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_Bir Dünya konferansının 
ıçti maı teşebbüsüne geçi ı d i 

Vaşington , yeni saglam bir beynelmilel 
nizam tesisi faaliyetine girmiş bulunuyo~ 

Anıerika hariciye nazırı bütün devlet mümessillerile temasa başladı; hariciye 
ınüsteşarı Vels Ruzvelti temsilen İtalya, fransa. ve IP-giltereye gidiyor 

Vaşington: 10 (Rad_yo) - Ame· 
rika birleşik devletleri Cumburreisi 
Bay Ruzvelt, İtnlyn, Fransa Ye ln
gilteredeki vnziyeti tetkik etmesi için 
hariciye neznreti müsteşarı Bay V cl
s'i bu memleketlere gönderecetini ha
riciye nazırı Bay llul'e bildirmiştir. 

Diğer taraf tan Vaşingtonda bi
taraf memleketler elçilt:riyle temas
lera başbnmıştır. Bu diplomatik te· 
mnslarn butun devlr.tler miımessillc· 
rinin iştirak etmesi arzu edilmekte
dir. 

Bu görüşmeler, duo.yada saglam, 
bemelmilel bir iktisadi sistem kurul
rnn~sı \'e silahların tehdidini istihdnf 
etmektedir. 

Bu şUpbe iz ki bugunku muba
scmatla ve mUstakbel sulhla alaka· 
dar dır. Amerikn hariciye neznreti 
bugünlerde bitaraf deYlet mUme ıil
lerinc davetiyeler gönderecektir. 

Ilul hugUn Hallanda sefirini ka-
bul etmit ve uzun biı· görüşmede bu
lunmuştur. Yapılmasını duşunulen mu-
za.kara.tının mevzuu yeni bir duny &· 

nın ne ~ekildc Jıaarulması ve sulh te
maslarının arnşhrılmasıdır. 

Bay V els A vrupaya doğrudaa 

doğruyn Ruz\•elti temsilen gittiği için 
bu seyahat& buyuk ehemmiyet atfo
lunmnk.tadır. Vels'in . bu ıeyahatının, 

Amerika hnriciyHinin te~cbbasu ile 

Konferanaa 
de lftlrak 

muharlpler 
edebilecek 

alakndar olmadığı söyleniyorsada, bu 
temıu "eyahahnın bu suretle rabıta· 

.ı;ı muhakkaktır. 

Bay l lul şimdiden hitaraf devlet 
)erle :temasa ıeçmiştir, Fakat bu 
görUşınclcr henUz ltir plan mucibince 
yapılm:ımakda, yalnız iptidai malti
mat toplanmnktadır. 

Siyasi mabafilde cıö_vlcndiğine gö· : 
re umumi mUzakerelerde bilhasssa 
tahdidini teslihnt derpiş edilmektedir. 
Bu mUznkerclere muharip devletlerin 
de iştirak cdebilecegi de söyleuiyor. 

Bu mUznkerelerin ön pl!nındn, 
( Gerisi be1inci sahifede ) 

Türk Matbuat 
heyeti Majinoda 

Paris : 10 ( Havas ) - Parisin 
misafiri bulunan Türk Matbuat heyeti 
bugün orduların bulunduğ'U hatta 
i'itmiştir. Heyet Pazar akşamı parisc 
dönecektir. 

Yeni bir hukuku /3 Fransa 
beşer beyannamesi 1 k 

ısım 

meclisinde iki 
gizli celse! 

lstaııbul: 10 ( Hıısuse •...:.ı_ L· • • 1 uaauın•ı· 
zia tclçafı ) - İnrilizcc d 
tb •. 9 
ı crali gazetesi auhiıa bir insaıı1 te• 

~bbUsUA tahakluıku i~o TarlLi e 
•atbuatıaua ardı • _ . Y 
tir. y •ıanaı nca • ctaiş-

. Ba ~cbb&ış hu_yuJr. Franıız ihti· 
lll1J1de ılAn editcsa (huluıka •ı_ b 

a•efer C 
Y•u.a•csi) ıibi lla.rptcn Hllf'aki dtın a 
auı te ı· . k y 
b" •c ırıı urmaı-a yerdıa edecek 
ır eser vu,. d . '- . ,a e ıetirme~dır. 

İrı Tl' 
C1 ı ız gazetesinin te,ebhttsu yal 

aız •ula . 
. &rıp memleketleri delil hUtun 
••sanlık il · · 

e11ıı1ıın istikbalini alak d 
edecek d a ar 
selesidir. crcccde ehcaaiJ'ctli bir mc-

; L! liarpfea oarui a·1 . • uaat t . . emın 

1 L c ı:ncsı ıcnbeden lt.u!t--•-e 
ar &&a)d d "-"• esas 
. . •o a Turk eikirı 

suu tcb ll • unıuın!J•e • 
c •r dtı b.J k 

ca)t ııefri_yat 'Ta{e ~ me içia Yapıla-
w ı1a a başlıyacak.tır. 

Belga ajansının bildirdiğine göre, Fransı:ı 
kabinesinde bazı değişiklikler yapilacak 

Har~lye nezaretlolde uhdesine ı, 
•lacaoı söylenen general Oamlen 

Paris : 10 (HaTas) - Fransız 
meclisinin son toplrıutısında ruzname· 
ye göre, hat"bin sevk Te idaresı meT 
2u babsolmu,tur. Başvekil Diılad.rc 
beyanatıda bulu11.arak, Gesta:poauıı 
(Alman poliş tefkilab) Fransa ile.thiıı ' 
de propaıand>llara deY&m ettiğini, kea. 
dicıinin memlekette nüfuz vaziyeti, a. .. 
keri vaziyeti öğrenmek için nelere ha, 
vurdu&unu anlatdıktan sonra Fransa· 
nın böyle guluaç teşebbuslerle karış-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Fransız :umhurreisi 
Lebrun 'un cephe teftişi 

Paris : 10 (Havas) - Lebrun cep 
hede kıtaatı teftiş etmiş akşam Pari. 
~e dönmüştür. 
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Büyük Petronun 
vasiyetnamesi 

(L• Slemp•) 
Adh llelyan ı•z•l••lnden: 

1725 Senesi 28 ikinci kanun gü 
nü Rusya Çarı Büyük Petro vtfat 
ve aşağıda bazı kısımlarını dere et· 

titimiz hir vasiyetname bırakmıştı. 
Bıı vasiyetnamrn_in bugün 175 inci 
yıl dönümüdür. 

•Lchistanı, daimi kıskançlık ve 

haset hisleri ve kargaşalık sayesin· 

de parçalamalı lsveçi istila edebil

mek için onu Rusyaya tecavüze 

scvketineli. Durup dinlenmeden Bal. 

tık ve Karadenize doğru yayılmalı. 

lstanbulu ve Hindistanı ele geçirme· 

lı : Çünki buralara hakim olan dün

yanın hakiki Hükümdarı olacaktır. 

Avusturyayı, Türkleri Avrupadan 

atmak hususuna ~lakadar etmeli 

ve sonra l.Stanbulun fethi neticesinde 

uyanacak olan ihtirasını bertaraf et. 

mek üzere onu ya başka devletler· 
le harbe sevk etmeli veya muvakkat 

bir zaman için sonra, elinden almak 

prtile, mezkur fetihten onu da his· 

8'lendirmeli. 
lsveçe hakim olduktan, lram 

mağlup ettikden, Polonyayı boyun· 

duruk altında tuttuktan, Türkiyeyi 
fetbettikte0t ve Baltık denizi ile 
Karadeniz Rus gemiler~en dolduk. 

tan sonra, gayet gizli bir şekilde ve 

ayr1 ayrı olmak şartiyle evveli 
- Fransayı ve sonra Avusturyaya 

dünya hakimiyetini müştereken pay· 
Jaşmatı teklif etmeli, Şayet bu iki 

devletten biri bunu kabul edecek 

oluraa bunlardan birini diğerini 

mağlup etmek için vasıta ittihaz et. 

meli ve müteakiben geri kalanı ez· 

meli. Eğer hiç biri bunu kabul et. 

miyecek olursc1 her ikisini zayıf dü· 

şür~cek olan bir har be slirükleme· 

li. Ve sonra Rus kuvvetlerinin Fran· 

sa ve Almanya üzerine saldırmalı. 

Bn iki devlet de mağlup olunca 

o zaman Avrupa hiç ses çıkarma· 

dan Rusyanın hükmü altına girecek· 

tir. işte Avrupa bu suretle ele ge· 
çirilebilıı. ve g eçmelidir. 

