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YENi SiYASi 
l'ERTIPLER 

Ferid Celil GOven 

Ankara: 26-10-94() 

u 2iinlerde Her HitJer reniş 
bir siyasi harekete tirişmiş 
bulunuyor. Brener mülikatı-

G ~ 
Çlu bir anlaşma ve bunu da Ro-
Ya meselesi takibetmişti. Roman

..... ! Alman harekahnın hanri tara· 
~u bir yol alacağı konuşulub 

1 
~Üliirken, Her Hitlerin Pariste 

ı...avaı ile görüştüğünü, sonra da 
t dağlarına doğru yol alarak, 
)'a diktatörü Franko ile buluştu-

11 Ve oradan dönüşte de Mareşal 
. tıle şahsen temasa geçtiğini öğ

Oruz. 
, 8u geniş siyasi hareketlerin ne 

. neticeler doğuracağını şimdiden 
1\ etmek, bunun üzerinde konuş
llıümkün değildir. Yalnız açık 
bir şey varsa o da lngiliz ada-

• karşı yapılması muhakkak gö· 
istila hareketinin artık bahis 

l\ıu olamıyacağını, lngiltereyi ada-
il dışında vurmak kararının tat· 
&ahasına konulmak istenildiğidir. 
Bunun için Almanya, dostlannı, 
rılannı etrafına toplamak, Avru· 

bir yumruk haline sokarak ln
tyi bu yumrukla yere sermek 
ltdını ele almıştır. 
'retebbüs pek cazib görünüyor. 
~ tzilmiı ve herşeyi eıinden abn· 

tansaya müsamahalı ıörüoürse 
l'anına alabilccetini sanmaktadır. 
oyu ise geniş müstemlekeler 
t harekete geçireceğini umuyor. 
!aten Almanyanın körükörüne 
)okfaşı, Rusya kap11lı bir kutu 
be ama, Alman ordusunu daima 
• katmakta. Hitler, bütün Avru
lrırittercye karşı muanz ve mu
. bir hale getirirse hem kendi 
'karşı vadetmiş olduğ-u yıldı-

İf'j ~ inin uğradığı muvaff akiyet
. Ortmüş ve hem de uzun süre
~tık tahakkuk eden bir harbe 
~ e&ablı girmiş olacak. 
~t bütün bunlar siyasi hesap· 

ihtimallerdir. Bugünkü Fransa 
lrıttj bilhassa şahsi şeylerini kur

için belki Almanyanın bayrağı 
tirebilir, belki Franko, yarala

. •tırlıA-ına rağmen lspanyol mil· 
t liiUerin emrine terk edebilir. 
' ıerek Fransada, gerek lspan-
lttizli bir efkarı umumiye vardır 
~Itrinin Hitlere gösterecekleri 

~ltihak etmekte daima mütered
t lki de muarız kalacaklardır. 
ler lngiltere bu harpten mağlüp 

eli Almanya, ne Fransayı, ve ne 
,!er dostlarını Avrupa nizamının 
-·~tı değil ancak bu nizamın 
J•ınaklan olarak kullanacaktır. 

lllanya simdi herkesi boş çuval-
eu:l~r~k, lngiliz müstemlekelerinin, 
t rının yağmasına davet ediyor. 

Çok iştihali, fakat yağmadan 
tını doldurmak ümidiyle bu 

~ koşuşanlar, çuvallariyle bera· 
~an nizamının defterine irat 

l'dcdileceklerinde şüphe yok-

\ ~lııanya Avrupa nizamına çağır· 
\'!etleri herşeyden önce lngil· 

( Gerisi UçUncU sahif c) 

