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LONDRA 
üs Tü NE 
SON AKIN 

çok yangınlar 

\'e söndüriildü 

-
Ası\l{ BÜYÜK DECiL , 
t\• 
., VE YARALANAN AZ 

lfıına daır lıaberlerimız 
a ç Ü n c Ü sahift'dedir 

l11{;;iliz ana vatan kuvvetleri sahil müdafaa talimlerinde 

C\şvekilimiz Saydam dün 
nkaraya avdet ettiler 

lıııan askerleri 
~oınanyada 
kısım İngiliz tebaası 
lllanyayı terkediyor 

• ,, 
'il ltt,n askerleri petrol 

d 
1"t•ka11nı mCidafaa e-
'c•k ve Romen ordu

•una mualllmlik 

Yapacakmıf 

~L • 

llte~. 9 
, Jth," · (a.a.) - Royter ajan· 
'il 10t. 
~iliı B°. .• l uyuk Elçisi Romanyanın 
r1 lloktalarında Alman nızami 
~ ~arnizonlan tesisi hakkında 
ııırı k · t· t' · d r:ııa açı nıye ı ne ıcesın e 

ı ~ 1\ Vaziyetin derhal aydınlatıl
ı, ~ 0tnen hükumetinden talep et
t 

0tııanya Hariciye nezareti bu 
i ~ev~b vermiştir. Bu cevabın 
~ <ıhıyeue bazı teminatı ihtiva 

a~kt 11tııaktadır. 
~)İs~ş : 9 (a.a.) - lngiltere Bü

t ~ Rornen petrol endüstrisi ile 
qtth ulunan bütün lngiliz tebaa-

aı R k 1 · . t ~I . ornanyayı ter etme erını 
~llıd~1Ştir. Alakadar bütün lngi
~ 1clen merkezi petrol mınta-

A~KARA : ~~ lA. A) - 13.\Şn .. :KiL DOKTOR REF1K SAYDAM 

BL'GC~ IlATA YOAN ŞEHRl.\tlZ& GEL>l1Ş \'E lSTASYO:s'DA HÜ· 

KC,\lET ERK\~1 \'E DlCER BtR ÇOK YÜKS~K ŞAHSlYETLER 
TAR . .\FI~DA~ l{ARŞIL ~S.\lfŞffR. 

ı • 
jlstatistik 

• • • l muavznz 
1 

umum müdür 
şehrimizde 

1 D'" 1 un akşam Halkevınde bir konferans verdi 
ı
. 

-------------~- Başvekalet istatistik Umum Mü

dürlüğü muavini Bay S. Sabit Aykut 
şehrimize gelmiştir. Bay S. S. Aykut 

vilayetimiz dahilinde, 20 Teşrinevvelde 
yapılacak nüfus sayımı hazırlıklarım 

! i ~ 

l 
1 

I 
l 
i 

1 

.'tııfirı, .lfo!o:nf Rı!ır·n•·op 

tetkik edeceklerdir. 

Sayın S. Sabit Aykut d ü n 
akşam Halkevimizde k e s i f bir 

dinleyici kütlesi önünde bir de kon

ferans \'ererek nüfus sayımının ehem· 

rniyetini tebarüz ettirmişlerdir. Bilhassa 

sayım memur ve kontrolörlerinin va

zifelerini etraflıca izah eden istatistik 

umum müdür muavinimiz Aykut , nü

fus meselesinin geniş manası ve sa-

l yımda çalışacak elemanların vazifeleri 
1 

Lord Haiif aks be
yanatta bulundu 

Birmanya yolu açılacak 
Londra : 9 ( A. A. ) - Lordlar 

Kamarasında dün Lord Halifaks Çör· 
çilin Avam kamarasındaki nutkuna müşa· 

bih beyanatla bulunmuf ve Fransız 
kameronunun 25 hür · Fransız etrafın· 

dan zaptedildiğini ve Birmanya yo· 
!unun açılaca~ını söyliyerek şöyle 

demiştir : 

- " lngiltere Japonyaya bü
yük imtiyazlar vermiştir . Fakat gay· 

retleri mükatallandınlmamıştır • Ja
ponya ile her ne kadar iyi münase· 

betler idame etmek istedi isek ve 

hali da istiyorsak da Japonya dahil 

olmak üzere herkesin menfaati nok

tasından Çıni de hür ve müstakil gör• 
mek istiyoruz . 

Yurdda Zelzele 
Şibinkarahisar : 9 ( a.a ) - Dün 

akşam 7,40 da burada orta şiddette 

bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Sovyet - İngiliz 
görüşmeleri 

lng'.ltereniiı Moskova 
elçisi Molotofla görüştü 

Londra : 9 ( A. A. )- Royterin 
diplomatık muharriıinin resmi mah
fillerden öğrendikine göre , lngilte· 
renin Moskova büyük elçisi geçen 
hafta sonunda Molotof ile umumi 
vaziyeti görüşmüştür . 

r ............. ~ ..... ._. . ._. ................. ,...< 
! Kanada yüz harb ! 
• • . . 
! gemisi inşa ediyor ! 
• • . 
! Vinlnseg : Q (a.a) - Ka ! 
! nada bahriye nazırı Kana- ! 
! danın donanma için elll mil· ı 
ı yon dolar kıymetinde yUz i' 
i harb gemisi infa edacejılini ! 
i ve deniz erleri ••Y••mın t 
! 12,000 den 20,000 e çıka- ! 
! rıleca§ını bildlrllmlştir. ! . ' : ~· ._. ......... ._. . ._. ..... ~ . ._. ........... ._., ..... ._,, 

~teal'tılrnışlardır. 
l'ııdş : 9 (a.a.) - Royter : 

i
l etrafında dinleyicilerini tenvir etmiş· 

le•dir . 
SON V AZİ'{ET KARŞI·:------------------

SlNDi\ [\1QSVQVA ! ~Qd an gelen haberlere göre 
qJQt a kalacak olan Alman nıza
l<t ltıın ileri cüz'ü tamları Tran
:n hududu geçmişlerdir. Dün 
~ı~~ta hududu geçtiği söyle· 
ıb aların tam techizatlı 4500 

iltet olduğu tahmin edilmek· 

r . Sibui ve Higusuara'ya 
tl'l'ıışlerdir. Almanlar Romen 

~~tıın suallanna cevaben, ev
t1ıanyanın bilhassa aiakadar ı 
~il 'Petrol mıntakasını müdafaa 

t ~~~ta da Romen ordusunu j 
r ·ı~'kl a~ına göre talim ettirmek ı 

ı11.~tınj söylemişlerdir. ' 
, a Petrol mıntakasında ve 

Gerisi UçUııcU sahifede ) 

1 

.Mo~kovn : 9 • .\. A.) - Ala.an 

kıtaabom Roman \'J. 'y..1 ~irJiklel' İ Ol' 

dair çıkan s.winlar ,:\lovkovacn hiç , ._. ~ 

bir surftle tdsir edilmcmİ<tir. 