Türkaöıü 

Kızlarımız için 
has ta bakıcılık 

açılan 
kursu 

Bu kursa rağbet artıyor 
Hasta Bak1c:ı Yardımcı Kursu, adı ı 

altında ıı Lisesinde açılan kursta 
bakıcılığa ait esaslı dersler hararetle 
dr.vam etmektedir. Bu dersler Sıhhat 

müdürü Vilayet Jcsndarma komutanı 

ile memleket hastanesi mütahassısla· 
rından bazılariyle Ooğumevi Baştabi· 

bi ve Belediye sütçocuğu muayene 
ve müşavere evi mütahassisı doktor 

Bayan Nihal Bayatdan mürekkep 
bir tedris ' hey,eti tarafından mesai 
saatleri haricinde ve tanzim edilen 
protram dahilinde muntazaman ve· 

rilmektedir. Kursa gösterilen rağbet I 
fÜnden güne artmaktadır. Bu temiı 
ve hayırlı teşebbüs karşısında genç 
Lızlarımııın bir kat daha alaka gös· 
termeleri i&yanı arzudur. 

Okutulan dersler sari : ve salgın 

hastalıklaı la teşrih ve cerrahi bakte. 

riyoloji, hasta bakıcılık, çocuk bakı
mı ve zehirli gazlardan ,ibarettir· A· 
meli dersler ve ameliyatlar hastanede 

gösterilektir. Şimıiilik 6() talebe ve 
bir çok öğretmenler kursa devam et 
mektedir. Kurs üç :ay kadar devam 
edecek ve Jkursun hitıımında yokla 
malar yapılarak ehliyetnameler veri .' 
lccektir. 

Bir erkek ve kadına 
cürmümeşut yapıldı 

Hürriyet mahallesinde oturan 

Karaisahnm Sadık Ali köyünden 

Musa oğlu Hakkı, A bdioklu köyün· 
den Duran karısı Dürdane ile gay. 

ri meşru bir vaziyette cürmıi meş. 

hud halinde yakalanarak birinci as· 

)iye ceza mahkemesi tarafından sor 

guya çekilerek biiihare tevkif edil. 

miştir. 

Tarım satış kooperatifi 
için yapılan tetkik 
Adanada tesis edilecek olan Ta 

rım Satış kooparatifi ttşkilatı üze · 

rinde meşgul bulunan 1 icaret Ve· 

kileli teşkilatlandırma umum Mü 

dürlüğü kontrolörlerinden Bay Şa · 
kir Bükerman yine bu meseleler et 

rafında etüdler yapmak üzere Mer 

sine gitmiştir. 

f oroslular bugün Mer
sine gidiyorlar 

f orosspor Klübü futbol takımı 
hususi bir maç yapmak üzere buıfin 
Mersine gidecektir, Esas kadroıiyle 
yola çıkan Toroslulara iyi şanslar 
temenni ederiz, 

iskan edilen zelzele 
felaketzedelerine yiyecek 

Adanada iskan edilen felaket· 

zedelere tevzi edilmek üzere Deniz· 

liden 124, Balıkesirden 45 teneke 

kavurma gönderihnesi ve Erzincan 

felaketzedelerinden mürett~bat ha 
ricinde Hataya sevkiyat yapılmama 

sı Başvekaletten ' bildirilmiştir. 

Badema, zelzele mıntıkasındaki 
köy, nahiye ve kazaların ihtiyaçları 

Valiliklerce Kızılay Genel merkezi 

ne bildiriltrek Başvekalete malu uJt:al 

verilecektir. 

.liraat Mücadele 
asistanlığı 

Ziraat Mücadele istasyonu asis· 

tanlığına tayin edilen Yüasek Ziraat 

Enstitüsü mezunlarından Nidai Ba-

şar vazifesine başlamırtır. ,. 
1 Vogo - sıavya 

Bugünlerde Balkan devletleri sık 
aık dilde , bu münasebetle dostumuz 
Yugoslavya hakkında umumi malu· 
111at vermek faydalı olacaktır. 

Yugoslavya : Mesahası 247,542 

kilometre murabbaı, nüfusu 15/i30,000 
kitid ir. Yugoslavyada ohıran ekelli· 

yetler : 499 bin 326 Alman, 468,185 
Macar. 6 $,853 R~men ve 9,396 ltal
yan 1 

Memlekettekı siyast rejim Monar

sidir. DevJet reisi Kral naibi Prcnı 

Pol'du r. K ral ikinci Piyer'dir. 

Başvekil M. Svetkoviç, Hariciye 

Vekili de Mösyo Markoviç'tir. Tabii 

OONUN MEVZUU 

zengini ikleri, 
bakırdır. 

buğday, ormanlık ve 

Askeri kuvvetleri : Ordusu sulh 
zamanında yüz elli bin, harp halinde 
bir milyon beş yüz bin kiş1dir. Deniz 
kuvvetleri iki kruvazör, sekiz torpi· 
do, on bir mayn gemisi ve dört de. 
nizaltıdan müteşekkildir . Tayyare 
adedi 535 tir. 

Bulgaristan : Mıo:sahası 103,146 

kilometre murabbaı, nüfusu (6,371,000 

kitidir, Bulgaristanda oturan ekalli-

yeller 577,000 Türk ve yüz yirmi 
bin Romenden miiteşekkildir. 

Memleketteki siyasi rejim monın
şidir. Oe~let reisi Kral Üçüncü Boris' 
tir. 

Başvekalet ve Hariciye Veklle
tini Mösyö Köseivanof aynı zamanda 
deruhte etmiştir. 

Tabii zenginlikleri, Buğday, arpa 
ve tütündür. 

Askeri kuvveti : Nöyi muahede
si mucibince Bulgar ordusu otuıbin 
kişiyi tecavüz edemez .. 

Fakat Bulgaristan 1938 senesin· 
den sonra silahlanmağa başlamış ol-
duğu için bugünkü ordusunun yüzbin 
kişiyi bulmu~ oldu~u tahmin oluna
bilir. 

.. 
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- YH~EkTUBU 

Spor gençliği 
Yetiştirilecek 

Ceyhan: 10 ( H .. . 
nıizden ) _ C h ususı muhabni 

ey •n dı ı · por hareketler . acnç crıo a· 
L! ının tace 1 d . 

f 
IQ§afa için cld n er e ve ın· 

4 nıadıtından o c rncvcut bir ıaha ol· 
P Bu L .ençcrdc b h . . 

1ttrrc alın h a setmıştım. 

; iatasy00 ,.: . "
0 ıbcrlcre nazaran 

...... arırıda v d 
ıO tırıfındc:.k· e ca denin sat 
"l"o' h ı sahaııın t ı ı •• ası yapılı ası stadyom 

b. ncaya kada t . . 
ı' ıycaj Yapılarak t . r csvıycı tura 

ıık J lanı olarak k 11 anzım ve spor a· 
P' tın rrıüsait 'tu a~ılacaktır. Havalı · 
,- 1 gı rrıcsa gen 1 • . . 

" 1 •Yetini 1 t ç crımızın spor 
iiO İ tinden adı ~~· rrıalarını fırsat verece· 
.J~ Yel • · Çtrı sıharıırı bir 
r- . ctnızlencrc'- . l"t. an ev· 

11\i l h K IS 1111 
tJ ~"' rnı ale if rıtı I" ve kabili 
klr·.ı Her aıundır. 

• il' curnırtcaj - _ 
ir)O t'!J relerck gençleri . runu Ccyhana 

' nı~ari ve •ıncli ~:z; spor hakkında 

g' ıllısalik Y•pa k r er vererek m . 
terbi . ca olan böt u 

Ycsı antrenör.. re beden 

t 1 den •portll'lcn c u ~evat Diblen. 
tde~kltri ve ! ~çlcrırnizin istifade 

~ Iİıllinde de ko nurnüıdcki Yaz rncv 
ıtP 1 1 ınsu \le .. 
~ enç erile sık ıı\c tc lbucavir kızı 
J -.caklırı urnul lc hıaalarda bulu. 

;1: ıe~n "ukıan rn~• tadır. Yalnız ren • 
: ; edılnıelid' r-_ lıcrnelcrinde .le ç 

et' •~• . • "· ~lııan k ı tnal 
.... ~ UQır Suphi Ak 1Ylllıkı nu 
,,., •etlerini . tın bu hususta ~aı 

tlir, ceırıcrniycceti fÜ h ~rn 
yl i - ~ tııt· 

·~Balkan O · - ·-s 
~I lil . nıversite-
1' erı arasında 
I kaynaşına 

ıl l~tıobul : 10 
J .._ llttilr · [ Huıuıi ] 

b'. .. Balk Çt ınkişıf edip k - Her 
iter •h Birliti llvvctfcncn 
bir~·~ ve kültür ·~jL vtıl t•.ndıılırınıa 
.. erıne da"• ue trındc d . 
tçın Çtlıııt Y•kınl'lcn e bar. 