Liman inşaat 
bu yıl ikmal 

programı 

ediliyor 
On iskeleye bir milyona yakın para sarf ettik 

Atanın ölümü 
yıldönümü 

Ankara : 26 ( Türksözü muha
birinden ) - Halk Partisi Atanın ölü
münun ikinci yılı için ihtifal progra· 
mını hazırladı . 10 ikinci teşrinde 
Halkevlerı odaları Parti merkeilerinne 
toplantı yapılıyor, ihtifale en büyük 
mülkiye memurlın on ayak olacak , 
toplantı yerine Atanın bir büstü ko
nacak, mektcblerde o gün ayni me· 

( Geri!Iİ ikinci sahifede ) 

Uzun 
top 

menzilli 
düellosu 

Londra : 26 ( A. A. ) - Uzun 
menzilli lt1giliz topları Pıdoka!e ya· 
kmandaki bir Alma11 nakliye koluna 
ateş ıçauıtır. Alman toplıa da bir 
müddet ıonra reçmekte olan bir 

lngiliz nakliye koluna uzun menzilli 

toplarla ateı açmışlarsa da , lngiliz 

nakliye kolu topçu himayesinde yo 
luna devam ctmiıtir. 

Pamuk ipliği işleyenler . 
Pamuk ipliği işleyen fabrikalar dört ikinci 
· Teşrin'e kadar beyanname verecekler 

lstanbul : 26 (Türksözü muhabirinden) - Pamuk ipligi işliyen bütün fab· 
rika ve imalathanelerin fyeni muamele vergilerinin tarhı için muayyen karar· 
lar alınmış ve bu hususta alakadarlardan beyanname istenmiştir. 

Beyannameler, azami 4 ikinciteşrin pazartesi saat 12 ye kadar mıntaka 
iktisat müdürlüklerine verilecektir· 

Bu beyannamelerde, ham madde defteri kayıtlarına göre bu gibi müesse
selerin kullandıkları ham maddelerin mikdarı ile muamele vergisine tabı olma· 
yanların 1940 senesinin ilk altı ayı zarfında işledikleri pamuk İpliklerinin cins, 
miktar ve numaralarının ayrı ayrı tasrihi lazımdır. 

lstanbul : 26 (Türksözü muhabi· 

birinden) - Münakale vclileti dev• 
let limanlar umum müdürlüiü bu se· 

neki iskele İnşaat programını ikmal 

etmek üzeredir. 1940 senesinin bu 
İnşaat programı ile en mühim ıahil 
,ehrimizde 10 tane iskele yeniden İn· 

şa olunmuş ve gene mühim bir çok 
iskeleler tamir olunm~tur. Bu işlere 
900 bin lira sarfolunmuştur. 

Diğer taraf tan f stanbul limanının 
takviyesi için getirtilen vinçlerin de 

montajı yapılmaktadır. Bu otomatik 

en yeni model yüksek vinçleı in biri 

Galata, biri Tophane, biri Sirkeci 

rıhtımları üzerine kurulmaktadır. 

Bir vinç sabih bir duba üzerinde 

olacak ve bu vinç şamandıradaki va

purlann tahmil ve tah!iyeıi için kul· 

lanılıcaktır. 

MUSOLINI - FRANKO 
BULUŞACAKLAR 
Londra : 26 ( A. A. ) - Alınan 

malumata röre, Bay Musolini Franko 
ife buhışacak bunu müteakib Fransa 
ile kat'ı anlaşmanıa akdinden evvel 
Hitlerle yeni bir ıörüşme yapacaktır. 

SDrOkleylcl b 1 r 
zabıta romanına 

yakında baflıroruz 

• 

GECE 
:= BEKÇiSiNiN := 
ESRARI 

ÇEVİREN 

Sami Göksu 

PETEN- LAvAL Şehr·mı·zde b·ır muhtekir 
MUSOLINI GÖRÜŞMESi 1 ... 