Amerika buğday ihracını 

dün menetti 

Vaşington : 9 (a a) -Amrrika, 
Filipin adalerıoduı başl<a Unk şar
ka buğday ihracını menetmiştir Bu 
hareketin Japonyaya kaı şı olduğu 

tahmin ediliyot. 

Gece 
bir 

yarısı 

yangın 

şehirde 
oldu 

Bir kebapçı dükkanı tutuştu 
Gece saat 23,2) da Ulucami civa· 

rında bir k<"bapçt dukkanmdan bir 

~-nnğıo bai'lnngıcı zuhur etmiş ise de 

vaktinde yetişen yane,ın söndUrme 

ekipi tnrnfından trhlike Ônlenmi~ ve 

muni:n hiç bir basar olmamıştır. 

Maarif vek;li Antalyada 

Antalya : 9 (a.a) - Maarif Ve· 
kili Hasan Ali Yücel dün ş~hrimize 

gelmiştir. 
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Hilmi Uran Anka-! 
raya gitti 

C.H. partisi grup reis vekili meb· 
usumuz Bay Hilmi Uran bölgemiz· 
deki tedkiklerini ikmal ederek dün· 
kü Toros e~spresiyle Ankaraya 
dönmüşlerdir. Mebusumuz garda 
dostları ve partililer tarafından uğur 
lanmışbr. 

ilk Okul talebelerinin 
kıyafetleri ayni olacak 

Şehrimiz ilk mekteb talebebe · 
lerinin ~kıyafet modellerinde bazı 
tadilat yapılmıştır. Cumhuriyet bay· 
rammda bütün ilk mekteb telebe· 
lerinin bir tip kıyafetle geçit resmi· 
ne iştirak etmeleri etrafında çalışıl· 
maktadır. 

Resmi günlerde talebe 
flama taşıyacak 

Mersinde kuru kahve 
fiyatları tesbit edildi 
Mersio : 9 (Türksözü Muhabi · 

rinden) - Ticard mmtaka müdür
lüğünce kuru kahve fiyatları kilosu 
180 kuruş olarak tesbit olunmuştur. 
Bu fiyattan fazla talep edenlerin Ti 
caret mmtaka müdürlüğüne malü 
mat verilmesi icap eder. 

lş Bankası müdürü 
İşbankası müdürü Bay Hamid 

Bayhun dün ekspresle Ankara· 
ya gitmiştir. Bay Hamit Bayhun An 
karada bir kaç gün kalacaktır. 

Bir tehdit suçlusu 

mahkum oldu 

Valimiz rahatsız 
Valimiz Bay Faik Üstün rahat· 

sız bulunduklarından dün vilayete 
gelememişlerdir. v c1limize acil şifa· 
lar temenni ederiz. 

Vilayet mektupçuluğu 
Mektubcu:nuz Bay Agah Yüce 

Sivasa, Sivı1s ınektupçusu Bay Agah 
Akkan da vi iyetimiz mektubçuluğuoa 
naklen tayin edilmişlerdir. 

Takdir edilen bir 
karakol kumandanı 

Bundan böyle resmi günlerde . Umumhanede patrona Emineyi Çınarlı köyü Jandarma karakol 
şehrimiz fık mektepleri, mckteblerİ· ölümle tehdit etmekten suç'u polis- kumandanı O ner onbaşının karakol 
nin rengini ve remzini taşıyan flama· çe tanınmış şerirlerden Haydarın hududu dahilindeki köylerde yapıl 
lar kullanacak[ardar. Bu hususta ilk oğlu Mehmed'in birinci sulh ceza makta olan ilk m~kteb inşaah işle· 

At Koşuları 

Pazar günü şehir hipod's 
yapılacak olan ikinci hafta 
har at koşuları için kayıt ~ucu 
leri devam etmektedir. Oçuo k 
şu olan Handikap koşu5una 1 
vilayetlerden ve şebrimizderı . 
iştirak etmek üzere kaydedil f 
dir. Azami siklet olan 66 kil0~ 
Yarbakırdan iştirak eden BaY . 

- rı 
yinin Gümüş adlı atı ve asgıı 
olan 58 kiloyu da Sabri Yert 
Kılıçarslan'ı taııyacaktır. Hı 
yarışı kayıt muamelesi:kap311 

Birinci yarışa 2, ikinciye 4 "e 
düncüye 5 at kaydedilmiıtir· 

Nahiyelerin adı 
Niğdenin Arabsun kaıasıo' 

Alemli nahiyesinin adı "Sal'N 
nik.e kazasına bağlı Kuzca ~ 
sinin adı da "Gödene,, olar• 
2iştirilmiştir, 

mektebler başmuallimleri bir top· mahkemesince mtvkufen yapılan du · rine ve talebenin m ktebe devamına Şeref Gökmeıt 
larıtı yapacaklar ve bu senenin ders ruşması sonunda ölümle tehdit suçu karşı görülen alaka ve gayreti vila· 
faaliyetinden geçen scncJere nazaran sabit görüldüğündtn 2 sene 1 ay 15 yetçe bir takdirname ile karşılan· Müddeiumumi baş mu•'~ 
daha iyi neticeler alınabilmesi için gün hapse mahkum edilmiştir. mıştır . Ş~ref G31cmen fstarıbut1a g· 
bir faaliyet programı bazırlıyacaklar· ~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ezuoiyet ini ik~ıl eJ~r~k ş~ 

~...,....,..... - - - - - - - - - ~ 

1 • • ' c. HALK PARTiSi . 
1 

dır. j ı gelmiş ve vazifeye başlamış 
Milli Mensucat Mektebi Ömer Sanver 

·ı 
şehrirt11 

Milli Mensusat Fabrikasi ilk 
mektebinin ; nşaat ve tamiratı bit- 1 

1 

• mek üzeredir. Cumhuriyet bayra

mmda bu güzel müessesenin küşat !':OCAK 
I • 

KONGRELERi: 
resmi yapılacağı haber alınmıştır. 