Bu n lnalctadır llını ternia 
Ctılbltdc • 

.ıı ktn Üoiv · " 0 1rna'- .. 
,. ..ı_ • traıtclile · "' illere Bat 
ı r.; 'ICIQ tatilde -" 1'111ndı - .. - • 

O" le.tip 1 '-tıtekıb·ı <>nuınuz. 
ıı o unnııı ı ~ ı acyıhau 

B.a k •tırlııt ar 
~ D~· •rır rnu ·b· ıralınııtar. 

et ..._rtt ve · A • c:ı anee ı 
•vn 1 . ~ "'lİhı ij . •tanbul, 

·ı Yrı ılını -..L. hlverıiteleri · 
ı CCck 1 -uelef d nın 

"'Plırı bo •n Profcaör ın tn teıkil 
'{ u Y•ı ınev . \le talebe gu 
l!foılıvya o llıninde Tü k. 

ıı ltn ' "Ornın r ıye· 
ti btı llıtıhzlerinc Y• Ve Yunınia· 

kınla •rkad 1 ~eyıbat ederek 
~ki r 11 •rıyle t 

' ıtl c. rnubtclif le- _ errııı ede·.• 
&)ıo· • U , Oıücsseı 1 ultur • ıın,ıt ve 

ı Jj Ylrtt tdtc '-1 e c_rlc tarihi f"rlcri 
V D() C111: erdır 

l\ ftaık • 
""tr ltrı . a.n rrıernleketinin mü 
•lıy h· çlıtı ırasında bu 

1 ; 1r tanı ıurct c 
rı edil11ı · Ştna ve kaynatma te· 

ış olacaktır, 

Finliler kaybettiği mev· 
zileri de g·eri aldı 

_ovyetler dünkü taarruzda da 700 
asker, 17 tank kaybettiler 

Londra: 10 (Royter) -Neşredi 
len Sovyct teblitine göre, ctpbede 
mü1ıim hiç bir hadise olmamıştır. 

Düşmanın Karelide kaybettiti 
mevzileri geri almak için yapdığı 
taarruzlar pü,kürtülmüştür. Hava 
bombardımanlarıda dt:vam rtmiştir. 

Direr taraftan Fin tebliğinde 
ise, Somada düşmaııın tıarruzlan 
nın püskürtüldütü, Sovyc\lerin ağır 
zayiata utradıldarı bildirilmektedir. 
Düşcnan 700 neferle 17 tank kay
betmiştir. Lado~anın şimali prki· 
sinde muharebder devam ~tmekte· 
dir. 

Kornada Finliler mevzilerini tab 
kiın ve takviye etmişlerdir. Fin tay· 
Y•relcri bu sabah düşman otomobil 
kollarını da~ıtmışlardır. Sovyet geri 
kolları da bombardıman edilmiştir. 

Sovyetluio, Fin mukavemetini 
kırmak teşebbüsü tamamile akim 
lcılmııtır. 

fsveç iazdeleriniı haber aldıt~ 
na göre, Finliler Ruılıran isral et· 
tikleri mevzileri yeniden geri almış · 
lardır. Petsamonun ,imal büyük yo· 
lunda mühim muharebeler ceryao 
dmtktedir. 

Helsinki ıiyasi mahfili, Manner 
baym hattının y1&rıldıtına dair ~ayi 
alın titdetle tekıib etmektedir. 

Londr1: 10 (Royter) - Baza a· 
jınılar lngilterenin Finlandiyayı reı 
mi kuvvetler gönderditini bildiri· 

yor. Bu kat'ıyyen asılsızdır. lngiltt-· 
reden Finlandiyaya yalnız gömlekli 

lngilizler gitmiştir. Hükume tabia 
tiyle bunlara p3saport vermiştir. 

Londra: 1 O (Royter) - 26 
Sovyet tayyare Hang limanını bom 
bardıman etti. Fakat biç bir zayiat 
olmamıştır. 

56 ıncı Rus fırkası Finlilerin 
çenbcri içinde temamen bitap bir 
bale gelmiştir. 

liarp cephesinde 
çarpışma 

Par is: 10 (Havas) - Bir Fı an· 
sız devriye kolu Almanlarla karşılaşa· 
rak çetin bir çarpışma yapmıştır. 

Almanlardan 15 kişi ölmüş Fran 
sız keşif kolunda yedi kişi ölmüştür. 

F elemenğin hazırlığı 

Londra : 10 (Royter) - Fele 
meok büküaıeti öç barp kruvazörü 

inşasını karar vermistir. 

Memleketimizden Suri
yeye hububat ihracı 

serbest 
Şım : 10 [ Hususi mahabi•imiı

deo ] - Türkiyenio Suriyeye her 
nevi hububat ihracını ıerbeat bırak· 
masa Suriyede çok iyi karoılanmıı· 
tır. Ba kuardan sonra Suriye ve 
l..übnenda zahire fiyatlarıma düşe· 
ceti, buhran olmıyacatı muhakkak 
ıörülmektedir. 

DUYDUKLARIMIZ 

Budapeştede lise 
yolları süpürmekte 

t "). lebeleri 
kullanılıyor 

Bir müddet evvel bütün A,ırupaya kikim ohm so~uk dalgası birçok 
şehirlcıe ve bilhassa Budapeştcyc çok fazla kar ya~dırmıştır. Bütün ~okak· 
lar ve bilhassa tmravay caddeleri kalın kar tabakaları ile örtülmüş olduğun 
dan Budapeştcde tahsil eden lise talebeleri belediyeye müracaat ederek Ôıü.; yolları temizlemeğe talip olmuşlardır. 

f.J, Ada•a d Kar pek faı.la ya~dığı için yolh.rın yalnızca temizlik amelesinin faaliye· 
f'u ' u, ola .~ uı~n rnüddet bulun· ti~le açılmıyacağını gören belediye, talebelerin bu tekilflcrini kabul etmiş· 
1;' dokto "s rn~tekaıt miralay rn h lcrdir. Bunun üzerine Macar gençleri yollaı ı temizlemişler ve bu işten al· 

• bt:d r alıb Yusuf Sara ". urn dıkları gündelıklcri Finlandiya Kızılhaçınn terketmişlcrdir 
Üd':,n .. tcrbiy,si Sayha yb~·'' ve Parlat• b•r yılda klz ''adar erkek. doGdu 

uru B R· n olges·ı s-t- d - d "" h d . ı · 
at • ay ııa Sal'h S u un unyanm o6um a ıse erme azami t>hemmıyet verdiğ'ı bu günlerde 

sı Bayan h.zet S 
1 

al rayın An. Paris nüfus dairesi de sık sık dog.um ve olüm miktarlarını teshit c:den ista· 
at ettiğini t ~rayın stanbulda• ı tistiklt-r neşretmektedirle.r. 

lüye tanrıd cusurlc haber aldık.• 1939 senesinin son on bt>ş günündeki yımi 15 kanllnucvvel ıle 31 kanu 
lınlarına ban rahmet ve gcrid 1 °.uevvel arasmdald doğumlan gosteren istatistik çok enteresandı,, Hu ista-

aş 11ilıtı dileriz e lısli~e ıöre Pariıte on beı 2ün zarfında dünyaya gelmiş olanların miktarı 
' 6~6 dır. FakAt çok ıarip bir ltaadüf ile b•ııun S33 Q kız 333 i erkektir. 

Gandinin beyanatı 

Londra : 10 (Royter) - Gan· 

di bugün beyanatta bulunarak Hin 

distan umumi valisi ile telifi beyn için 

bir yaklaşma hasıl oldu~unu anlat· 
mıştır. 

Fransa meclisinde iki 
kısım gizli celse 

( Birinci sahifeden artan ) 

dırılmıyaca~ıaı ili ·n etaıişrir cclseni~ 
sonlarma doğru Lcön blum, diğer cel 

senin gizli yap1lmuı teklifinde bulan 

muş Ye bo teklif reye konalarak ek· 
<ıeriyet kazaamıştır. 

Fran•tz mebu~an aeclisi bundan 
sonra iki gizli cel~e alcdetmi~ Te mu. 

teakiben meclis reisi bir resmi teblil 
ne1retmi~tir. Bu tebliğe göre, gizli 

celse mUıakeratında aill? mudaf aa me 
sa ili c;iddetli fakat sa•iıui mUnaka,:ı.· . . 
lara sebep olmuş Ye konu1m:ılar tam 
bir YatanperYCrlik haYası içinde g~ç· 
mi~tir. 

