
~illi Şefimiz 
huzurunda 

~;ara : 11 (A. A.) - Bugün 
~ rııanya ve Çin Sefirleri Çayka

aılltad merasimle Reisi Cümhu· 
narneJerini takdim etmişlerdir. 

~esnasında Hariciye umumi kati
erııenci o~fo hazır bulunmuştur. 

Q~h·ekili: kabulü 
~:ara : 11 (A. A.) - Başvekil 
~~ .. bugün saat 11 de Yeni Sov· 

ilk Elçisi Vili Gradov'u başve-
~abuJ etmişlerdir. 
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ROMANYADA 
SON VAZİYET 

İngiliz tebaası hazırlanıyor 
Bükreş : 11 ( A. A. ) - Roman· 

yadaki lzgilizlere henüz sarih talimat 
verilmiş olmamakla beraber bunlar 
mümkün gördükleri takdirde hareket 
etmeğ'e veyahut süratle harekete 
amade bulunmağa davet edilmiıler

dir. İngiliz • Romen münasebetlerinin 
kesjlmesi, kaçınılması imkansız birşey 
olarak telakki ediliyor. Gerek İngiliz 
büroları ve sefarethane her ihtimale 
karşı hazırlanıyorlar. Romen makam· 
lan İogilizlerin vaıiyeli bu kadar 
ciddi telilkki etmelerini hayretle kar· 
şılıyorlar. 

onsoloslarımız ara .. 
da değişiklik !Japıldı 

Qtı. 06 Gol 
llınerunda 

Romen alacakları için 

Bay Ruzveltin 
blokaj kararı 

Antonesko dün lniiliz elçisine , 
Alman kıtalannın memlekete yalnız 
talim ve terbiye için gelecekleri hak
kında teminat vermiştir. 

Yaşh bir siyaset adamı Royler 
muhabirine : 

- " Naziler çekirgelerin tarla· 
ları illa ettikleri gibi üzedmize geli
yorlar. demiştir . Ayrıca bir Alman 

( Gerisi UçUncll sahifede ) 

• 
., trun valisi ve halk 
tolu iyi karşıladı 

Londra: 
11 (a. a.)• 
liur Fran· 
sız kuvvet· 

leri ba,ku· 
mandanı 

gencnl de 
Gaulle 'Un 

son 48 saat 
zarfında 

Fransı:ıı Ka· 
merun'unda 
bulunan 
Duala 'ya 

gitmi~ oldu" 
ğuna dair 

f; gazetelerde 
~ı.~· D;; Gol inti,ar et-

ııı ~l\berler, Londra'nın salalıi· 
~ilııı ait.il.fili tarafından bugUn te· 
et ~ ~edir.' 

ıı, .. ll 
1 l .

1 
de Gaulle'Un, hur Fnn· 

l t'h, '\ 'l!U 1 ak edenlerden biri olan 
'iteınlekeyi ziyaret etmiş ol· 
( Gerisi UçUncU ~ahifede 

~anyaya dün 
~~İli:der tarafından = 
ılan akınlar
~ Yangınlar çıktı 
'tı • 
~e · 11 ( A. A. ) - Alman 
~ti~en gece çok mühim mik
ttcıir z ~ayyareleri Al manyaya 
'lqtı · Şırnal , garb ve merkez 

~.., 1tı.da bir çok bombalar 
~sa er hangarlar ve diger bi
'-ı111;i\ u~ramıştır . Bir çok ya-

' 

Aııkara: 11 (TurksözU muhabirin
den)- İskenderiye başkonsolosu Mu· 
hittin Raşit Palsay merkeze nakledi
lerek yerine Anvers başkonsolosu Fi
ruz Kesim, B:ısradn ilıdas oluı:ıaı:ı. kon
solosluğa merkezden ba~konsolos ls· 
mail Hakkı Okday, bu lcon•rnlosluk 
muavin koıısoloslujunn Tokyo buyuk 
elçiliği ikinci katibi Hasan Cevat Ço
banlı dere~elcriyle tayin edilmişler· 

dir. 

Parti ocak kongreleri 

Parti Ocak kongreleri devam 
etmektedir. Dün gece Ulucami oca· 
ğı kongresi yapılmış , Kayalıbağ 
Karasoku ocaklarının kongreleri iıe 

ekseriyet olmadığından bugüne kal· 
mıştır. 

Vaşington : 11 ( A. A. ) - Ru-ı
velt Almanya ve Sovyet Rusya tara
fından işgal edilmiş dokuz memleke
tin alacakları üzerine konulan blo
kajı Romanyaya da teşmil etmiştir , ' 
Yarı resmi mahfillerde, bloka edilmiş 
olan Romen mat;ubatı 25,000,000 
sterlin tahmin edilmektedir. 

Hamburgta iki mahalle 
hakiJeyeksan oldu 
Hamburg : 11 ( A. A. ) - Per· 

şembeyi cumaya bağlıyan gece esna
sında Jngiliz tayyareleri Hamburgu 
bombardman ettiler. İki büyük mahalle 
hakileyeksan olmu~tur. 

Eski Macar Başvekili 
Budapeşte ; 11 ( A. A. ) - Eski 

Macar Başvekili lmredi 13 mebusla 
beraber hükumet partisinden ayrıldı. 

Bazı bölgelerde dün şid
detlice zelzeleler oldu 

ANKARA : 11 ( A. A. )- HABER ALOIGIMIZA GÖRE, BU SA· 
BAU 3,32 DE KASTAMONUDA ORTA ŞİDDETTE , 3,35 DE 
ÇANKIRIDA BlR ZELZELE OLMUŞTUR . BUGÜN SAFRAN-

BOLUDA DİGERİ 1Z~lİRDE OLMAK ÜZERE ORTA ŞİDDET· 

DE İKİ ZELZELE J{AYOEOİLDİ . HASAR YOKTUR. 

Sayım işlerimiz için 

Hallkevün<dle 
Dün bir toplantı yapıldı 

Saughay Belediye Reisi 
dün katledildi 

Şanghay'": 11 ( A. A. ) - Şang~ 

hay Belediye Reisi katledildi. Katil 

hulunamıyor. 