Mihverle pazarlık 
Londra : 26 ( A. A. ) - Dıştan 

alınan haberlere göre , Laval Pariste 
İtalyan mümessilleriyle müzakerelere 
başlamıştır . Teeyyüd edilemeyen bir 
ajans haberi, Lavalın ltalyan hariciye 
nazırı ile görüştüğünü bildirmekte
dir. Bu haberi müteakip mareşal Pe
ten ve Lavalin Musolini ve Konl Ci· 
yano ile bir_ görüşme yapacakları şa· 
yiaları takib eylemiştir. Dün mareş:ıl 

Peten Vişide general Hutzinger, Ami-
( Gerisi ikinci sahifede ) 

sOrgDne mahkum oldu 
Bir top kaput bezini 936 kuruşa 

satması lazımgelirken 1350 kuruşa 

satmak suretiyle ihtikar yapan Sofu. 
bahçe mahallesinden Mehmed oğlu 

Mehmed Bacaksız'ın Adliyeye verildi
ğini ve tevkif edildiğini daha evvelce 
yazmıştık. 

Birinci Asliye Ceza Mahkemesin· 
de muhakemesi cereyan eden muhte
kir Mehmed Bacaksız'ın dün' yapılan 

son muhakemesinde suçu sabit görül· 

müş ve 500 lira ağ~r para cezasına 

( Gerisi ikinci s:ıhifede ) 

SAYFA 

ÇIKAR 
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CEYHAN MEKTUBU 

Ceyhanda · bayram 
hazırlığı hararetli 

Ceyhan : 26 ( Türksözü muha
birinden ) - Cümhuriyetin 17 inci 
yıldönümü hazırlıkları bütün yurdda 

oldutu gibi Ceybanda da hararetle 

devam etmektedir. 

Alakadarlarca bu mutlu ıün 

için programlar bazırlaomış olup 
kasabanın muhtelif semtlerine de 
müteaddid takızaferler djkilmekte-

dir. Hazırlıkların hararetle devam 

ettitine bakıhrsa, bu yıl geçen yıl· 
lardan daha iyi ve daha muazzam 

bir şekilde Cümhuriyet bayramımızın 
kutlanacağı anlaşı!maktadır • 

Halkavi temsil kolu 

Haber aldığımıza nazaran, epey· 

dir tatili faaliyet etmiş bulunan 

Halkevimiz temsil kolu, kıı progra

mına başlamış ve 29 teşrinievvel 

Kurtuluş bayramımızda Ceyhanlılara 

iyi bir gece yaşatmak için faaliyete 

geçmiş ve istiklal, Kör piyesini in· 

tihab ettıklcrinden rol tevzii yapıl

mış ve her akşam provalarına mun· 
tazaman devam edilmektedir • 

KömUr buhran. 

Ceyhan : 26 ( Türksözü muha· 

birinden )- Kasabada bir kilo da· 

hi kömür yok • Kömür satıcılarının 

getirdiği bi ı kaç çuval kömür ; ayni 
günde tükeniyor. Undan .sonra kö. 

mür buluoa:nıyor. Halk, kahveci ve 
lokantacılar fena bir vaziyette. Hatta 

bu hal daha bir iki gün devam ede· 
cek olursa kasabadaki lokanta ve 
kahvelerin kapanması icabedecek
tir. 

Sahte bir dilenci l 
Ceyhanda Osman oğlu Halil adın

da birisi dilencilik yaparken yaka· 
lanmış, üzeri aranmca 2250 kuruş 
parası çıkmıştır , Halilin dilenciliği 
itiyat edindiği anlaşılmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir . - M. Selçuk 

Kozanda ihtikar suçlusu 
Kozan : 26 ( '.f ürksözü Muha· 

rinded ) - Ahmet Türker adındaki 
Bakkal kalay mevcudu varken ah· 
cılara mevcudu olmadığını iddia et
tiğinden A~ırceza mahkemesince .. 
iki sene sürgüne ve 525 Jira nakdı 
cezaya mahkum edilmiştir. - Kurt· 
oğlu 

Atanın ölümü yıldö nümü 
(Birinci sahifeden arta n ) 

rasim yapılacak , gazetelerin birinci 
sayfaları siyah çerpveli çıkacak , 
radyo , aians haberlerinden sonra 
taziz için susacak , İııl)nünün beyan
namesi okunacak, yurd dışında sefa
rcthanelzrde ayni merasim yapılacak· 
tır. ·Ayın onunda muvakkat kabirleri 
um1:1ma 2iyar ele açılacaktır. 