BugUoku butun Fransız gazetele· 
ri mecli,in akdettiği iki ıizli celse ile 
me;-guldur. Bazı gaz~telcr gizli celse 
u,ultıne bnş vurulmasının doıru olmo 
dJltnı baz1larıda bunun iyi olduğll'lU 
.'·azmaktadırlar. 

Eksalsiyoa diyor ki : 

-"Kalabalık bir ccl-ıe tevdi edi 
len bir sırt artık. sır olmakdao çıkar 

gizli celseye sanki ne lüzum Yardı ? ,. 
Populerde ,u,ıe diyor : 

_ .. Gizli celcc u•nalu çok iyi bir 

tedbirdir. Ve ba celselerden iyi neti· 
celer alındılı •uhakkaltbr.,. 

Ôvr grzetesi de, seferber edilea 

mebusların cepheden bo müzakerelere 

çagırılmamasıoı doğru bulmamaktadır 

Belga ajansının verdiği haberlere ıö· 

re Fraıı!lız başnkili Bay Daladye 

harbiye nezaretini ubde,iodcn terk ile 

ceneral Gamlene Ycı"ecektir. Ve ~onra 

dahiliye nezaretine Albersaronun .veri 

ne Şutaıı ıetirilecek: 'f'C bir propagaa 

da tefkil!ti kuralacaktır. Ha .. a nazı• 

rı Gilede kabineden çekilet'ektir. Ha.

biye nezareti mUste~arınmda istif ası 

meuubabs bulunmaktaıhr kabinedeki 

bu dctişikliklcria pek yakında olması 

JJluhtt'meldir. 

Erkek ve Ziraat Liseleri 
maçında çıkan ihtilaf 

Mekt,.pliler arasında liğ müııa· 

bakalarına dün başlanmıştır. lık kar· 
şılaşma Erkek Li ;esi ile Ziraat Lise· 

si takımları arasında olmuştur. Maç, 
ikinci devrenin ortalarına kadar 0-2 
Erkek Lisesinin faikiyeti altı,,da Ce· 
reyan ederken gençler arasında 
tehaddüs eden ihtilafı önlemek için 
hakem tarafından tatil edilmiş· 
tir . 



Sahife 4 

Şundan bu~ 

DiLLER 
BAHSi 

Dün; 11da konu§ulan kaç lis11n 
vardır? Bu sual sık sık alimlerin 
ve tedkik erbabının zihnini işğal ı 
ediyor. Şimdiye kadar yapılan 
arnştırmalardan elde edilen neticeye 
göre •yeryüzünde müstamel lisall-
larırı sayısı 2;-95 bulunuyor 1 

~ cçen birkaç bin senelik müd 
~ det zarfında bir hayli mille-

tin varlıiı haritai alemden 
silinmiş ve buolarla birlikte bir çok 
dil de ortadan kalkmıştır ölü adde· 
dilen dillerin sayı41Jnl bulmak için mu 
ayyen bir sistem dahilinde yapılan 
araştırmalara göre şimdiye kadar 
mevcudiyeti silinf'n lisanların sayısı 
halıhazırda konuşulmakta bulunan
lardan daha çok olup dört bine ya 
kındır ölü 3964 dile mevcud diller 
ilive edildi~i zaman insanların ev· 
vclce kullandı ı ve bugün kullan· 
makta bulunduğu dillerin yekunu 
6760 eder. 

Konuşulan dillerin hududları mu 
ayyen değildir çünkü büyük şehir 
lerde birçok diller ayni zamanda ko 
nuşulmaktadır mesela Hindistanın 

başlıca merhzlerinden kalkfitada 
tam elli dil konuşulmaktadır. 

Bu cihetten Ganj sahilindeki bu 
büyük şehir cihan rekorunu kazan. 
mış bulunuyor. 

Dıinyanııı en çok konuşulan dil 
!erinden biride yetmiş milyon Tür 
kün ana dili Türkçedir. 

Dünyanın konuşanların sayısı iti 
: bariyle en küçük dili Kafkasyadadır 

Sovyet Gürcistan cumhuriyetinin ke 
hetye mıntıkasında Aljivani isminde 
ki köy halkınıe konuştuğu zova • tu 
şi namını taşıyan bu dili konuşanla 
rın bütün sayısı üç bin kişiden iba· 
rettir bu dil ile konuşan millete ban 
bier derıiliyor. Rusya Fünüo akade· 
misi Kafkas enstitüsü 1934 senesin 
de bu dilin gramerini ve kamusunu 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

ŞaıkaOaıır 

Sadaka 

Fakir -- Aç ve işsizim. Beni bir 
: işte çalıştırın, sonra da biraz yiye 

cek verin, Allah rızası için .. 

Ev sahibi erkek: 

- Al, dedi. sana karımın benim 
için pişirdiği bir çörek. Senin olsun. 

Bu suretle istediğinin ikisine birden 
ayni zamanda nail olursun! 

Taksi 

Şoför - Saatte 76 kuruş ya

zıyor. 

Müşteri - 16 kuruşluk geri gi
din. Cebimde ancak 60 kuruş pa. 

Türksözü 11 a 

Polonya'da bir Sef1 
Bartelmi gecesi . . ı,f, 

--.-. A-lm_a_n_l.-g.-11-nln-zul- Bir Almana muka 
mUne tahammül edemlyen •!; 
Polonyahlarkendllerlnl tre 20 Polonyalı o··ıdu··ru··ıu· .. i 
nin altına atarak can ver• 
meyi tercih edlyorıar • " 
Bunu bizzat Almanlar anla

tlyor. Polonyalı çocukların • 
yenı 

Kopenhag'da çakan ( .Politiken ] 
gazetesinin Berlin muhabiri " Polen· 
yanan sımsıkı kapalı hudutl:ıra arka· 

sanda olup bitenler ,, den bahsetmek· 
tedir. İşte muh:ırririn yazdıklarından 

bir kaç parça : 

-" Lu.blin ... Bazzias .. Kurşuna 
dizilmiş yirmi yedi Polon.)·ala .. ,, 

İzinli dönen Alman askerleri ya· 
va~ sesle ve kesik cUmlelerle bunla· 
rı anlatıyorlar . 

Polonyadıı olup bitenlerden sUk· 
ı;ek sesle ve alenen konuşulamıyor· 

Polonyadan dönen Alma;ıları en çok 
dehşete duşuren şey; bugun artık 

Lhiç bir mukanmet imkanları kalmı· 
yan Polonyalıların haleti ruhiyesidir. 
Bu zavallı insanlar Alman işgalinin 

zulmunu çekmektense kendilerini tre · 
nin altına atmayı tercih etmektedir· 

ler. 

Şimdi Almanlar Polonyalılara 

Tayyarelerimiz ticari 
nakliyat da yapacak 

Sür'atle nakliyeci pilotlar yetiştirmek Üzere 
Avrupaya talebe gönderilmesi kararlaştırıldı 
Avrupa ve Amerikada oldu 

ğu gibi memleketimizde de tayya· 
relerle ticari nakliyat yapılması ka 
rarla~tırılmıştır. Bu nakliyat lıilhas· 
sa posta paketleri, kabili İştial ol
mıyan muhtelif mallar ve malze · 
me ile müteaddit eşya üzerinde tek
sif olunacaktır. 

Bu suretle şehrimizden ve An
karadan en uzak yerlere ve bilmu· 
kabele de en uzak Vılayrde ıdm bu 
ralara büyük bir sü,'atle ticari nak 

liyat yapılması temin edilmiş olacak 
tır. Ancak nakliye pilotluğu büsbü 
tün ayrı bir iş ve ihtisasa mütevak 
kıf olduğundan Devlet hava yolla 
rı umum müdürlüğü sür'atle nakli 

BALKANLAR ARASI FAALIVEI 

ye pilotları yetişmeği kararlaştırmış 
tır. Bu karar rnucibmce Dt vlet Ha 
va yolları umum mtidürlüğü nam 
ve hesabina Avrupaya talebe gön· 
derilecektir. 

Uu talebe, memur olabilmek va 
sıflarını haiz bulunup pilotluk dip 
lomasım haiz bulunan, yaşları 30 
dan fazla olmıyan ve ecnebi lisanıda 
bilen gençler arasından intihap o· 

lunacaktır. 
Askerliğini yedek Subay o 

}arak bitirmiş olanlar veya askeri 
pilotlar tercih edileceklerdir. Müra 
caatlar ayın 20 sine kadar kabul 
olunacaktır. Bilahare de seçilenler 
hemen lngiltere ve f ransaya hare 
ket edeceklerdir. 