20 Teş•inievvelde yapılacak ·o· 
lan umumi nüfus sayımında şehri
mizde ~ayım memurluğu ve kont-

rolcülük yapacak kimselere dün 
Halkevimizde talimatname, cetveller 

ve defter tevzi edilmiştir. 

r------~~< 

Sovyet talimleri 
Moskova : 11 ( a.a ) -

Royter: Slvastapolda hava 
taarruzların• karşı korun
ma talimleri üç gUn devam 
ettikten sonra dün n lhaYet 

bulmu,tur. 
Diijar yerlerde yapılan 

tecrübeler esna••nda alaka· 
dar hükQmet makamları ha
va hücumlarında intizar e
dilecek vaziyetleri ihdasa 
gayret etmişlerdir. 
~~~ 

ROMANYADAN 

"Türkiye ve 
Y unanistana 
petrol ihracı 
menedildi ,, 
HABERi ASILSIZDIR 

Bükreş : 11 ( A. A. ) - Royter: 
Bir Romen iktisad heyeti Almanya 
ve ltalya müstesna olmak üzere bü
tün yabancı memleketlere Romen 
petrolü ihracının menedilmesini mü
zakere etmek üzere yakında Berline 
gidecek1ir. Berlinde Türkiye ve Yu· 
nanistana petrol ihracının. şimdiden 
menedildiği bildirilmektedir. Türkiye• 
ye Romen petrolü ihracı menedildiği 
takdirde Türkiye de Romanyaya pa
muk ihrac!nı da durduracaktır • Ayni 

mahfillerde bildirildiğine göre Bükreşteki 
Türk Ticaret heyeti dün Bükreş hü
kümetine tebliğ-atta bulunarak , Türk 
pamuğunun bundan sonra dolar ola· 

( Gerisi UçuncU sahifede ) 
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Mesuliyet korkusu 
Arkadaşımıs ~air Bdıçet Kemalin, deJerli ,Yazıcı Ye mUL'efekkirlerimizden 
Vedad Nedim Tör'Un Dinimiz idlı kitab hakkında yazdığı gUzel bir Makale· 
-yi bundan bir kaç gUn evvel ocşrctmiştik. 

Çukurovadan yapıla~ 
' İmparatorluk devrinin ictimai bunyemizde yaptıtı sakatlıkları memleketi

mi:ıi çok buyuk bir istikbale namzed yapan maddi n m:ı.nevi' imkanları• 
mızı, servetlerimizi derin bir görUşle Ye çekici bir Uslubb izah edea bu 
kUçUk kitabı mutlaka ok'1mamız lazımdıı:-. BugUn b11 kitaptan ( Mes'uliyet 
:korkusu) başlıklı bir parçayı alarak neklediyoruz: 

hayvan. ihracatı :genl 

U ı• hmali. mesuliyct yoktur; icrai 
mesulıyet vardır!,, formülü Os-

manlı efendisinin iş ahlakıdır. 
Osmanlı efendi si, mesuliyetten 

korktuğu kadar Şeytandan~korkmazl 
Osmanh efendisi, :bir işin mesuli· 

yetini üzerine almaktansa: onu yapa· 
mamayı tercih eder. Çünkü o gayet 
iyi bilir ki, " Bu işi niçin yapmadın? 
diye hiç bir vakit sormazlar. " 

Kendine ve davasına güveni ol· 
madığı için daima "hata,, dan korkar. 
Onun için de hiç bir iş yapmaz. 

Daima zararsız ticaret olamıyaca· 
ğı gibi, daima korkusuz iş yapmak da 
tabii heı kula müyesser olmaz. Zarar· 

:dan öğrenmek nasıl namuslu bir taci
rin kazanç ve itibar şanı ise, kasden 
yapılmıyan hatalardan ders almak da 
her aksiyon adamının zeka ve şeref 
borcuduı. 

Fakat Osmanlı efendisi hata'yı af
fetmez. Daima kusursuz iş ister. Ve 
.şevk kll'maklan !sadist zevk duyar. 

Onun için indinde makbul olan 
müteşebbis, yaratıcı, şahsiyet sahibi 
aksiyon adamı değil, silik, sönük "e
vet efendimci,. , "böylede olur, şöyle 
de olurcu,, iki büklüm kapı kulu ka
lem efendi:.idir. 

Osmanlı efendisi, iyi işi de takdir 
etmez: ''Vazifesidir, yaptı,, der. Fakat 
bir takım iyi iler yanında kazara bir 
de kusurlu iş görürse, o vakit bütün 
o iyi işleri unutur ve o tek kusuru 
mikroskop altına alır. 

Netice: Herkes iş yapmak için de
:ğil, kusur yapmamak için gayret ke
sildiğinden bir ''havalecilik,, dir baş
lar. Ve böylece rnesuliyet yükü, paraf
lar ve imzalar adedince taksim olunur 
ve ortada erir gider. 

Osmanlı efendisi, ya boşa gider
se endişesiyle muharebede kurşunları
n.ı ~tmıyan nefere benzer: salahiyetle
rını kullanmaktan :kaçınır. 

Böyle bir sistem içinde tabiatle
dir ki, istifa olmaz; şahsiyetli ve idea
list adam yetişmez. 

Onun için her kapı kulu, bir nu· 
rnaradır, bir derecedir, bir kıymettir. 
Bir keyfiyet ve bir kahraman değildir 

ve olamaz. 
Böyle bir cemiyette iş heyecanı, 

iş )ekabeti ve iş mükafatı olmadığı 
için, randıman da gayet düşüktür. Ve 
maliyet, gayet yülcsektir. 

Fakat Osmanlı efendisi için, heye· 
can, rakabet, randıman, maliyet solda 
sıfır kalır. Çunkü o, işin kendisine ve 
gayesine değil. şekline ve usulüne ba· 
kar. 

Cumhuriyetin inşacı ahlakı, bu tah
ripçi, uyuşturucu, durdurucu, tesviyeci 
ve pahalılaştırıcı Kapı kulu ananasiyle 
de mücadeleye mecburdur. Şahsiyet, 