TORKSOZO 

Halkevimiz gençleri 
geniş hazırlıklar yaptı 

Cumhuriyet bayramımızda temsil ve konser verilecek 

Cumhuriyet bayramı şer~fine 1 . 
Halkevimizin tertip ettiği müsame- Ceyhanda ekmek derdı 
renin .hazırlıkları _muntaza~ surett~ Ceyhan : 25 ( Türksözü muha· 
devam etmektedır. Temsıl şubesı birinden )- Dfo c,ybın fırıntarın1a 
gençlerinin temsil edecekleri "Feda- bir kilo ekmek d3 hi yoktu. Gerek 
karlık,, adlı piyesin p·ovaları ve haJk köylerden gelen halle ve gerek 
türküleri grupunun egzersizlerine bu ameleler ekınek. bu\a'llamışlar -
gün gündüz de devam edilecek ve dır . 

saat 10 dan 15 e kadar sürecektir. Hılk bu hususta po'is dairesine 
Eser kıymetli şair ve sahne mü· kadar çıkarak keyfıyeti anlatmışlar· 

elliflerimizden Bay Halid Fahri O dır . 
z2nsoy tarafından Fransızcadan 
adapte edilmiştir. "Feda karlık,, için, 
Halkevleri sahnesinin en güzel eseri 
diyebiliriz. Bu güzel eser için yeni 
dekorlar yapılmaktadır. 

Halk türküleri ekipi ise yeni bir 
repertuvar üzerinde çalışmaktadır. 
Görülen lüzum üzerine müs:ımere 

kız san' at . enstitüsü salonunda 30 
ve 31 Teşrinievvelde verilecek ve 
yine 10 ve 15 kuruş duhuliyeli ola· 
caktır. Gençlerimize muvaffakıyet· 
ler dileriz. 

İsmet İnönü okulunda 
veliler toplantısı 

lsm~t İnönü Okulunda nliler 
toplantısı yapılmıştır. BaşöğretMen 

tarafından çocuk hakkında konuş· 

mayı müteakip Himaye Heyeti se. 
çimine geçilmiştir. 

Çok samimi bir hıva içinde 
idare Heyeti seçimi yapılmış ve 
şu zatlar ittifakla kabul edilmiştir. 
Reisliğe Bay Recai Tarımer, vez 
nedarlığa Diş Tabibi Şevket, katip 
liğe Ali Saraeoğlu, azalıklara Bay 
Turanla Gani Girici aynlmışlardır. 

Güreş ekipi bugün 
lstanbula gidiyor 

31 Trşrinievvelde İstanbulda ya 
pılacak olan Türkiye Güreş birin
cilikleri müsıbakaların11 girm~k Ü· 

zere güreş ekipimiz bugün Toros 
Ekspresiyle lstanbula hueket ede· 
c~ktir. Güreş antrenörümüz Bay Şe· 
ref Çetio'in riyasetinde yola çıkan 
gençlerimizin iyi neticelere varabi· 
lecekleri ümit edilmektedir. Sanıldı
ğına göre bu seneki birinci ik mü· 
sabakaları geçen S'.!nelere nazaran 
çok çetin olacaktır. 

Bir arpa hırsızı 

Tekkekurbu mahallesinden ar
pacı Abbas Balas'ın 60 ki 'o arpasını 
çaldığını evvelce bildirdiğimiz lsmet 
birinci asliye ceza mahkemesince 

bir ay hapis cezasına çarptırılmış· 

tır. 