Yugoslavya başvekilinin 
Ankara ziyarti söyleniyor 
Y tığoslavya Başvekili bay Tsvetkoviç'in Atinnyı belki de Ankarny1 ziyııret 

ede celi lıildirili yor. 
B. Oraguicha Tsvetgovich 1893 de Ni~ şehrinde doğmuştur' Harpten ev

vel Sloyenski Yug - Sud isimli gençlik cemiyetinde siyasi harekata iştirnk 

etti. 
Harp esnasında lsviçreye hicret etmiş genç <ıırplar cemiyetinin reisi ol· 

du, Gazetecilik mesleğini seçip Sırp milli propagandası yaptı. 
Harpten !.Onra rndikal Sırp partisine girerek 1 D23 yılı uda Niş şehrinin 

belediye reisi oldu. 192!.I da Mezabip Naaın oldu. Kral Aleksandrın oterite
li hukuındarhğa e3nasında bir muddet siyn~i faaliyetten çekildiyse de 1935 
de tekrar Niş belediye reisliğine geçildi Y evtitch bukUmetine girdi. 1935 de 
mebus seçildi· 

Parlamentoda, Yugoslav radikal ırubunu tesis etti' 22 kanunuevvel 1!)35 
de Stoyadinovich kabinesine içtimai Bnsiret Nazırı olarak girdi. Başvekilli· 
ğc gelinceye kadar bu mevkide kaldı: 

HUklmete. girdiği gUrıdenberi bilhaıısa işci mt.:'lelclerile meşgul olmuştur. 
J ugoras ~·endıkasını mUessis ve şefidir, 

Yugoilnv radikal birliğine iltilınkt:uı sonra birçok heyııdmilcl ış lıllro~un- 1 
da ınc .ldtct:ıııı tt:msil t:tti. · 

karşı bir ırk muharebe,i 1 
lııl 

muharebesi a ç m 1 Ş d 

lar . Bu harp , ar"'" • 
birisinin şahit olduğu ve ~tefi.&. 
vukun gelen bir [ Sen 13• ,.. 

. d h .. ve 
cesın e tam ma iJetını 
göstermiştir. ~I 

Bu şehirde Almanltıtı • ~ 
lar tarafından atılan bit !ı• 
sesine mukabele olarak bİ;,!; 
haileyi baştan başa yak.ıııı; , f& 
öldurulen Almana mukııb• İ 
lonyalı kurşuna dizilıniştil'·~ 

Divamharp azasındaıı r 
şunları söyledi : 

- Bromberg'in buyu!ı.. 
danı idam yeri olarak şeçil 

d. ·ı 1 . . 1 bil' şuna ızı en erın ö UsU b 
mak Uzere bir glln yerde l 
d •. Yığın yığın Polon)'"lı d 
duvarların önUne !':ıralıını) 

Bu divanı!..arp llz~·~~ıt • 
Polonyalıların gö~ter dılı ,İ 
mnnlığa bir misnl olarak. 1 
lnttı : 

- Genç Lir Polon)'111~ ... 
l''" hağlattırnıamış ve ket>P1 

çevrilen namlularn mnğı°ıJI' 
ln bnk:ır.nk bağırmıştı : 

P ·ıt11'·:.111ı 
-- olonya hcnUz o "~ 
Bu hadiseden sonrıı 

lonvnlı çocuklar kursııtı11 ~ b 
~ . ..,~ 

nu Oynamakta ve içlc1'1 

daim~ bu cumleyi tckr•,'; 
'' Polonya henU?. ölmeıu•1 

Danimarkalı muhabit 
leri yakılmış olan Polon>, 
brnbındnn bahsederek 111 

yor. 

** 
·,ti 

Diğer foraft:ın Pat1 
1 . o' olan Pnri-Su:ır gazcte~1 

vermektedir: J 
" Almanlar, fnrki l' Jıı 

farında kadın ve çoculc J 
15 bin Polonyalı kurşıJ1'•ı9 ı 
clir. Bundan başka id: ,~ır 
arnsındn yirmi tane de.' ·ııJ · ıcr•· .rJ 
500 bin Polonz:ılının el §',· 
lnrı, mulklcri alındıktll11 

-

tnrnflnra sevkcdilen p..ldl ~ ~ 
lcrinin yerlerine geç111elı f 
mo.k Uzere Almanyıı)'tl 
lerdir. _..,/' 

. fil rı 
lngiliz akdeJ1 1ı ""' a. 
ku mandaııın•0 

~~1 
lngiliz akdeniz do~yoı''. ~ 

kumandanı Kahıre rıa fi~I~~ 
nutuk söyliyerek rniitteı(JJ ~ ./l 

. ,,,, , t 
deniz seyrisefer nıı b•'~ı a 
mekte olduklarını te J'-~}~i 

tir. ŞEHiRDE ~ f 
Şehrimizde dün g~ 1 

!utlu, hava rüzgarlı 
geçmiştir. 



p· ----ıyasada bir buh 
evzuubahis 1 ran 

A o anıaz nkara: ] O (Th 
den) - T· Uıksözü rnuba-
• ıcırct V 

Harp 
Ve 

Dedikoduları 
Afganistan .. .. t edi /oıiodi ,. eJcilctindtn 

'· 1. c Zi 
Vasitasiylc . .' . rıat bın· B h d •• { toooçu,.ı kabv~et~rılıni, olan 8 arı oyumsuz, mus esna 

Şjır, Bu k h Pıyasay" çıka· I b • • kJ • J k {f o1 balatcıla ~ .. ~leri Çay •• kah- ır 1 ım mem e e •• 
dahil ka~ ırlı~i limited şirke- 1 

d \le tacırfcrı z· Afganistan ve Iranın hazırlıkları tik lale ait muahedeyi yaµtı. Bunu 
•n alarak b· ''•at ban haberi gene tazelendi. Maamafih medeniyet hamleleri takip etli. ak lize, ..... .'

1
' ~U\laldan •·a~1 bunl R 

'" .... rn Y g arı, oma vermektedir, Afganis- Fakat bir Avrupa seyahati dö-~tacaklard,. 1(

1 

h''t•da fıat. lan, lran, Hindistan, Çin ve Tü•kistan nüşünde. med•niyele alışamamış olan· 0

~ l<uruı k L. .• nr 3 ki- arasında llinduks dağlarının büyük lann isyaniyle tahttan çekildi. Dahi· kuru k &nve nr 4 ı_. kı J -

l03 ş ah..,e nr S • •ılosu vrım arı uzerinde, daha yakın l t- li ihtilaflar arttı ve nihayet memle-
' kuruş fıoı· d • S kilo· ~anlarda tanınmış, iç kısmı da arızalı keti sevenler ve düşünenler Nadir 

"hı " e d bır yerdir. Şah, Milleti kendi etrafından tophya· 
n. Yapılacaktı B e ayni AfD"an"ıstan, buO'u"nku" mu"stakı·ı k Af · · ·1ıı d /\. · t" ·••eınur tic r, u fiyatt 6 6 ra ganıstanı ıtı cıya o

6

ru go ur-İttey•nler ı •rct hlerini ö• 
1 

•atan teşekkülünden e.•el, islilô meıte başladı. Burada dcmiryolu pek 
nın:fa f . laobulda Ô ırcn Yolları üzerinde kalmış, buradan bir azdır, hatta hiç derecesindedir. De 

rfijt.h Zrnır d&- ftlınt k Dıer A. çok Ordular, kahramanlar, Büyük Is- veler, beygirler arabalar ve fillerle 
•••de tcşk·ı 1 1 licareı kender, Cenzgiz Han, Babür, Nadir nakUyat yapohr. 

oylörliiJclerine ~~11 
.. dıroıa bq. Şah •e llindisıana akın yapmış ser- idare merkezi 100 bin nafushı, 0

1da daha 3 •racaaı •debi· darlar hep buradan geçtiler. Oôni Kiibildir. Şehrin radyosu. telefon, •<uttıır; Biııo'- 'lOO ÇU•ıl kab . cereyanlar. Zürdüslilôk, Hindislanın telgrafhane, elekfüik. mektep '° fab. 
ıhr -eyJI pi Budistliği ve Yunan efsaneleri hep rikalan vardır. Fabrikalarında tüfek, 
L 

1

>'•cı nota.aı Y•saınızın burada karşılaştı. Müslüıuanhk da bu mühimmat, çuha, ayakkabı imal edi-.ıı:tedir· •lirette t . 
1 'lhın Ye> dan Hinde indi. lir· idare tarzı meşruti bir krallıktır. 