diplomadan değil, aksiyondan dogar. 

Müteşebbis, :cesur, yaratıcı, sala
hiyetlerine layık ve mesuliyelini müd
rik elemanları iş sahalarından bol, bol 
seçmeli ve onların üzerine, limonlukta 
muz yetiştirir gibi, titremeliyiz. 

Yarının Türkiyesini, bu elemanla
rın müşterek cehdi, idealizmi ve şevki 

kuracaktır. 

Mektebler bir hafta tatil 
Cnmhuriyet ve şeker bayramı 

münasebetiyle mektebler 28 Teşri· 
nievvelden 7 Teşrinisaniye kadar 
bir haf ta tatil yapacaklardır. Öğren
diğimize göre Cumhuriyet bayramın· 
da Ankarada yapılacak olan büyük 
merasime iştirak etmek üzere şeh· 
rimizden Ankara ya 20· 46 izci gide· 
ccktir. 

Eylul ayı içinde bölgemizden di
ğer iç bölgelere 4 at, 5 eşşek, 3 tay 
168 öküz, 125 manda, 30 dana, 2 
malak, 480 koyun, 115 oğlak, 18 
tavuk, 50 kilo pastırma, 11790 kilo. 
manda ve srğır derisi, 6920 kilo ko· 
yun ve keçi derisi, 7 420 kilo yapa· 
ğı, 3525 kilo kazıntı, 1440 kilo ba
ğırsak ihraç edilmiştir. 

Bu İhracaata mukabil yine iç böl · 
gelerden bölgemize 35 at, 82 öküz, 
2 imk, 36 manda, 1626 koyun, 2150 
kilo pastırma ithal edilmiştir. 

r Öy m~kteblerinde 
Ziraat - İş dersi 

Köy mekteblerinde tatbik edil· 
mekte olan köy müfredat progra
mına ithal edilen Ziraat • iş ders· 
!erine talebeye diger dersler gibi 
nuınara verilmesi ve bu numaraların 
sınıf geçmeğe müessir olabileceği 
maarif vekilJiğinden bildirilmiştir . 
Diger musiki ve jimnastik dersleri 
için rıumara verilmiyecektir. 

Üç kumarcı yakalandı 
Raif, Hasan ve İdris adında üç 

kişi Mehmed oııu Mustafanm kah· 
VC"sinde kumar oynarlarken yakala· 
narak adliyeye verilm;ş tir. ....... __ .,....._..,.. __ _.... _ _.... _ _.......,.... ......... - ....................... _.,..._.,-.....,----.............. - .... _ ..... ~~ 

t 

'OCAK KONGRELERİ, 
Bugün kongresi yapılacak ocaklar 

1 

1 

Ocağı 

ı Köprüköy 
ı Alidede 

~ 
1 Ocağ> 

Mıdık 

~ Mirzaçelebi 

Jj__ Çınarlı 

Kongre tarihi Günü Saat Kongrenin yapılacağı yer ı 

12110/940 
12/ 10/940 

Cumartesi 
Cumartesi 

20.30 
20.30 

Ocağında 

Ocağında 

1 

Yarın kongresi yapılacak ocaklar , 
Kongre tarihi - Günü Saat Kongrenin yapolacağı yer l 

13/lo/940 Pazar 10 Ocağında 
13/10/94G Pazar 12 Ocağında 

13/~0/~4~ Pazar 20.3~ __ ~c~ğında _ _ -~ 

( 
BiR KAÇ 

l.====~ 
ŞEN ı 

Dr===============:=JC======d) 
FIKRASI 

karşındaki 
- Karşında gördUğUn kadına öyle gözUnU dikip 

bakma! Benim karımdır. 
- l\lerak etme dostum. Çok şukur, benim karım 

böyle değil 1 diye bakıyorum. 

* .. * 
İri yarı ad:ı.m: - Benimle fazla mUnakap .etme! 

Seni aldıgım gibi cebime sokarım. 

Ufak tefek adam: - Bene.: daha iyi. Söylcdi,,in 
sözlere bakılır~ıı, senin c!bincle, kafanın içindekinden 

<laha çok akıl var. 
~· * * 

B:ı.y Burh:m lnce 1 kadınlara karşı daima nazik 
clavrana:ı bir sima idi. Kadınlar meclisinde bulunduğu 

karımdır 
zaman sözU döndUrUp dolaştırıp onların meziyetlerine 
getirir ve: 

- Hayatımda hiç bir çirkin kadın görmedim! 
cle['di. 

Bir gUn yine böyle bir mecliste ayni mUtaleayı 
ileri sUrdlt. Kadınlar arasından b:ı.sık burunlu biri, ile· 
['i atılarak: 

- Bay ince! de~i. 1 fokikati söyleyiniz . Ben de 
çirkin <lrğii miyım·~ 

Bay Burhan İnce elini göğ:;Une koyarak: 

- Si:li tl"min ederim ki bayan, dedi. Si z de bu· 
tun k:dıular gibi gökten du7nll~ bil' ınelı:ksiniz. Fa kat 
tesaduf sizi burnunuz Uzerine <luşurmuş! 

Mebuslarıınıt1 

tetkikleri 
lntihab dairelerinde 

bulunmak üzere şehrimiıe d 
olan Mebuslarımız dün de A b. 
müntehiblcriyle temaslarına ~~ lYJ 
leketi alakadar eden ~uhte4 

seleler üzerinde tetkik1erıne ~ l 
etmişlerdir . l\ 

Kıymetli mebuslanmııd811 

hattin Çam, Tcvfık Tarııııaııı 
Ankoğlu ve İbrahim Mete jd 

nemizi de ziyaret etmek ı~ 
bulunmuşlardır. 

Valimiz iyi otd0 

Rahatsız bulunduklarıııd•' 
gün makamlarına ge1emeyef1 ~ 
Bay Faik Üstün iyileşerek d 1 ~ 

yette vazifelerine baş,am ışlar ''il 
limize geçmiş olsun, afiyetler 

Prof. Kadri Adafl' 

Ankara yükek ziraat ~ 
ve tavukçuluk enstitüsü d~~~ 
Prof. Bay Kadri Bilgemre 

11 

rimize gelmiştir. Kıymetli P 
rümüz Bay Kadri Bilgeı11re 
Tarsus ve Namrun yayls51 

bölgelerin bilhassa sığırcılık' 
da tetkikler yapacalrlar, ic• · 
Ankarada kurulan yerli sık1' 
nesf için mübayaatta buJuıı' 
dır. 

Genç asistanlarımııdafl, 