Bu mektebin talebeleri şimdilik Ne· 

<:atibey mektebinde çifte tedrisat 

yapmak suretiyle ders garmektedir
ler. 

Öğretmenler arasında 
ismet İnönü Akşam Kız San'at 

Okulu biçki - dikiş öğretmeni Ba · 
yan Saime Ardıç, ücretine zam yı?.
pılarak AnLkya Akşam Kız San'at 
okulu biçki - dikiş ögretmenliğine 
nakledilmiştir . 

ı • 
1

1

1 

, I 

Ocağı 

t Çarşı 
Ulucami 

1 
1 

1 
1 

1 
Ocağı 

Kayalı bağ 

Karasoku 

1 -

( ===========B=i=R= PJ 

Kadının 

Bugün kongresi yapılacak ocaklar 

Kongre tarihi Günü Saat Kongrenin yapılacağı yer 

10/10/940 Perşembe 20.30 Kızılay 

10/10/940 Perşembe 20.30 Ocağında 

Yarın kongresi yapılacak ocaklar 
Kongre tarihi 

11/10/940 
ll ı l0/940 

- -- - -

RAMAZAN 

Günü Saat 

Cuma 20.30 
Cuma 20.30 

- - -

FIKRASI 

Kongrenin yapılacağı yer 

Ocağında 

Ocağında 

-~~ 

~ 
:ı 

D'=========================d) 

huzurunda •• 
Yeniçeri ağası önde, Bektaşi arkada kadının huzu. kendisine on değnek atınız. 

- Hayır efendim kabul etmiyorum, bana 3 )() değ· 

nek at ı lsın. 

runa girerler. 
Kadı sorar : 
- Ağa, bu nebakann kabahatı nedir? 

- Alenen oruç bozdu. 
- Hayır efendim, yalan söylüyor, çeşmenin etrafın-

da kimse yoktu. 
- Şu halde orucu aleni değil, gizli olarak yaptığı· 

nızı itiraf ediyorsun öyle mi? 
- E\'el efendim. llamınızda alenen nakzı sıyam e-

denler diye sarahat vardır. 
- Anlaşıldı.. Erenler kaç yaşındasın? 
- 63 yaşındayı.n. 
Kadı Yeniçe .. iye döner: 
- Erenler pek ihtiyardır. ihtiyarlığına hürmeten 

- Erenler sen deli mi oldun, ihtiyar halinle üç yüı 
değneğe tahammülün varmıdıı? 

- V.ndır efendim. nasıl olsa bir ay zarfında hergün 
o 1ar d::1rnekte.n b..ı üç y:i.l d~ı:>negi yiyec:."!Jiın. Her gUn 

için o:rnr d!ğ 1ek ın1h,ı1p yap.l~ın. ramıza:ı devaın etti· 
ği mLiJıietçe s'z de rabıt elersiniz, b~n de... Sizi her 
gün ralı:ıt<ıız etmiyeyim. 

- Öyle Ş.!Y olmar. erenler. b !lki bize hal<kın geçer. 

- C vıı n K1jı efe, 1!, b::n n'lsıl o'sı b ı '>:!'le otuz 
gün onıç yem~yi niyet ttlirn. 811 sene alacaklı kalırsam 
g:!lecek sene mahsup ederiz. 

t 

1 

t 

mezun en 
r bİ' 

1

. Halkcvimizde kıymet ı 
1 

olarak senelerce hizmet dOI ı 
. e 

ve h:ı.Ien Ankarada HaricıY e 
[ ıeti memurlarından buluna" 

I mer Sanv~r ark adaşımız 
ş~hrimize gelmiştir. 

Halkevi Temsilci1
1
. l 

Kafa Tamircisi'~' 
oynayacak1"1 

Halkevi temsil şu'>esi ! 
1 yeni kış faaliyet proğrarn~ll · 

kine geçerlerken ilk teroJıl 
biyeci P,of. B. fsm ıil Ha'<~' 
oğlu'nun 2 perdelik ııl(a '

1 . . . . ı· . . 1 alıJI 
cısı,, uım ı eserını e e deo 
Büyük bir tez müdafaa e .~1 

b" I~ zel eserin prov.ılarına ır s 
kadar başlanacak v~ en kı5 

da lu lkı gösterilecektir . 

YENi NEŞRiYAT 

DadaloğlıJ 
dO 

8.'ly Taha Toros, o:ı ./ 
asır Çukurova saz ş-ıir le11 1 nı 
daloğlu h:ıkkında 64 sıı O~ 
kitap yaı.nıştır. Fıyatı 3 

ŞEHiRDE HA' 
.~ h . . d d.. gökY~ 
~e rımız e un 

hava hafif rüzgarlı idi. sJ 
En çok sıcak gölged~ 

c eyi bulmuştu • 
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İiltK.SÖZÜ 
'CONof.ıJK._~T~M>AN.4 -- • 

Abone Şartları 

12 Aylık l'WO Kurnş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
.-1/ıone hedeli dP~işmez 
}'rıinız posra nıasra(ı 

zammedılır. 

2 - lUlnlar için idareye 
'lliiracaat edilmelidir. 