•• ----- Afgan da ki arının arasında zengin -
Unya konfetan ve llle~ru vadılcr vardır. Burası. As- --------------

leşebbu·· .. sıııırı j,. Y•~• lsviç<esidi<. Sene de iki defa Takas talimatnamesi 
· SUo 'l' nıa suJ verir. Bahçeleri, Bağları, 

... ••hôfeden e geçildi ıner'alan zenain ve aüzeldir. Şehirler değiştiriliyor • sulL 0rtaıı ) 6 6 

~ tartları ıs cnk ziyade vadiler boyundadır. Dağ't· Ankara : 10 [ Hususi ] - Av· ~•z1Yct ik: . g rtı~ttt-i nı ÇıftJikler yerine bir kaç çiftlikten k 
• 

1

ncı pland.. Y1ecelt. rupadaki harp dolayısiyle bir ço .. gc rnürekkep, eh.ıtfı yüksek duvar ve 
d,., ıo • '"•k. k ı milletlerin oldutu gibi bizim de ih , A-·r"ı'- ("'-oyt.r) _ a elerıe çevrili toplu görünür. Sula· d . b 

..... -. '" ın · racat ve ithalat işlerimiz e yem a Lond a hariciye Resmi i1 ışleri, Amuderya Kabil Heri Rud 

. ra.}a ltıUst \'e Hilment nehirlerinden yapılır ve zı tedbirler alınmasına ' lüzum hasıl 
"'Y•tle kar t•l•eeg; h .... ınunıa..,mdır. olmuş ve ticaret vekiileti bu husus· 
by V els lıı ~1114rnalttad1,. nLeriııj Bil bassa Şimali Af O'anın ilk baha· h · · 
ut 

0

.. gı tered. · 0 ta lüzumlu kararları itti az etmıştı. 
••••eekt;, ' <•k ,, . •ına doyum voklur. Dajtlık yederde Bu cümleden olarak takas talimat· elt, Lir fikir ·d_ lngiltere. hrnu:_nıi 1500, 2.500 metre irtifaında yazlar 

n ıtınleıınatı e •nırıcsi i . ~(t. Çok sıcak, termometre kırktan yük- namt'sinin de bugünkü ihtiyaçlara 
•. Ve bu "'•hı •• ,,.~'.· v.ı. •ek olur. Kışlar ise sıfır alımda 20 cevap •erecek bir şekilde tadili ta· 

,::;• 
01

••nk ,"'•in,.., h 'Yle ••· tutar. 2500 metre frtıfaı geçrn • l•ğlnr· karrür etmiştir. gUa in · ı eydi ed· ı ıtk.kında d k 

lanıat,. .L gı tere 'V" ı eccktir a ışın insan oturmaz. Memleketin Dün Ticaret vekaleti ticaret da " ıınıı · " İ<' • e 1 k 
'Vcrın ek kg, flı-tJ,,. 1r•nsa111n ~ aça yerleri bile deniz seviye- iresinde talimatnamenin tadili etra-nrarııı..ı a llnd sınden bin metre yüksek tedır, Şımal k ki k ·· b. 
c nıutcnddit \.I• •ldu • :ni. kıs d T " ki fında tet ·i er yapma uzere ır huıu .... du"u <lcf.ı .. ,. .h ..... mın a ur er de vardır. Nitekim I I b I t 

.. c; d "',. "'Y k. r - k komisyon ça ışma arına aş amış ır, bir f'k• n tın b ııhar es 1 ur medenıyct inın bir abidesi 1 

•r tcnti . u rııe\> e- gibi duran Balh şehri Harabeleri de Komisyon Maliye vekaleti nakid İş-ı rııe zu u. b B C 1 1 S . "ıuub u civardadır. Bu Türk kabıleleri hem Jeri umum müdürü . e a aıt 
P V ilf • · ah;, kahraman. hem de çalışkandorlar. Siren, Ticaret .ek3leti dış ticaret 1, ısın 1• ... • _ • Af · 

" •• ı .. t f ganıstanın topragı g ibi insanları da dairesi 
1 
eisi B. Servet Berkin ve 'P : ıo ·r Lı ~ l ası biribirine ben1.emez. Burada Türk 

't J ıJ. 11

U takas limited şirketi müdürü B. Sa ıP. r - fi J 
5
Usj nı h veya Mogol, Hindu veya franlı birle-

,;•t ısrf a Cp Var· . u abiri- şerek AfO'anistanı mişterek vatan lih Bangoğlundan müteşekkildir. . ı a ti . ısı 1-f 
1
•
1 

o 

..... .t'J>eıı fllıştir, 1 . a 1 Mü. yapmışlardır. Nüfusu on bır milyona 

BUGÜNKÜPROGPRM 

TÜRKiYE RADYO DİFOZİYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR - U-2-940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

12.35 

13.50 

AyarJ 

AJANS ve mett>oroloji ha .. 
berleri 

Türk Müziği Karışık Prog
ram 

Köy türküleri ve oyun 
havaları 

Köy Türküleri ve Oyun 
Havaları. 

Kadın Okuyucular, Sarı 
Recep, ve Sadi Yaver 

13,30·14.30MÜZIK: Küçük Orkestrası 

18,00 

18.05 

18.30 

18.55 

l!UO 

19.30 

20.15 

20.30 

21·15 

22.00 

22.15 

22.30 

22,40 

(Şef : Necip Aşkın) 

Program ve memleket saat 
Ayarı 

Müzik : RadyCJ Caz Or-
kestrası 

Çocuk saati. 

Serbest Saat. 

Memleket Saat Ayarı, A· 

JANS ve Metcorolji Ha
berleri 
TÜRK MÜZIGI : 

Çalanlar : Ruşen Kam , 
Kam, Cevdet Kozan, izzet· 
tin Ôkte, Reşad Erer. 
J - Okuyan : Radife Er· 
ten 

Konuşma (Tarihten Sahife· 
ler) 

Türki Müziki : Vedia Riza 
Konseri 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen 
Kam, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan . • 
Mü:rlk : Valter Gerhardt 
tıe Cemal Reşid tarafından 
Sonat ve muhtelif Keman 
ve Piano Parçaları. 
Müz.ik : Melodil~r (Pi.) 

Memleket saat ayan A~ 
Ajans Haberleri: Ziraat, -
Esham TcıhviUit, Kambıyo
Nukut Borsası (Fiyat) 
Ajans Spor Servis!. 

Müzik : Cazband (Pi.) 

23.25/23.30 Yannki Program, ve Ka· 
panış, 

r IJ..i 
1 
~'Rildir, Sfıfa sebebi Yakındır. Cenubi Şarkideki Pathan-

'' Vafınin . lar, ortada Hezarcler, ş ımali şarkide -fi >'rn 1 ) erırıc •• 1 h Bed h ı 
o Una •YJe ı M t" a sani er, şimcıl ortasında Türk ca,., .. at •· ler K//l.l · ı 5 

soyJcnrnekte tt ıı mıntakasında karışık grup. 

Buğday Koruma 
Kanununa 

Karşılığı Vergisi 
ek kanun .........___ ı lar, bunun şarkında Kafırı ler, cenu-

İll~ ... ~ 1 bi g~rbide göçebe Bülüçler. Cenubu 
.. • bah . 1 garbıde Tacikler vardır. cu 8 L sı H 11

•ı ıfedcn Ce . ezareler Mogol tipindedir ve 
gCljrnı· artan ) T-n~z Znmanından kalmışlardır. 

"'çuc .. k ıştir. ô urklcr arasıuda en mOhim kabile 
ıllj h rıaillctin kend· . b'~beklerdir. Katırıler putpereslkt:n 

d Utufatı 1 ısıne t 
1 

ahare ıslam olmuşlardır . Afg.mis nı~ Girildenil~: n;:dıtınhdan panda dil birligi yoktur. En ziyade 
hlışt1r b . . Us arf. uşıu den 1 ı R • 

u d ı k d"I 1 en d i konuşulur. esmı dan ,..,. 1 1 irnse an· ı de b 
h ·••Cnsupları kö .. d k u~ur. Vaktiyle lrant lisanı ol-

~ )'a at cd .. b'ıl Y.un ha. ud Ça nafızdi. Fakat Afganlılar sün-" h " lllek nı ırler t . . 
& Ud r·· k •çın y (T • ranılerı pek sevmezler. Af .afr · h Ur Çe Ve h h a o80 ta "h• 

y ı <>krcrırn k gurcuce iİ rnevk· ·rı •nde Tork hükumetlerinin ~~ Yorlar b·~d·ı~ccbuıiyetin- k ıı ve 11\rihi büyüktür. Fakat yu• 
.. • ıo k"·k arıda işaret h"I .Af tdan h" h" . o lerj rne 1 nist ettiğimiz veç ı e, ga· 
ıc :Jrıne h .., rı·c·ı abn. bunlardan başka dahili ve ha-f'rı7,.tııi it k 

ço hadiseler geçirmiş. 1919 

Kanun No: 3762 
Ne§rı tcmlıi; 15-1-1940 

Kabul tarilu: 8-1-1940 

Vergileri maktuan alınan değirmenlerden çıkarılacak unlara mahsus 
nakliye tezkerelerile başka değirmenlerden çıkarılmış olan unların nakli 

yasaktır. Bu yasata karşı hueket eden un sahiplerile bilerek nakleden 

satan ve satın alanlar hakkında on beş günden üç aya kadar hapis ce· 

zası tatbik ve Türk Ceza Kanununun 36 ıncı maddesi hükmüne tevfikan 
unların rnüsadcresine de hükmolunur. 