sağlık ve bakterioloji enstil~ 
Bay Hayri Başar ve zootek 

tüsünden Bay Mahmud prof 
Kadri Bilgemreye refakat e 
dirler. 

Hukuk işleri 01iid · 
.. ii1 

Hukuk işleri müdürut11 ~ 
Ekrem Güvenç Hatay hu~~, 
müdürlüğüne tayin edilrniştı ', 

jÇ 
At koşuları Jı 
kayıdlar kap~11 

dtO 
Pazar günü şehir hipO 1 

yapılacak olan at koşutarıo~ 
tün kayıtlar kapanmıştır·~ 
dar ko;luya iştirak edece. 

arab atlarının sayısı 3~ .'1~ 
tur. Birinci koşuya 7, ı~'11 af 
9, üçüncüye 8 ve dördllııli 
girecektir • 

ŞEHiRDE H~~ 
Şehrimizde dün gokY 

hava hafıf rüzgarla idi. jı 
En çok sıcak gölgede 

ceyi bulmuştn. 



T0RKSôz0 Sahile 3' 

----------
Abone Şartları 

12 
1\ I Aylık l'WO Kuruş 

Y ık da abone yapılır 

J......D k t .. 
1~ ış memle et er ıçın 

1 0ııe bedeli de{1işmez 
l'alnıı posta masrafı 

zammedilir. 
2- /[• l . . .d an ar ıçm ı a1eye 
'nUracaat edilmelidir. . 

• 

tay- Seyhan 

~Üsabakaları 
-q~lar bugün başlıyor 

I~ 
t"l' bölgesi ıporcıılariyle Ada· 

~ Clılnrı arasında yapılacak olan 

akalnrıı bugün saat 14 de 1Chir 
01tı11ıı.d Valim. ı. n ba~lanacak.tır. ı:ıı 
r'İk • "T 

Üstuıı'un riyasetinde olarak 

~lt gcnçliıı;e arasında tertip e· 

~ llıUsahakalarının ehemmiyeti 

\ıuYUllt.u.e~ Atlefuaı_, tenis, gU· 

f~bol maçlarını ihtiva eden :it devnm edecek olan bu 
•la.- Atlana için he.rhalde bu· '8 ı_ı_• .ııor bayramı şeklindet elaıLAı 

'Uıı snıı.t 14 de başlıyacak 
Ilı 

111Usa.bakalariyle iki tarafın 
ıt f 
~ lltbol takımlarının maçını 
~ llgiıı. bir programla ve tenis, 

11tı 1 ~Ureş ve futbol maçı olarak 
\-kb 1 tdecegi:1. 

\tııı. b" . b' ı Ctce beden ter ıyesı ına· 
ıtık· 
~~ 1 lıalkevi binası) saat 21 

Yh gençler ıeı:efine ayrıca 
~llı~tnere tertib edilmiş.ti~. 

~ ~ısafirlerimize hoş geldınız 
llııtvaff akiyetlc:r dileriz. 

Londraya dünkü 
hava hücumları 
Londra: 11 ( A. A.) - Hava 

ve dahili emniyet nazaretlerinden : 
Dün gece düşman hava hücumlarını 
yeniden Londra üzerine teveccüh 
etmiştir. lngilterenin sair bölgeleri 
ile Gal eyaletine de bombalar atıl
mıştır. Londra da bazı ev ve tica
rethmelerde hasar olmuştur • Yan· 
gınların hiç biri ciddi mahiyet arz 
etmemiştir. Bir mikdar ölü ve yaralı 
vardır. Galin cenubunda bir şehir· 
de birkaç ev yıkılmış birkaç kişi 
ölm~tür. lngiltere dotu şimalinde 
üç ş_ehr~ yapılan hücumda birkaç 
klüp hasara uğTBdı. Ölü azdır. 

Diger bölgelerde hasar hafif ve 
insanca zayiat pek azdır • Dört Al· 
man tayyaresi düşürüldü. 

Romanyandan 
( Birinci sabif eden artan ) 

ntk ve peşin para ile S&1ı.o alınabi· 

lecetirn bildirmfştir. 

Ankara : 11 ( A. A. )- Romanya 
hükumetinin Türkiye ve Yunanistana 
petrol ihracatını menetliğ"ine dair bu 
sabah gelen haberler ü:terine Ankara 
mehafili nezdinde yaptığımız tahki· 
katın neticesine nazaran Romanya hü· 
kılmeti Tüı kiye ile son akdedilmiş 
olan ticaret anlaşmasından fevkalade 
memnun old~ğunu ve bunun tam bir 
surette tatbiki için her türlü tedbir· 
leri ittihaz eylemiş bulunduğunu tas· 
rih ederek yukarıda mevzuubahis ha 

berin tamamen asılsız olduğunu bil· 
dirmiştir . 

Yunanistana petrol ihrac&tının 
meni meselesine gelince bu da siyasi 
değil ticari bir ~uitefehhüm neticesi· 

dir ki bu da be1taraf edilmiştir. 

Ttr~, Of AN rAt>r 
~ [)4ViD GARNETT Çeviren: NEVZAD G0VEN h' -Hakkınız var azizim, sizi tamamiyle anlı.yorum. Bil· 

bu şartlar içinde. 
~~ Bu sözlerden sonra papaz B. Tebrick'in elini sıktı ara· 

tı~ bindi ve uzallaşb. Yolda kenefi kendine : 
~'i . - Hiç olmazsa, diyordu, iskanda! olmıyacak. ~· Te~
~~ ıncfü neşretmek hususundaki kararı onu tesellı edı· 

~ Papas Fax meseleden bir mektubla haberdar olmuş 
'~tubaı cevab da vermemişti. lşle_:i k:ndi kendine düzel· 
~ terk ve nahoş vaıiyetlerden, mumkun olduğu kadar az 
~lrrıenin daha iyi olduğ"unu düşünmüştü. .Eğer yeğeni.~in 

•. 1 Velisi ise onu ( lncil cemiyeti ) ne tavsıye etmek şup· 
~ aklından bile geçemezdi. Stokoe de onun. ~arib ve tu· 

ilrekeUerini kimse görmüyordu. Zaten kendısı de burada 
Ut olduğunu söylemiyor mu idi ? 

~t . Mamafi B. Tebrick'e acıyordu. Ve kendi kendine; 
~~ tıırıin, bu garib kızın onunla sadece ilk tesadüf eltiğ'i er· 
t~~ 01duğu için evlendiğini söylüyor, B. Tebrick'le bir daha 
~tleş~k imkaru olmıyacağını ilave ediyordu. Bir müddet 