Alman harekatı 
karşısında 

~Utkler, Sovyetler, 
lenler, hal yanlar 
ıc;0.ndra : 9 (A. A.) - Taymis 

esı Şu mUtaleayı yUrUtmektedir: 

ti\l .... Bu hareketin neticesinde Ma· 
~ b~cl bugun her zamandan fazla 
t ~ır bir çenbc:r içinde bulunmakta• 
i~ Usya İse Almnnya gibi kuvvet · 
it '1evlctin Karadeniz sabillerinne 
~f llıesini endişe ile karışık bir ih · 

1~ a. seyretmektedir. Turkiye ve 
ııı~''tnn İse uyanıklık luzmucıu her 
~ dlln yiyade takdir ediyorl:ır.;ve 
er tehl'k · l · · tAb• ·~ d 1 esıne '-arşı en 1yı a ı· 

ı nvl'a.nmak olduğunu kabul e· 
ta . 
b r, !falyanın isı:: mUHefikine 
akmakta olduğu muhakkaktıri, 

tlterika Cümhurreisi 

'lllzedinin dünkü nutku 
~ 
tt·"York : 9 ( A. A. )- Birleşik 
~ka. Cümhurrcisi Cümhur nam
Crıdel Vilki şu beyanatta bu 

~~lur . 

'·· ı . tiı b·· ~~illere yalnız kendisi için 

1 
~· Utun dünyada hür yaşamak 
~tı . B 
ı..~ tnılletlcr için çalışıyor . u 
••

1ud · ıf • a.faa ve ona yardım ctmf'k j 
tttıızdir 

it 

Almanyayı 
bombardıman 

Doklara müthiş hücumlar 
Londra : 9 ( A. A. ) - Re ,men 

bildirildiğine göre fngiliz bombardı· 
man tayyareleri dün gece Almanyada 
ve Alman işgali altındaki arazide 
doklara, endüstri tesisatına ve diger 
mühim askeri hedeflere hücumlar 
yapmışlardır . 

Uzun menzilli toplarla 
dün yapılan düello 

Londra : 9 (AA) - Alman u 
zun menzilli topları Padokalcyi döv 
müştür. Uzun menzilli lnglliz topla
rı da Alman İşgalindeki Fransız sa
hillerini döğmüştür. 

Maltaya yeni hücumlar 
Roma : 9 ( A. A. ) - Hava 

kuvvetlerimiz Maltada torpil ve 
benzin depolarına taarruz c ttiler • 
Düşman tayyareleri ile vukubulan 
hava muharebesinde bir düşman 

tayyaresi alevler içinde düşmüştür . 
Tayyarclerimizden birisi üssüne dön 
memiştir. 

Alman harekatı 

ve Yunanistan 
Londra : 9 (a.a) - Atinadan ge 

len haberlere nazaran Almanların 
Romanyadaki faaliyetleri ilk nazarda 
telaş uyandumışsa da bilahare bu· 
nun ekonomik bir keyfiyet olduğu 
anlaşılmıştır. Yunanistan yarın l 933 
sınıfını terhis edecrk ve yerine 1929 
sınıf mı ikame edecektir. 

:m xz:zz::ı s 

-rtr,::t orAN ~"'' 
-~-rı: llAVIO GARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN 

İsk Bir gün B. Tebrick onlara bir slereoskopla bir deste 
Sı aınb;ı kağıdı götürdü. Silvia aleti gözünün önüne koyma-
tıa rnüsaade etli. Fakat içine bakmak istemedi. Ve başını 

~evirerek kocasının elini yalamayı tercih etti. Bunun üzerine 

cı~~l' ebrick onun bu aleti kullanmayı tamamiyle unutmuş ol
kiı Unu açıkça anladı. iskambil kağıtlarına karşı da aynı şe
~ Ue hareket etmişti. Filhakika onları görünce sevinmişti. Fa· 
1.ı:~ bir an için olsun, karamı, pikmi, körmü, treflmi olduğuna 
~ l'rıadan, yahut ta kartlardan birisinin asını olduğuna dik-

"1 b'I ~ ı e etmeden dişleri arasmda parçalamış ve ayaklariyle 
~va Ya fırlatmıştı. 

leb· . Ogünden itibaren B. Tebrick yalnız onun hoşuna gi· 
. ıfccek şeyler götürıneğe başlamıştı. Şeker, üziim, et ve 

~~tt: gibi. Yaz ilerledikçe, tilki yavruları yavaş yavaş onu tanı
'~ııh ve kendisi de onları birer birer fark etmeğe başlamış ve 

1 lir b bır a irer ad koymağa karar vermişti. Bir gün, onları tam 

\ı~ Sercıııoniyle vafıiz etmiş ve herbirisine ayn ayrı isimler 
~rııı· 1§li: Sorel, Kasper, Selvyn, Esther, Angelica. 

Sorel beceriksiz fakat bir köpek kadar neş'eli bir 

Londra üstüne ye-' Bulgaristanda Ya
ni Alman hücumu hudi düşmanlığı 

• 

Bazı yangınlar çıktı 
Londra : 9 (a a) -Hava ve da. 

hiii emniyet nezaretinden: Dün ak. 
şam <düşman tayyareleri lngiltercnin 
:enub cenubi garbi mıntakalarında 
bir çok şehirlere hücumlar yapmış-

lardır. Hasar pek hafıf tir. Bir ölü 
ve yaralı vardır. Bir düşman tayya
resi düşürülmüştür. Bu suretle dün 
tahrip edilen düşman tayyarelerinin 
adedi sekizi bulmuştur. 

Bazı evlerde ve endüstri bina
larında hasar olmuştur. Enek kont-

luğunda bir şehirde bazı evler hasa· 
ra uğramıştır. Bir miktar ölüvardır. 

Alman askerleri 
Roman yada 

( Birinci sabifeden artan ) 

Bazal'da yapılmakta olan tahkimat in
şaatı hemen hemen bitmiş gibidir. Ve 
en son model Alman hava dafi ba
taryalarının yerleştirilmesi için hazır 

bulunmaktadır. Romen askeri tayyare 
meydanlarının genişletilmesi için de 
Almanyadan hususi teçhizat gelmiştir. 