Muvakkat madde - Bu kanunun meriyete girdiği tarihte maktuiye· 
ti isteyip istemediklerini bildirmeleri birinci maddede yazılı değirmenlere 
varidat dairelerince yazı ile bir defaya mahsu~ olmak üzere tebliğ olu 

nur. Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde maktuiyet İstemediklerini 
yazı ile bildirmeyenler. hakkında I 940 mali yılından itibaren maktuiyet 
usulü tatbikolur.ur. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir, 

Madde 5 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri 



Sahife 6 

Gayri Menkul Malların 
açık artırma il anı 

Madde: 126 

D. N, 940 - 834 

Abana Ziraat Bankasına birin 
ci ve Bayın F ebmiyeye ikinci de 
recede ipotekli Adananın Saracın 
mahallesinde ve tapunun T, Evvel 
9'2 tuib ve 86 numarasında ve 
mart 934 tarih ve 156 numaraların 
da kayıtlı yemini ve arkası Kasap 
Mehmet Yesari Ahmet çavuş cep· 
hesi tariki ım ile mahdut 400 arşm 
arsa üzerine mebni hanenin tamamı 
ıatlıta çıkar1lmııtır. Tahmin edilen 
kıymet dörtbin liradır. Birinci artır· 
ma 12-3-940 tarihine müsadif 

Sah günü saat 10 -12 vtt: teklif di· 
len bedel kıymeti muhammenin 'le 15 
m bulmadığı takdirde ikinci arbrma 
28 - :i-940 tarihine müsadif per· 
şenbe günü ıaat 10-12 de Adana 
ikinci icra dairesinde yapılacaktır. 

1:... işbu ııayri menkulün arhr
mı şartnamesi 12 2 940 tarihinden 
itibaren 940 834 numara ile adına 
icra dairesinin muayyen numara
ıında berkuin görebilmesi için açık 
hr. llin.ia yazıh olanlardan fazla ma 
limat almak istiyenler, iıbu şartna. 

Türkıö~ 

lian . 

Seyhan Vilayeti Vakıf .. 
lar Müdürlüğünden : 

(5810) liraya bilmüıayede satı. 
lan ve bilahare ihalesi feıbolunan 
(1500) lira muhammen bedelli Ak· 
ça Meeçit karşısında 74-76 kapu 
numaralı Hacı Yunas vakfından E· 
vin Mülküyeti peşin para ile müza 
yed eye çıkarılmıştır. ihalesi 26-2-
940 pazartesi günü saat 14 de va 
kıfJar idaresinde yapılacaktır. 

lsteklilerın müracaatlara. 
11421 11 14 

Adana Kulübü 
Reisliğinden 

Kulübümüzün heyeti umumiyeıi· 
nin fevkalade olarak 15 şubat 194Q 
Perşembe pnü saat 19:30 da kulüb 
salonunda toplanacatı ilan olunur. 

Ruzname: 
1- Seyhan Vilayeti Hukuk iş · 

leri Müdürlütfinün teklifi veçhile 
kulüb nizamnamesirade 3512 sayıh 
Cemiyetler l<anun'una uygun olarak 
yapalacak tadilatın tasvibi 

t1 

.-------------------~~ BltOn Adana Tek Bir Film den Sentftin Mütbif f} 1 
Bahsediyor Heyecanlarla dolll f'~ 

ÇALINAN Scrgiz<JI ~ 

TAÇ T .. ".!..,,.,, 
TORÇE SôZLO ~ 

Şimdiye Kadar şehrimizde hiç bir Bugün Gündüz tJe ~ 
film bukadar sevilmemiş, Şimdiye Gösterileeek 
kadar hiç bir film bu derece 

Beğ-enilmemiştir 

ALSARAY 
Sinem••• 

Böyle Emsal-.iı Film Gösterdi~inden 
dolayı Haklı Bir Sevinç Duyar 
Dikkat: BugUn 2.30 da 

(ÇALINAN TAÇ) Harikalar Fılmi 
ve istek üzerine (ŞEYH AHMET) 

Pek Yakında 

Mask6 
Beşi~ 

36 Kısımlık r,t 
ve Erns•1~ 

SERYAL ŞA~ 

Siaemaıun En Şahane ve Billur 

Bu Mevsimde İlk Defa Olar•" 

meye ve 940/ 834 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu. 
karda yazılı kıymetin yüzde : 7,S 
nilbetinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. ( 124 ) 

2- Maliyece kulübe tarbedilen 

1 
vergi baklandL 11422 

-----
. I 

Gaıçlik, Muıiki ve Şiir Filminde Sizi cezp ve T~ 
11386 

3 - ipotek uhibi alıcıklılarlı 
tliter alilcadarlırın ve irtifak hakkı 
11hiplerinin rayri menkul üzerindeki 
l:aaklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını itbu ilin tıri. 
ilinden itibaren yirmi gün içinde ev. 
rakı müıbiteleriyle birlikte memuri. 
yetimize bildirmileri irabeder. Akli 
halde haklan tapu siciliyle sabit ol. 
dukça sabş bedelini 1 paylaşmasm· 
dın hariç kalırlar. 

'4 - Gösterilen pnde artırma· 
ya iştirak edenler artırma prnamefİ 
ai okumuı ve lüzumlu ~alBmat al· 
mış ve bunları temımen kabul etmiı 
ad ve itibar olunurl1r. 
S - Tayin edilen zamanda gay· 
ri menkul üç defa batrıldıktan son. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükümet civannda 

istikamet eczahanesidir 

Mürettip alacağız 

Matbaamızın razete kısmındı 
çaltımık üzere bir mürettibe ibti· 
yaç vırdtr . ;ldarebanemize mi 

racaadart. 

talebi düşer. 

6 -Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya ve. 

rilen mühlet içınde parayı vermezse 

ihale karan feaholunırak kendisin· 
n en çok artırana ihale edilir, 

Ancak artırma bedeli muham· den evvel en yüksek teklifte bulunan 
men kıymetin yüzde 75 şini bulmaz kimse arzetmif oldup bedelle aJ. 

veya sat11 istiyenin alacatma rüchın 
olan diter alacaklılar bulunupta be 
del bunların o gayri menkul ile te
min edilmiş alacalclannm mecmuun. 
dın fazlaya çıkmazsa en çok arlı· 

ranın taahhüdü baki kalmak üzere 
• 

artırma on btş gün daha temdit ve 
on beşinci günü ayni saatte yapıla · 

cak artırmada bedtli satış istiycnin 
alacağına rüchani olan diğer alacak· 
lı ların o gayri menkul ile temin edil 
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle, en çok artırana 

mata razı olursa ona, razı olmaz 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp ençok 
artırana ihale edilir. iki ihale arasın· 
daki fark ve geçen rünler için yüz· 

ae beşten hesap olunacak faiz v~ 

diğer zararlar ayrıcahükme hacet 
kalmaks111n memuriyetimizce alıcı· 

dan tahsil olunur. 
Gayri menkul yukarıda göste· 

rilen 12 - 3 - 940 tarihlerde 

Halkevi resim ve fotoğraf s 
Halkevi Reisliğinden 

22 , 2, 940 Tarihinde Evimiz ar kol.ı tarafıad" 
serp açılacak ve ıerııi 15 gün deva~ edecektir. 

Serıiye amatörler iştirik edecekfü. Resim muılli 
kiqde mahzur yoktur, Kabul olunacak eserler şunlardır: ,,/; 

Yathboyı, ıuluboya, Pastel, guvaf, Ofort, taht• 
kara kalem. 

lıtirik etmek arzusunda olanlınn escrlMini 1~1 ı 'J 
mırtesi akşamını kadar Halkevi bürosuna vermeleri I~ 

.... Ayni zamandı Evimizde bir de fototraf aergiıi ~_. 
Bu ıerıiye ancak fototraf amatörleri iıtirik ed~jl 

fototrafların 13 , 18 ebadmdı olması liı.ımdır. Bu ~ 
etmek iıtiyenler eserlerini Hılkevi büroıuoa vermeleri 
resim, gerek fototr1f serriıinde kazananlara Hıllcevindl" 
fJtlar verilecektir. 