dıkten aonra yüksek sesle şunlan söyledi : ,,,.. 

~~h - Çok az müşfik bir mizaç 1 Ve derhal arabacısına 
Ctı: 

• 

Amerikada büyük 
Hazırlık var 

21,000 tayyarenin imali 
iç·n günün 2'4 saatinde 
ekiplerle . çakplacalc 

V sşing_toe: 1 1 (A.A.) - Ame
rika bahriyesine m~nsup bir kısım 

taburlara ikint.r:i trşıine doğru Atlas 
ve pasifik sahilleri üzerinde kendi· 
lerine tayin ediWı noktalarda bolmı· 
maları için emir verilmiştir .. Bahri· 
ye nezareti 17 tayyare fabrikasının 
keodilerine sipariş edilen 21,000 tay 
yarenin imalini tesri Fçin 24 saat ça 
lışmaya davet edilmjştir. Amerika .. 
fabrikalara halen ayda 1000 tayyare 
imal etmekte ve bunun beşyüzü in· 
giltereye gönderilmektedir. 

V sşington: 11 (A.A.) - Harici· 
ye nezaretinden bildirildifino göre, 
Ordu için hazırlanmakta olan tar 
yare imalatına azami surette tezyidi 
içia icap eden emirler vezilmiştir. 

Gn. Dö Gol Kameıowla 
( Birinci sahifeden artan ) 

ması tabii görUlmcktedir. 

80 EylUlele Dakar hadisesinaen 
sonra, general de Gaulle, Sierra Le
onede' de Trentovn şehrinde, bulunan 

Roytel" ajansının muhabirine, Fransız 

UıtUTa Afrikasındaki hur Frannzlar· 
la en kısa mUddet zarfında temasa 

geçmek arzusunda orldıığunu, l.eyan 
ctmiı bulunmakta idi. 

Dö Gol Kamerunda vali ve halk 
tarafından tez.ab.uratla karşılanmı~t~r. 

Japon hariciye 
nazırının beyanab 

Toky0< l 1 (a.a) - Japon ~ 
ciye rıazın, Çör9Jin nutkundan bahs 
ederek: 

- "Japon~ Çincfe 1tılfıun çabuk: 
olarak yeniden tesisini samimi olarak 
istemddcdir. Fabt Binnanya yolu· 
nun yeniden açılması katiyen muha· 
tamatı kesmeğe yaramayacaktır. Bu 

Çinlileri ttşvik etmtk neticesini ve· 
reccktir. 

Üç tarafla pat Amerika ale,hi
n.e değildir. Bu paktın ikidları sure· 
ti hususiyede Amerika Birleşik dev· 
Letlerinin n smeti ameliyede halen 
bitaraf bütün milletlerin Avrupa 

harbine sürüklenmemelerini veyahut 
Çin hadisesi veya başka bir sebeb· 
le Japonya ile- ihtHifa girmemesini 
samimi !U rette arzu etmişlerdir. 
Beri in paktı btr sulh paktıdır. 

Romanyada son vaziyet 
( Birin.ci ~ahifeden arfao ) 

subayı : 
- '' Romanya artık himaye •I· 

unda bir memlekettir. ,. demiştir. 

Bük-reş : 11 ( A. A. ) - Royter : 
Alman kıtalarının bugün Braşova Ta
muşvare ve Tuna limanlarında Arşu· 
vaya i"tlmesi beklenmektedir. Alman 
akalliyeti istikbale hazırlanmaktadır
lar. Roııum hükQmeti Viyana kararı• 
nın yedinci maddesine dayanarak 
Macar hükumeti nezdinde teşebbü· 
salta bulunmuş ve Macaristana terk 
edilen Transilvanya arazisinde Ro
menlere yapllan ı.ulümler hakkında 
hükllm kararı ist..:mrştir. Bu taleb Al
manya tarafından Transilvanyanın i~
galine scbeb olaca~ı hakkında müta· 
laalara yol açmak tadır • 

- Hayır l işler yolunda, sür Hopkins dedi. 

B. Tebrick yalnız kaldıktan sonra, yeniden yalnız kal· 
mış olmaktan büyük bir aevk duymuştu. 

Ona, öyle geliyordu ki, böyle, hiç bir istikbal endi~esi 
olmadan, ancak yaşadığı günle meşgul olarak, her gün elra· 
fında saf saadetleri kendi saadetine de menba ohm ve anne
lerinin yanında oturmuş küçük, neş'eli ve çok sevimli mah· 
luklarla çevrihni~ olmak suretiyle yaşayarak hakiki saadeti 
tanıyordu. 

Kendi- kendine, "Bir insan için saadetin ancak, kendi
kendisini bir şeye vakfetmekte olduğunu, bir anne için hiç 
bir saadetin çucuklannın yanıııda buldutu saadete uyamaya· 
cağının söylüyordu. içinde bu. h.iıler dolu olduğu halde tilki
nin ve yavrularının yanına bir kere daha gidebilmek için 
sabahı bekledi. 

Yolunun üzerinde bW.wıan itrilii otlanm tepelemek, 
ve ayak izleriyle başkalarım da ıittiği yere sevkedebilecek 
bir yol yapmamak için ihtiyatkar adımlarla ve büyük güçlük-
lerle mağaranın bulundufu yere çıkan sırtı tırmanm~b. Mata
ranın yanına vardığı. zaman bü,ük: bir hayretle Silvia ve 
yavrularının ortada olmadıklarını gördü. Bir çok defalar bey-
hude yere onlan çağırdı. Sonra, mağaranın yanında bir ot 
yığının üzerine uzandı. Ve bcklemeğe b~adı. 

Kendisine çok uzun ıelen bir müddet bu suretle göz
leri kapalı, en küçük bir ot oynamasını ve yavruların gürül-
tülerini işitmek üzere kulağı kirişte olarak yere uzanmış ve 
kıpırdamadan bekledi. 

Uyuya kalmışb. Birdenbire uyandığı zaman karşısında 