Perşembe günü Romanyaya gele
cek olan Alman kıt'aları tedricen faz
lalaştırılarak dört fırkaya çıkarılacakA 
tır. Alman kıt'alan tanklarla hava dafi 
topları ile, hava cüz'ü tamları ile mü
cehhez olarak halen Tuna yolundan 
aşağıya do~-ru inmektedir. 

Bu kıt'a Curau'ya vardıktan son
ra Trahava ve Bazal bölgelerine ve 
Bükreş civarında Kargovitrisi'ye doğ
ru yoluna devam edecektir. Kargovil· 
se'de bir hava üssü tesis olunacaktır. 
Trahova petrol merkezinin bulundu~u 
bölgedir. Petrol mmtakalarına ve pet· 
rol borularının müntehası noktası olan 
Ciurcuo'ya hava dafi topları yerleşti
rilecektir. 

Sof ya : 9 ( A. A. ) - Hazırla
nan milleti himaye kanununu tefsir 

eden Bulgar dahiliye nazırı demiş
tir ki : " Pu kaı;un 11 kı himaye eden 

bir kanundur. Ve üç s:.ıhada kendini 
göstermektedir. Birincisi bütün bey 
nelmilel kiüb, cemiy< t ve locaları 
dağıtmak, ikincisi asıl ırkla alaka 
dar hükumları muhtevidir . Bu hü-
kumlara göre Yahudiler umumi dev· 
let hizmt tinde kullanılmayacaklar

dır. Ve Bulgar vatandaşı olamıya. 
caklardır. 

Üçüncüsü millet için zararlı p· o· 
pagandalar a karşı bır takım ahka
mı muhtevi fü. Bu proj ~ önümüzdeki 
toplantıda parlamentoya tevdi edi 

lecektir . ,, 

Uzakşarkta bulunan İn

giliz tebaasının vaziyeti 
Şanghay : 9 ( A. A. ) - Ame· 

rika konsoloslukları, aldıkları tali. 
ma.t mucibince Japonya, Japon müs· 
tı:mlekeleri Mançuko , Hongkonga 
ve Hindiçinide bulunan Amerikan 
tebaalarının muhtemel bir tah!iyeye 
hazırlanmala· ı ıçm vesayada bulun
muştur. 

Hul'un beyanafı 

Vaşinğton : 9 (a.o) - Hariciye 
nazırı Hul Birmanya yolunun tekrar 
açılacağı hakkında Çôrçil tarafından 
yapılan • beyanat münasebetiyle bu 

mesele hakkın faki Amerika nok -
tal naıarının terviç edilmiş olduğu· 

nu beyan etmiştir. 

yavru idi. Kasper beş yavrunun en büyüğü ve biraz vahşi 

idi. Oynarken ekseriya ısırıyordu. Bir çok defalar B. Tebrick'e 
diş şakası yapmıştı. Esther koyu renkli, hakiki bir esmer 
tombul tombul dişi bir yavru idi. 

Angelicaya gelince, parlak kırmızı bir renkte veya 
yavruların annelerine en çok benzeyeni idi. 

Selvyn ise, en küçükleri, mütecessis, hilekar, araştırıcı 
fakat narin ve zayıfh. 

B. Tebrick şimdi kendisini tamamiyle meşgul edecek 
bir aile sahibi olmuştu. çok geçmeden bu aileyi bir baba 
bitaraflığı ile sevmeğe de başlamıştı. 

Yavruların arasında gözdesi Angelica idi. Tatlı işveleri 

annesini çok hatırlatıyordu. Diğerlerinde olmıyan bir Latlılıg-ı 

vardı. Hatta oyunları bile öyle idi. ikinci derecede Selvyni 
seviyordu. Onun, kardeşleri arasında en zekisi olduğunu der-

hal anlamıştı. Zekası o kadar kuvvetli idi ki, B. Tebrick anne
sinden insani bir şey tevarüs edib etmediğini kendi kendine 
sormağa başlamıştı. Adını çok çabuk öğrenmişti. Bundan 

başka, Selvyn genç bir filozoftu da. Kardeşı Kasper kendisi
ne çok zalimane muamele yaptığı halde o bu hareketleri 
daima büyük bir tahammülle karşılıyordu. Mamafi kardeşle
rine muziblik yapmaktan da geri kalmıyordu. B. Tebrick'in 
onları seyreltiği bir günde Sevyn mağaranın bir deliğinde 

bir fare keşfetmiş gibi davrandı. Derhal kardeşlerinden Sorel, 

Kasper ve Esther onun yanına koştular ve deliği kazmağ'a 

başladılar. Selvyn yavaşca kardeşlerinin yanından sivişli. 
B. Tebrick'in yanına gelerek olurdu. Çehresinde müstehzi bir 
mana vardı. Tebessüm ediyor ve kardeşlerine bakarak kafa
sını sallıyordu. 

- Sonu Var -
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Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Yetiştiricilrre bir yardım olmak üzere müessesemiz mııi ıohumlaııı• 
l 1boratuvaı larıncta gebelik teşhisleri yapılacaktır. 

Yetiştiricilrrin gebeliklerini teşhis ettirmek istedikleri kısraklarıııın 
idrarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde haraya göndermeler : 

[ - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrarın kısrağın son sıfad t• 
rihinden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 -- İdrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 
3 - Kısrak sahibinin açık adre~i ve kısrağın son sıfad tarihi yazılıtl 

ve tahlil ücreti olan bir liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lazımdır. 

12387 5 - 6-8-9-10 11-12 - 13-15-15 
Aşk, şehvet, his, gençlik tip· 
leri yaratıcısı sevimli sanatkar ~~~~~~~~~~~~~~-__/ 

1 
1 

ROBERT TAYLOR 

UN ŞÖHRETiNE YAKIŞAN EN MUHTEŞEM TEMSiLi 

TATLI GÜNAH 
ilaveten 

Türkçe Sözlü 

Ta~zan 
Bugün matinada iki film birden : 

'f arzan Geliyor - Sokak Kızı 

Kiraya verilecek bahça 
Adı ı c,nın Beylik damı m~vkiinde içinde meyveli portakal ve turuç, 

yeni dür ya nar, elma, üzüm vcsair ağııçiarı ve işler halde bir motör ve 
tulumbEsı bu!unan eskiden Dıblan zade adiyle maıuf 70 dönüm \:iahça 
kiraya Hrifecaklir. 

lstt:yı nlcrin Borsa civarında tüccar Sabri Güle rnuracaatları ilan 
olunur. 8 -9-10 12393 

Adana Öğretmen Okulu Direk
törlüğünden : 

Erzakın Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Muhammen Fi. 
Kuruş S. 