9 - ti 

İnşaat yaptıranların 

iyi pişmiş satlam tujla stok halinde mevcuttur. 
Her talepte yarım milyon tu}lı teslim edilebilir. ~ti' 

Hariçten yapılan siparit kabul edilir ve istenileO ye 
temin edilir. 

Müracaat yeri: Karşıyak•dl 
17 ...... 19 

7- 8- 9- 11-13- 15-

or. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Hergün muayenehanesinde 

başlamıştır • 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde l 

llmız. Ve ubf 

Adana 2 ci icra Memurluğu oda
sında işbu ilan ve gösterilen artırma 
f&rtnamesi dairesinde satılacağı ilin 
ol•nmr. 11423 --------·-----------



Türksöıü Sahife 1 

ASR i SiNEMA Suvare 

S,30 da 

Bu .Akşam 
SiLViA Si D NEY 

Ş. Henri Fonda Fred Mac Muray 
ımd· 

ıye Kadar Yarattıkları Filmlerin En Büyük ve F..n Kudretlisi 

-----~ _________ B_a~ş~ta_n ___ B~_ş_a __ R_e_n_k_li _______ . 

awc A DAV ASI 
ti~ 1çtirnai e· . . . . 
• 1 ır facıa ... Aşkın ... Kinin ... intikamın Tüyler ürp~rten tımsalı 
1'1 -- LAVETEN: En Veni Dünya Haberlerı 

------------------·------------------
Bugün Gündüz Matinede iki Film birden 

1-KAN DAVASI 
Renkli Şaheser 

2- Altun Mabut 
Telefon 250 

o ~~·--------------·------------------~ 4 o~avo Ml!YSiMtNiNI - _________ .....;. ________ _ 

tııl~~I!"- MUVAFFAKiVETi inan Yazıhanesi • 

..._, ~ L Li ~~/ Adana ve civar şehirlerdeki nufus tapu bina kazanç belediyeler ve 
\, Ankarada Devlet - Şurası Mahkemei Temyizile resmi devairdcki . işleri 

~ .I' JJ.. ~- _ sür'atle takip ve intacını başaran yazıhanemiz bu işlere (Her nevı alam 
"""" 14rtii oe ı~etl'i oes satım ) inşaat planlarını . harita groki ifraz ve taksim gibi fenne mütea!· 

'"-'· cK,~ OÖSf<J~İŞ lik husustaki diplomalı mühendis ve fen memurları alkur badana alçı . 
\ d kabartma müzeyik yağh boya işleri11i değerli ustalar marifetiyle yapm~ğı 
I 

- Rekabet kabut et 
- Gayet k ı mez tlat : 0 ay lstas 
- Antıp razıt U Yon Bulma tcrtiba~ı 
- Yüz tliden 1

8 
zoeçu, dahili hususi anten 

- Yük kadran zta istasyon lslmleri yazılı bD· 
itiraz k buı 

etmez Ostu 
etmek için f-'IUeas nUlfjQ hakkında kanaat hasıl 

J\ zı tav8ı e~emızı t "'\le} • Ye 8derıı:. e rlfle bir kere görmeni· 
Yenıızde Rad 

t . . T ediyatt yo tanıiratı yapılır 
,,~ bM P•ı• caddeainde : a Kolaylı< 

· Tah in B 
r1~

1 

lelgr. Adr. MEoTsna Biraderler 
P. K 74 ,. A 

elcfon : ~7<l 

ilave etmiştir. Yoksul yurtdaşlann yazı ve işleri parasız ya~ılı~ ve takıp 
edilir, Rağbet gören dört delikli tuglardan maada 6 9 delıkh tuglardan 
da ist~nilen yere kadar göndermeğe tavassut edilir. istiklal okulu karşı . 
smda 82 numaralı inan yazıhanesine müracaat. 

Eski Belediye Taliakkuk Memuru Remzi Turhal 

•• Tahsil ,. Rasim Gökberk 

11415 

Elbise diktirilecek 

D. D. Yolları 6 ıncı işletme Komisyonundan: 

Kumaşları idarece verilmek üzue Konya pansiyonumuz talebeleri 

İçin 80 kat elbise ile pijama ve 40 paltonun maa harç dikimi açık ek· 

ailtmeye çıkarılmışlar. Eksiltme, 16-2-940 cuma günü saat 10 da 

Adanada l~letmc binasında lcomiıyonumuzca yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 40, 47 liradır. Şartnameler Niğde, Konya, Mer · 

ıin istasyon şefliklerine, komüsyonumu:za ve konya talebe pansiyonuma· 

za müracaatla bedelsiz görülür. lıtelclilerin 940 Ticaret Odası vesikası 
nüfus tezkiresi Ye bu ışı yapabileceklerini gösterir vesaikile gününde 

müracutlan. 11374 28-3-8-11 



Sahife 8 Tütkaöıii 

Adana Borsası Muameleleri 
- - ~~ 

-- ' ~ 

PAMU~ ı w l(OZA 
i<itô FIATı 

CiNSi En az En çok Sahlan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koz• 10,'25 00 
Ma. parlatı • -00 -50 
Ma. temizi • ()() 48 
Koza parlağı 44,50 
ttapı malı 50 
Klevland 

. ss-·-
Klevland çit idi 4,ot 1 

YAPACJ 
~ 

Beyaz 

' l 1 Siy.ah 

ç ~ T 

Yerli •Yemlik. 3,'25 

• •Tohumluk. 

HUBUBAT 
Buğday Kıbnı 1 

• Yerli 4,68 

1 
• Men tane 

Arpa 4.5' 
FasUlya 
Yiiiil. o 
Delice 
Kuş yeml 
Keten tohumn 
Mercimek 
Şark Susamı 11 00 

-
UN 

Dört yıldız Salih 

.= üç • • 
;D ~ Dört yıldız Dotruluk 

~~ üç • • 
~.:::: Simit .. 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet = N C> 

üç r:-. .. ,, 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
10 / 2 I 1940 iş Ba~ndan alınmışbr. 

Peıu Sontina 

Hazır 

~~ 
Ure4 ----

Vadeli 1. 8 03 Rayişmark 
Frank ( Fransız ) -2-95 

Vadeli 111 8 Oı .:Sterlin (İngiliz ) -5- "21 
-~ -7 40 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 130 19 

Nevyork 10, ,7 Frank (İsviçre) 00 00 

- -
... . i v , " ~ ... . < .. . - .. .... .. .... 

Her çeşit Elektrik tesisatı 
15 Valtdan 500 Valta kadar Ampullar 

HeröOyi';la OL i V &: T T i 
Yazı Makineteri 

R.C.A. 
Marka 

J Radyoları 
Dinyaıun en satlam dayanakh Gastolin kaynak çubukları 

te'minotlı Radyo tamiratını~ 
Abidin Paşa fcaddesinde 

Muharrem Hilmi Remo 
Ticarethanesinde bulursunuz· 

elefon 110 Telrraf adreıi: REMO AdHı 

Posta kutusu :'O 

• 
Muhterem müşterilerİJ11 

lskenderunda ark yağları iceti f abrİ 

Rafine edilmiş ~~ 
pamuk yağları ve sabunlari geldi 

Uygun fiat iyi ve temi~ 
Müracaat yeri : Sabri Gül, Borsa 

Deposu : Abidinpaşa caddesi, 

_ı 1381 

• ~0 12 
cıvarı •"' · 

Noter sır••'· 

7 ..... ıs 

Radyols 
Radyo tekniğinin şaheseri olan sağlam, zarif, kullaoatl:• 

elverişli 940 modeli bu radyaları, Belediyelerin kabul etti!' 
ıfta meşhur Ak taç markalı yangın söndürme makinel~ it 
falt yolda iş dairesi altında 

Işık magazasındB · 
Bulabilirsiniz. 

Yangın makinesi • • 
ıçın 

Aktaç 
Markayı tercih ediniz. Çunku herkes bu maltiae.Yİ ,ıal 

11413 9 - 10 - 12 -~I 

TÜRK.SÖ~ 

GAZETECİLİK-IMATBAA 
. • • 

Getirilen yeni mal<inelerle Türksözü 
cılıkta son teknikle çalıftfdl' 

Türksöiü il 
matbaası 

Son getirttifi zarif 

yeni t i p harflerle 

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

vizitler, haritalar, pllnlar, mak
buzlar , her boyda defterler, 

Renkli afişler 

Ve her türlü resimli ve renkli 
baskılar sürat ve nefasetle tab 
edilir . 

Umumi neşriyat müdirii 

Macid Güçlü 
Adua Türk.nü matbaUI 

• 
Zarif 

Bir cild, bil~:, 
sözünün sa0

1
j)it• 

elinden çıkıb 