kendisini tecessüsle süzen büyük bir tilkiniıı oturdufunu ıör
dü. B. Tebrick bunun Silvia almadı~101 derhal anlamıştı. Ye
rinden oynar oynamaz tilki de kalkh ve gözlerini ondan çe· 
virdi Fakat, oldu~u yerden ayrılmadı. 

- •onu V•r 1 · 
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ASRi Si NEMA 
DA 

ISUVARE 

8.45 iki büyük film birden 
MATiNE 

2.30 

Büyük Vals'ın u - L • R • 
untulmazartisti uıse aıner 

Villiam Povel iN iHTiŞAMLA 
DOLU ESERi 

I ÇAR!IN CASUSU 
2 

GEORGE OBRIEN'in 
Her sahnesi, her metresi insanı heyecandan 

titreten müthiş macera filmi 

Gece Kla vuzları 

1 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor • 

Ziraat Brnhsında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarırı' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2000 " 4 

" 250 ,. 1000 
" 40 

" 100 
" 

4000 
" 100 " 50 

" 
5000 ti 

120 
" 40 u 4800 

" 160 il 20 " 
3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO li· 
radan aşağı düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile veri1eccktir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 Birinckanun, 1 M•tt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ________________ , ________________________ __ 

Bugün gilndüz matinada 

1 - .. r atlı Günah 2 - T arzan Geliyor 
,. 
Doktor Muzaffer LokmB 

...................... - ... 1 .......................................... . 

ilin 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Y eratta kablo tesisatı dolayısile bozulan Trotuvarların eıki ha. 
line ifrağı için hafir, Grobeton ve tcfri~ işleri açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. l~in muhammen bedeli 1281 lira ve muvakkat teminat 96 lira 8 ku
ruştur. 

2 - Eksi 1 tme 19 .1O.940 Cu martcsi günü saat 11 de Adanada Sey. 
han P. T. T. Müdürlüğü Binasında alım Satım komsiyonu tarafından ya· 
pılacaklır. 

3 - Bu babdaki fenni hususi şartname ile eksiltme şartnamesini gör 
mck isteyenlerin - Mesai dahilinde - her gün Müdürlük Kalem Şefli· 
tine ve eksiltmeye girecek taliblerin de ihale gün ve saatında - 940 se 
nesinde Ticaret odasından alınmış vesika ile di~er kanuni vesaik ve temi · 

nat makbuzlarile - Komisyona müracaatları. 

12363 29 - 4 - 8 - 12 

ilin 
Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Yetiştiricilere bir yardım olmak üzere müessesemiz ıuni tohumlama 
laboratuvarlarında gebelik teşhisleri yapılacaktır. 

Yetiştiricilerin gebeliklerini teıhiı ettirmek istedikleri kısraklarmın 
idrarlarını aşağıdaki şartlar dairesinde haraya gönderrneler.: 

ı - Gebelik teşhisi için gönderilecek idrarın kısraiın ıon aıfad ta· 
rihinden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 - idrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahibinin açık adreıi ve kısrağın son sıfad tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan bir liranın şişe ile birlikte iönderilmesi lazımdır. 

12387 5 -6-8-9-10 - 11-12-13-15-15 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muaye~ 
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

ilan 
Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden; 

1-Adana·Tarsus yolunun 0 -t 900 
- 2 t 900 kilometreleri arasındaki 
şosaya muktazi (200) ve Adana· Mi· 
sis yolunun ı +ooo-s+oıs kilo· 
metreleri arasındaki şosaya lüzumlu 
(421) metre mikap kumun nakli ke· 
şif tutarı olan (1032 ) lira (43) ku· 
ruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

2-Eksiltme 24-10-940 tari
hine müsadif perşembe günü saat 
1 O da vilayet daimi encümeninde 
yapılacak tir. 

3 - lştiyenler bu işe ait muka· 
velcnamc, kcıifname ve şartname· 

!erini görmek için Nafia müdürlütü· 
ne müracaat edebilirler, 

4- isteklilerin (77) lira ( 43 ) 
kuruı muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. 

Adana inhisarlar baş 
müdürlüğünden; 

Kolordu, Abidin paşa caddele
riyle hükumet civarında S00-1000 
ton hacmi istiabisinde deposu olup 
ta kiraya vermek istiyenlerin lnhisar
idareıinc müracaatları ilan olunur. 

11-12-13 

Bu gece 
Nöbetçi eczah&~e 

Tahsin Eczanesi 

Yeni Otel Yanmd• 

-Kou 
Ma. earla~.!_ 49 

Ma. temizi 45 

Kaptmah 60 

Y. Paın.gu '5 
Kievland 1 llQ 

Sıaaaam 18 
K.buiday 00 
~utday To. 

1 " yerli 5,75 
Arpa 

' 
4,50 

Yulaf 4 

Sterlin ( ingiliz ) _ ı'-
Dolar ( Amerika ) ~ 