Muvak\Catteminatı 

Lira Kr. 

İlan 
Adana Askerleri Sa.tı

nalma Komisyonundau: 
l - (25,000) lira muhammen 

Bedel ve (1875) lira muvakkat te· 
minatı olan (5000) Ade kıl Çulun 
pazulıkla alınağı t vvelce ilan edil 
mişti. Talibi çıkmamrştır. 

2 - 15-10- 940 Çarşamba 
günü saat 10 da yeniden pazarlığı 

yapılacağından isteklilerin belli gün 
ve saatta Teminatlarile Adana As· 
keı i Satın Alma Komişyonuna mü· 
ıacaatları . 12402 

Teşekkür 

Eşimin doğumunda büyük bir 
itina ve hizmet gösteren ebe Bayan 
Zelihaya aç1k teşekkürlerimi suna· 
rım. Mehmet Gören 

12 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Tahsin Eczanesi 

Yeni Otel Yanında 

10-10-1940 Perşembe 

8.00 Program , Sa.at ayarı 

8.03 Müzik : Hafif Musiki 
8.15 Ajans haberleri 
8.30 Müzik: Ha!if Program 
8.50/9.00 Ev kadını-Yemek 
12.30 Program, saat ayarı 

12.33 Müzik: Şarkılar 

12.50 Ajans haberleri 
13 05 Müzik Türküler 
13.20-14.00 Müıik: Karışık Pragram 
18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik: RaCiyo Caz Orkestrası 
18.40 Müzik : Fasıl heyeti 

H>.15 Konuşma ( istatistik Umum 
müdürlüğü tarafından) 

19.30 Saat ayarı, ajans 

19.45 Müıik: Saz eserleri 
20.15 Radyo : Gazetesi 
20.45 Müzik : 
21.00 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Sıhhat saali) 
21.45 Müzik:Radyo Salon Orkestrası 

22.30 Saat ayarı, Ajans 
22.45 Müzik : Cazband 

• 
23.25;23.30Program ve kapanış. 

İlan 
Adana Askeri Satır1'~ 

ma Komisyonundan : 

1 - Dörtyoldııki alayın i , 
cı için 100 fon Un pazarlıkla 

5 nacaktır. Muliammen Bedeli (1 
ve muvakkat teminatı (1162) 
(50) kuruştur. 

2 - Şartnamesi komisyoııO 
da her gün görülebilir. paı~' 
14--10-940 pazartesi günii 

15 de Adana Askeri satınaltı19 

misyonunda yapılacaktır. ht~k t 
belligün ve saatte teminatları!~ ı,ı 
misyona müracaatları. 124 

Yitik mühür . .; 
Namıma ait mührümü }'ltı 

Bu mühürle kimseye borcuın 
tur . Yenisini çıkaracatımdafl 

mührümün hükmü olmadığıl11 

ederim . 

12401 

CiNSi 

Kayalıbağ mahalle 
Hüseyin oğlu 
Nedim Kam•şh 

En az 
K. S 

,, yerli 5, 75 
' -..!-...,.----

Arpa 4,50 _,_ __ 
Yulaf 4 

9 / 10 / 1940 
Kambiyo ve par',. 

_ _ l:ı Bankasından alının~ 

LRayişmark l/o 
Freink (Fransız ) -1 
Sterlin ( ingiliz ) ._..!..___ __ 

Dolar ( Amerika ) 
Frank { isviçre ) 

.. dlJ' 
Umumi ne$riyat aıtJ 

Macid Güçlii 

~dana Tür1Cıözü Matb,,/ 
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llşlar ve rakkamlar 

l( önisbcrg hayvanat enstitü-
11h sü şefi profesör Keler kuş 
k sayı saymağı ötrebilmeJeri 

~rıılllda enteresan tecrübelerde bu 

t 
Uştur. Bir kuşun önüne 12 mı· 

•rı . ~h • tsı koymuştur. Bunlardan 6 
·•es1 • 

6 
ııı Yedikten sonra geride ka 

he sını kaldmp atmıştır. Bu tec· 
birkaç defa tekrarlandıktan 

ı ttıa kuş artık kendiliğinden, kalan 
n'~ Ilı ı sır tanesine gagasını sürmez 

Uştur 

ı.. ~rof~sör Keler bu tecrübeden 
~ta 
d ' san ve mavi boyalı kutula-
~t' 1tnısır taneleri koymuş, birkaç 

159 ~ar amadan sonra kuş yalnız ma· 
~Udan yemeği öğrenmiştir. 

) td rofesörün bu tecrübelerden çı-
a;kı neticeye göre, yalnız dört ve· 

1tı taneyi yiyen kuş, hakikatte 
~ ltın hesaplaması gibi saymağı 
1Y0rnıuş sade dört veya altı ta· 

1 i.~ruplan öğrenmiştir. Uzun yıl· 
3~1lVcrcinlerle yapılan tecrübeler 

it ~~~ttniştir ki, güvercin kuşları da 
~ eıız ~ltıya k~dar saymağa kabi-

~ ~0sterınjşlerdir. Yapılan tecrü· 
~t~dc ditcr kuşlar da. iki veya 

tiİ dif adar saymağı öğrenebilmiş · 
• 

Yhan Adliye kadrosunu . 
tamamlamak lazım 

e ~t~~~Yban: 9 (Türksözü Muhabirin 
e{S' Ceyhan'm köyleriyle birlik. 