Frank ( isviçre) _ f 

Umumi neıriyat p>iİ~ 
Macid Güçl~ 

Adını Türkaizii Mıt 
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I a~van hastalık
arıyle mücadele 

Barb on hastalığı çıkan Camuscu 
111 Kayışlı, iüyük Çıldmm, kü· 
Çıldırım, Abtioır.lu Tuzla Ku-

a l< 6 I I 1 
~ '. adıköy ve Ziyamed köyle· 

1 tıvar köylerdeki hayvanlara 
!alıkın . . " . 1 k . . 1 h I sıra yetme mam o ma ıçın ı 

, .................................................... , 
t ~. ~. ~. ~. ı .. 6 .. • .~.~: .. ~. ~. ~. ?. ~ .~.:.~ .. r.~ 

Akibeti olan Toprak: meçhul 
Alsas - Loren 

Bu bölgenin tarih ve coğrafyası 
~~ Ö~leyici tedbirler alınarak ışı 1 Almanlar, Afsas - Loreni Fran· 

11: tdılrn' r s ı b ı· K" 1870 Fransız. - Alman harbin· 
td • ış ır. a am ey 1• araz· saya vermemek fikrindedı'rler. Alsas· c d ı A k den sonra Almanlar Alsası kamilen 

ıvarın a görü en ntra s Loren tarih ve cogv rafya İtibariyle llıüş ld d ve Loreni 'kısmen zaptettiler. Umu-
ld o uğun an konulan kordon iki ayrı mmtakadır. ıtılın t C h k mi harpten sonra da [Fransızlar bu 
kt" ış ır. ey an azasının Türk Loren kömür, demir ve tuz ma· iki vilayeti tekrar geriye aldılar. Al· 

6 
~~c köyündeki ruamdan şüphe- denlcri ile, Alsas ise toprağının kuv. si bir imtiyaz taşıdı. sasta halkın dörtte üçü Almanca ko-

nı·k ayvana mallein tatbikiyle ruam veti ile meşhurdur. Alsas ise 1273 de Avusturyanın nuşur. 
1 tsi izale edilmiştir. Loren, Alsastan ziyade Fransız- eline geçti. Sonra V cstfalya muahe. Fransa, burasını Fransızlaştırmak 
Şehr· . d 

1 
dır. Derebeylik zamanında buranın desi ile 1648 de F ransaya ilhak e-; istedi. Fakat halk mukavemet gös· 

h ınuz e ruama tutu muş 15 h'" k'" d F l d ı · "d' dı"ldi. 1681 de Fransızlar bu havalı" -.an muayene ve tedavidengcçi· ı u um an ransız ası sa e erı ı ı. terdi. Alsas - Lorenin mesahası 
ış ve b" I h 1766 da burası Fransa ya ilhak edil. nin en büyük şehı i olan Strasburgu 14500 kilometre murabbaı, nüfusu 

lıtı· ır ruam 1 ayvan ise itlaf 1 di ve Fransız ihtilaline kadar husu· işgal ettiler. 1,800.000 ki~idir. 
ıd ıştir, Zootekni bakımından kôy· ı-------------------------------------------
1 c damızlığa yaramayan tosun, B •• •• 1 b • ı •ki .~:koçveı.keıerikısuıaıtı•m•k utun atın ı ezı erin Türkiye - İrak ti-

oy muhtarlarına bordize veriL 

llir, damgalanması meselesi caret münasebatı 
Okullar kadrosunda 

1~nkara tarih, dil, coğrafya fa· 

'si tarih şubesi mezularında Bay 
~Ct L.. h . . . k 1 . '"vcnt şe rımız tıcaret me 
~tarih, coğrafya 'muallimliğine ve 
.. ara ticaret lisesi tarih, coğrafya 1 
1 Ycıi Bay izzettin Yücel de yine 

tr;~t. tnektebi tarih, coğrafya sta· 
%ne tayin edilmişlerdir. 

l arsusta a\arm 
l' 

de itsus: 11 (Türksözü Muhabi· 
~d~} - Bu sabah saat sekizde 
. 'Ye ve fabrika düdüklerinin fa· 

ı~c Çaldıklan alarm işareti üze 

I alk derhal sığınak ve kapalı 
Cte k t y· . d k"k -b açmış ır. ırmı a ı a su-
d tı tecrübe sıras.nda itfaiye ve 
'Ilı . cı ekipler muntazannn vazı· 
1tıi •• 

suratle başarmışlar. 

~ltaız k . d'v. 
~ k o a şam soymağa gır ıgı 

'il ildını tarafından görülmüştü • 

0;~ .. Yaygarasını bastırmak için 
~le .urdü, Ve evden zor kaçtı • 

i ~ın düdükleri öterken katil 

11
111 o civardaki bir deliler has· 

"Csirıe zor attı. Ve deliler ko· ·•a • 
a Rırrncğe de muvaffak oldu . 
' hcında can vermektense öm · 
ııi .deliler koğuşunda geçmesi 

ld Yı İdi. Hem belki de bir gün 
an kurtulabilirdi . 

~~d * 
~ı' etrıe, katili bahçeye çıkarariiik 
;~.arasına salıverdi. Katil bah 
koz hapsine aldı . Burası bir 
~cbin bahçesinden farklı de· 
ısa boylu göbekli ve sakallı 

ttrı seke seke dolaşıyor ve 
an lokomotifin düdüğüne ben. 

r ~a · ·ı.qlil tıp bir ses çıkarıyordu. 
~~~i' adamın halini mütehan ir 
~~~ette seyrederken , bütün 

Zerine koşan bir delikanlı-

Halkın aldanmasının önüne bu suretle geçilecek 

Rozetle taltif edilen 

Mersin Tüccarları 

Mersin 11 {Türksözü muhabirin· 
den) - Türk Hava Ku umu umumi 
merkezince kuruma yaptıkları teber

'ülerden dolayı şehıimiz tüccarla-

rın~an Nazım Ganfor ve Anadolu 

İnkişaf şirketi Gümüş, lçpak fahri· 

kası, ithalat tüccarlarımızdan Ah 

met Ramazan, Nazım miskavi ve ke
reste tüccarlarımızdan İbrahim Der-

viş, manifatura tüccarlarırnızdan 

Fahri Güran ve Niyazi Ramazanoğ

(u Bronz roı.eltlerle taltif edilmişler· 
dir. 

lstanbul : 11 (fürksözü muha
birinden) - Hükumet mamul altın' 
biihassa altın bilezzik alım ve sata
mında halkın düşük ayarlı mamulat· 
la geniş mikyasta aldatıldtğım gözö, 
nünde tutarak bundan iki sene evvel 
altın m~mulat ve bileziklerin tama· 
men ayarlanıp damgalanmasına bir 

adım ve bir tecrübe olmak üzere 
istiyen kuyumcuların bileziklerinin 
Darphanece ayarlanıp damgalanma· 
sı usulünü vazetmiştir. Hükumetin 
bir mecburiyet koymasına lüzum 
kalmadan kuyumcular ve halk tara
fından benimsenen bu Ş!kil, son za· 

mantarda çok ağu ve piyasaya tesir 
edici bir hal aldığından kuyumcular 

bir heyetle teşebbüslere giriş nişler· 
dir. 
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DeDü = IK©ıtüU 
nın sademesiyle az kalsın yere yu
varfanacakll • " Önünüze baksanız 
hiç de fena yapmazsınız .•. Düşüp 
beynimi patlatacaktım ... ,, diyerek 

yoluna devam etti . Bahçenin dört 
tarafı da yü~sek duvarlarla çevril· 

mişti. Katil, bu hayata alışmağa ka
rar vermişti ; fakat , muvaffak ola· 
madı. 

Bir teftiş esnasında, baş hekimin 
ayağına kapanarak : 

- Yeter artık •. Bu hayata ta· 

hammülüm kalmadı, dedi. Ne olursa 
olsun, buradan çıkmak istiyorum .. 

Ben deli değilim, katilim. Evet .. Ba· 
kırköyüııde mezarlık sokağındaki ih. 

tiyar kadım ben öldürdüm . itiraf 
ediyorum. Cezam ne ise çekeceğim. 
Yalnız, beni buradan kurtarınız .. Al
lah rızası için: Kurtarınız .. 

Doktor , elini adamın omuzuna 
koyarak müşfik bir sesle cevab ver 
di : 

" - Vah .. vah .. derdini anlıyo

rum. Hiç merak etme. Seninle meş· 

gul olacağım . Birkaç güne kadar 
bu meseleyi tamamen hallederiz. 

Katil, artık her önüne gelene ma · 
cerasmı anlatıyordu . Anlattıkça da 

kızıyor : Ne söylediğini bilmez bir 
hale geliyordu , Nıhayet , birisinin 
alaya .. Ötekinin taklide kalkışması 

İzmir: 11 (Türksözü muhıbiri!l· 

den) - Bağdad Ticaret ateşemiz 

B. B3hı Erkerin Irak lktisıd Veziriy· 

le iki memleket ticıretinin inkiş1fı 

için bir görüşme yaptığı hıber ahn· 

rn ştır. Irak mem 1eketlerinin, muhte· 

lif ih •aç m ıhsu1 1e~imiz i;i 1 yi birer 

p ızır o,du_lu an1aşılmıştır. Beş altı 

yıl evve! lraktın m~mleketimize mti· 

him miktarda hurmı idhal edilmek

te i ~i. iyi k<1lite hurm1lar gerçi A

merik3ya sevke.iilmekte ise de Irak. 

lktısıd Veziri Zehti adı verilen hur· 

mılarm Türkiye için elverişli oldu

ğunu, Ticaret ateş ~mize söylemiştir. 
Bun !arın lzmirde lstih 'aki im ,canla-

rının araştırılması, şehrimizdeki ala .. 

kadarlara bildirilmiştir. 

onun zayıf sinirlerini büsbütün gev
şetmişti. 

Avazı çıktığı kadar bağırmağa 
başladı. Etrafına tehdidlerle dehşet 
saçtığı bir anda, onu yakaladılar ve 
iyice bir dövdükten sonra asıl deli
nin odasındaki halkalara bağladılar. 

Aylar .. yıllar geçtikçe, adam büs· 

bütün aklını kaçırdı. Şimdi, şuurunu 
tamamiyle kaybetmiş bir vaziyette 
yaşamaktadır . 

- Bu sırra nasıl vakıf oldunuz? .. 
Sorabilir miyim? .. 

- Ben vaktiyle timarhanede dok
torluk yapmıştım. Mevzuubahis adam 
deliımeden evvel bana her şeyi an· 

Jatmışh . O zam1nlar daha henüz 
doktorluğa başlamıştım ve çok genç. 

tim. Hakikati meydana çıkarmak is· 
tedim. Fakat hiç kimseye laf anla
tamadım , bana : 

- Delilerin söyledikleri her söze 
inanırsanız .. işimiz var 1 demişlerdi. 



s.hife 6 TORKSôZO 

Ha av.,,. ~<®yhan 
Bolgeleri Temsili Müsabakaları -------
~-PROGRAM--

12-10-940 Cumartesi : 
Saat 14 de 

,, 16 da 

"ATLETİZM,, ( Stadyomda) 

HATAY-SEYHAN 

FUTBOL. MAÇI 

13 - 10 - 940 Pazar : 
Saat 8 de "T E N 1 S,, (Atatürk Parkında ) 

,, l O da "G Ü R E Ş,, ( Stadyomda ) 

,, 14 de "ATLETİZM,, ,, 
,, 16 da "HATAY - SEYHAN,, 

Futbol Maçı Revanşı (Stadyomda) 
("!..-. ..... 

~ ~ ~~ilililiBSril ... miaiıiıiiilliıii ..... 
Duhuliye: 10 Kuruş ' TribUn: 20 Kuruş 

Tu .. rkso·· zu·· G t . . Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 
================::::;::===:==:==:::= 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha
T ürksÖzÜ Matbaası: rita, Bilıimum ·Matbaa işlerini Türkiyede 
:=:==:=::=:::=::=::===::::===:=:::=mevcut matbaalara rekabet eder derece· 

de tabeder. 

-
Sağlam,Temiz, ZariflıCilt ( Türksözü J 

Mücellithanesinde Yapılır. 