~O) küsur bin nyfusu vardır. Ka-
~Gtı~8~lkının )'üzde seksenini çiftçi 

1 teşkil eder. Kazamız ara:zısı 
rt\iirıbit ·ve vasidir. Bu yüzden 

llı~·'rtıan halle araıımda sık aık tar· 
· ~~~az~aları zuhur eder. Bunun da 

t k 1 bır çiftçinin haksız ve fuzuli 
~d· diğerinin tarlasını sürüp ek· 

it, 

~li~tta bazen bu tarla münazaa· 
•kt~İirıden katil hadiseleri de ol· 

~dır, 

Say Ş 
b· ernseddin son aldığı uşa· 

9 ·~,111 
bir türlü münucbetsizlik· 

4/ ~de artık tahammül edemiyordu . 
~ ~,1~~ Proları • ne içkileri, ne de 
: ~a 

1 
tı rahat kalmıyordu . Uşak 

, i ~ il bunları müştereken yiyor
u;~~<>rlar. giyiyorlardı . 
. ~ın bi r akşam evvelden smo
ı . 
~1Yere:C bara gittiğini anla-

1n ~tesj sabah onu çağ ı rdı ve 

80 a'">ahatlerini yüzüne vurduk
~.ra şöy l e devam etti : 

i Barda, yeni dans lardaki ac"· 
ıı " '' .. d .. r uzun en tanınmış bir fab · 

t i r: Çarpıyorsuıı ve sııf eğlen
tt çkn gelt~n lu bigünah adama 
ıı aba bir muamelede bulunu· 

ı~; li~s.an.' Hayatta atiklik iyi 
ı oı degıldır. insan biraz soğuk· 

~İnj llı a lı Nihayet birbirinize sôy· 
? acı sözler bir kavgayı do-
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Trablusgarbın 
coğrafyasına 

t:arih ve 
bir bakış 

ltalyanların ( Libya ) dedikleri 
bu memleket, ltalyanların habersizce 
yaptıklan bir taarruzdan sonra 1912 
de ( 18 Birinciteşrin ) Uşi muahe· 
desiyle ltalyanlara geçmiştir • l tal. 
yanın cihan harbinde şimdiki müt. 
tefikler safında yer almasına miika· 
faten 1919 da verile Trablusun garb 
hududlaunda Godamus ve Rhat 
vahalarına ilaveten 1935 anlaşma· 

Yazın 

P. P. 
siyle gencı Fransa tarafından ken. 
disine bırakılan cenub hududundaki 
arazi ile beraber mesahası 1014000 
kilometre murabbaıdır • Şimalinde 
Akdeniz, garbında Tunus 1 şarkmda 
ltalyan Bingazi eyaleti • cenubunda 

Kozanda çalışmalar 
Buz-Et-Su-Umumi hela-Otel meselelerinin 

muhakkak surette halli lazımdır . 

Ceyhan Adliyesi hukuk kısmın
da görülen davaların yüzde 60-70 
şini "Mü balatuız söylüyorum., hep 
"Tarlaya vaki meni müdahale. da· 
valan teşkil eder. 

Şimdi ise. kazamız kadrosunda 
ve vazife başında bulunan üç hakim 
den biri Maraşa, diğer biri Dörtyo 
la vekaleten gönderilmekle, bütün 
Hukuk, Ceza muhakemeleri ile icra 
tctki\c mercii duruşmaları bir hakim 
üzerine kalmışdır. Her gün bir çok 
davaya bakmak her halde bir haki 
min göreceği ve başaracağı kolay 
bir iş olmasa gerekdir. Hukuk haki· 
mimiz Yümnü Okatar, üz~rine kalan 
bu işleri başarmak için canla başla 
çalışdığı görülmektedir. Binaenaleyh, 
böyle işi çok bir Kaza Adliyesinde· 
ki bütün işlerin bir hakim üzerine 
bırakılması doğru olmaz.- M. Selçuk 

• 
Türk Hava Kurumuna 

Aza Olunuz 

• 

Kozan : 9 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Belediyemiz kasaba dahilin. 
de kı~ın çamurdan , yazın tozdan 
çıkılmayan bir çok yolları yeniden 
ve bazılarını tamir etmek suretiyle 
ikmal etmiştir. Bu yolların yapılma· 
srnda büyük alaka gösteren değerli 
kaym ıkamımızın belediye işlerini, 

Belediye reisiyle yakından temas e
derek belediyeye ait diğer işleri de 
başaracağından eminiz. 

Kozana gidi_ldi~i zaman misafir 
kalabilmek için muhakkak surette 
iyi bir otele ihtiyaç olduğundan bu 
işi de ele almasını bekleriz .. Kozanın 
mühim derdlerinden biri, köylerden 
ve diğer kazalardan gelen halkın ve 
gerek kaza halkının ihtiyacı karşı . 
)ayacak umumi hiç bir hela olmadı
ğından behemehal bir veya iki umu· 
mi helanın yapılması lazımdır. 

Yine kozanda kasa b dükkanla· 
rının azlığı yüzünden Kozan halkı 
et almakta büyük bir müşkilat çek
mekle beraber bir çok gürültülere 
sebebiyet verildiği görülmektedir. 
Sıcakların baş gösterdigi bu anlarda 
kazımızda buz buhranı devam et
mektedir. Gerek buz meselesi ve 
gerek umumi hela, otel, et ve su 

1 TÜR K S 0 Z Ü'N ÜN K ÜÇÜK H i K A YE S 11 === 

ğurmakta gecikmiyor . Tahkir e~il

diğini sezen fa bri katör sana derhal 
ka rtını uzat ı yor. Sen de elini cebine 
atı} oı sun ve smokinimin cebinden 
hiç bi r zaman eksik etmed iğim 

kartvizitlerimden biıini adamın eline 
sıkıştırmak ta asla tereddüt etmiyor
sun, 

" İyi dıkkat et .. Yine kabak be-
rıi m başıma patlıyor .. Bu sabo.1h ya· 
zıbaneye gayet şı. giyin .niş iki bay 
gelerek düelloda hangi silahı kul
lanmaya karar verdiğimi sordular .. 

11 Saçlarım kumraldır. Fakat fırça 
ile tarakta daima siyah saç bulu· 
rum. 

11 Yel~k cebimdeki ufaklıklarla 
açılma tertibatına benden başkası 
vakıf olamıyacağı kasadan cazib 
renkli banknotla r ın yok olmaların· 
dan bahsetmeli miyim ? .. Bilmem 
ki ... 

" Mekanik hakkıudaki maluma· 
tmın esaslı olcluğun<a kanaat getir · 
dim. Kolleksiyonuında yaln~z nadir 
pullara beslemiş olduğun sempati· 

Fransız müstemlekeleri vardır. 60() 
bine yaklaşan yerli halkının beşte 
dördü şimalde sahil ile dağlar ara· 
sındadır. Ottada vahalar vardır. Ce-
nupta göçebeler oturur • Yerlilerin 
üçte biri Araptır. Gerisi Berberiler 
ve Yahudilerdir . Bu müstem1ekede 
oturan İtalyanlar pek fazla değildir. 
Fakat sonradan arttırılmıştır. 

Tunusun şarkındaki sahil kmm 
alçak ve kumluk bir ova halinde
dir. Trablus garb şehri bir vaha 
halindedir . Sahrayıkebir , sahilden 
80 mil içeride başlar . Şehir ile Fi-
zan çölü arasında susuz , tehlikeli , 
gayri meskun büyük bir tal çölü 
vardır. Cenuba doğru Cebeli Evli· 
dıhasan ve Cebeli Ludo vardır • 
iklimi, memleketinin büyüklüğü ve 
muhtelif arz derecelerinde bulun · 
ması hasebiyle çok karışıkhr. Bazan 
soğuk kışlar olur . Sıcaklan ekseri· 
yetle çok şiddetlidir • 

Sahil kısmı en müsaid yeridir. 
lkinci kanundan şubata kadar yağ· 
mur görür. iklim. büyük ziraat teşeb. 
büııferine gayri müııaiddir. Kahve 
yetiştirmek ise geniş sulama i~lerine 
muhtaçtık. 

Yalnız zeytincilik, portakalcıhlc, 
yağcılık ümidleri vardır Şimdilik 
hurma, bir miktar arpa, kına ve . tü· 
tün yetiştirilmektedir. 

Buraya gelen f taJyan muhacirler' 
çif tlikfer kurmuş, sahilde Mimoza, 
Okaliptüs, D~mirhindi ataçları ye
tiştirmeğe başlamışlardır. 

Süngercilik ve balıkçılık yapan· 
lar da vardır. Trablusgarptan garp-
te Zuaraya kadar 120 kilometre ve 
şarkta Hamsa do~ru demiryolları 
yapmışlardır, Bir diğer hat da Trab; 
Justan içeriye Elaziziyeye gider. 

meselesinin hallini b e 1 e d i yemiz
den ve k ı y m e t 1 i kaymaka
mımızın bu işle el koya. ak pek ya· 
kın zamanda bu ihtiyaçları başarma
sını kendilerinden temenni ederiz • 

M. Gören 

lerden dolayı şayanı tebrilcsin. Söy
liyeceklerim bu kadar. Seni asla İn· 
citmek arzusunda değilim . Yalnız 

soruyorum sana: Bu sözlerime karşı 
bir it i razın var mı ? .. 
Uşak önlüğünü çözerek cevab 

verdi : 
- Sayımızın benden memnun 

olmadığını anlıyornm . Hizmetlerinden 

teessüflerle ayrılacağımı kendilerine 
hürmetle bildirırim Yalnız .. Arka· 

daş !arımın sözleri doğru imiş .. Şim· 
di a n lıyorum . 

- Arkadaşların ne demiştiler 
sana ? . . 

- " Bay Şemsdtin Aytulonun 
evinde İnsan uzun müddet kalamaz. 

Vaktiyle biz de onun hizmetinde bu. 
lunmuştuk ,, demişlerdi. 

" Müsaadenizle bayım ... 11 
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DERECE 

,IATI 100 KURUŞ 

1/2 Lilre 

.- lOT ·• 

TÜRKiYE CUMHURIYE 

ir t Bankası 
Kuruluf t•rihl : 1888 

S..ayest: 100.000.QQO 1'ürk Lirası 
Şube ve ajau adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka m•meleleri 

Pıtıa biriktirenler~ ~.~ w• 
İkf'amiye Yeriyos 

Zi,111 Bulınnıd• ~u1thtaJJ n iilıp~ıı tuanuf bcaıply 
en aı 5Q Uram buJunaaı.a ıeaede 4 def, Qekilecek 

kur'a ile •'1d•ki plana röre iiramiye datıbfacaktır. 

4 Adet 1000 LirıJ4 400,Q Lira 
4 " 500 " 2000 " 
4 " 250 .. 1009 .. 

40 .. 100 " 40QO .. 
ı 00 " 50 ·~ ~0()0 " 
120 " 4j) ff ~ " 

160 " 20 " 3200 .. 
DIKKA T : Heaıplır1ndıki paralar bir sene içinde s& l

r1dın ıııtı düşmiyrnltre ikrımiye çı•tttı t.kditcle Ji~ 
20 fazlı91e verilecektir. 

Kuralar Rnede 4 d«f., 1 Eyyl81, l Birimekinun, 1 Mlllt 
ve 1 Huirea tarihlerinde çekilecektir. 

Çocutu refaha kavuşturmak iıtiyorADJZ Çocuk E.iı~ıne 

Yılda Bir Lira verip Oye Cltun\1Z 1 Çocqlc Miftetİll en k11met& 

Çocuk Esirıeme Kurumu Genel Mer 

TUrksOzU Gazete ve Matbaa 

Tu •• rkso·· zu·· G t .• Oıkayı,ıçq}aı;ınıı. clijwanın her tarafmda aze esı • vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

======================= 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Pliıı Ha
T ür kSÖZÜ Matbaası: rita, Biliimum Matbaa işlerini Türkiyede 
====:=:=::=:=::::=:::::z=::==::::::: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

Tüırksözüı CüDt Kosrnı : I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~l~l!!!i!!I 

Sağlam,Temiz, Zarif Cilt ( Tür.ksözü J 
Mücellithanesinde Yapılır. 

A~ 