Beden Terbiyesi mükellef .. 
leri bugün talime başlayor 

Şehrim"z Beden Terbiyesi mü· 
kellefleri, tavz'f edilen beş Belen 
Terbiyesi mualliminin nezareti altın
da bugün sut 8,30 d11 sta:Jyom1a i lk 
talimleri yapacaklardır. B'J talımlere 

800 şehir mükellefi girecektir. 

Keman, Mandolin kursu 

Şehrimiz ilk mekteb ~muallimle· 
riyle bir kısım ilk mekteb talebele· 

rine geçen sene olduğu gibi bu se· 
ne de Keman ve Mandolin kursu 
açılacağı haber alının ıştır. 

Musikinin, henüz ilk tahsil çağında 
bulunan çocuklarım ız üzerinde husule 

1 

getirdiği inkişıfları v~ m~s'Jet tesir· 
lerini gözöni.inde tutan mıarif daire . 
si, bu seneki kursun daha m1kemmel 
ve verimli olmasına itina gösterm~k. 
tedir. Halen h3Zırlıklarla meşğul o · 
lunm1ktadır. Kurs yakında açılacak· 

tır. 

Bir ihtikar suçlusu 

180 kuruş değerin:ie bir eşyayı 
300 kuruşa s1tmak suretiyle ihtikar 
yaptığı iddia ve şikayet edilen Ali 
Budak hakkında takibata başlanmış· 
tır. 

Y aka\anan bisiklet hırsızı 

N ac ıran mahallesinden Öıner 
oilu A?dullahın bisikletini aşırdığı 
anlaşılan Mı:! hrned z~ki ojlu Ahmed 
Sığırtmaç adliyeye veri lmiştir. 

Mahkum olan hırsızlar 
Harıkurbu mahılles'n fen Meh11ed 

kı zı s ~msinurun evinin kap·sın asma 
kilidini kırarak hırs ızlık yapmık m:tk 
sa:iiyle içeri girm ~kten suçlu Ô.ner 
Aldaç 3 ay 10 gi.h ve V di de 4 ay 
h a p s e mah'<.iLn edi lmiştir.. 

Mahkumiyet k a r a r ı n ı ve
ren bir;nci asliye c~z ı m th'<em ~si 
reisi, suçluları bir o kaJar da pJlis 
nezareti altında k~lmağa mahkkfim 
etmiştir. 

Halkevimizde bugüıı 
çayh toplantı var 

Halkevimiz çaylı bir toplantı t 
etmiştir.Bu toplantı HaJkni sal 
da bugün saat 17 den 20 ye k 

devam edecektir • 

Maaş ve ücretle~ 
dün kamilen verild• 

~ 
Resmi devair ve müesıet'_. 

.. Jtp 
çalışan bilumum memur ve rnıı ·il' liı 
deıninin mıaş ve ücretleri kiıJll trey 

veri imiştir· le 

Benzin vagonu nlJ 

soymak isteyenler 

~le 

•1 te 
Muharren Hilmi Remo'ya •' , aq~ 

. . ' 
ki istasyon::Ja bir vagoıı benıı11 1 

1 
t 

şırmak teşeb':>üsünden suçlu "~ ~ ~ 
miktar benzinle yakalanarak b•~', 
asliye cen mahkemesine veril[l]I? ~ 
lan mevkuf Mehmed Ziller 4 ~ '~i 
Yaşar Elkıran ve Süleyman Şek,1 ~l 
men de ellişer gün hapse ınabk~ 
edilmişlerdir. 

Altın Fiyatları 

( Birinci sahifeden al"tan ) 

mahkumiyetine, ayrıca iki. serı:, 
Konya'ya sürgün edilmesıne 

verilmiştir. 
ııısı 

Suçlu, hakkında h~pis. . ce ~· 
madığ'ından tahliye edılmıştır. 1 r ~ıtş 

··11e 
temyiz olan hükıim kesbi kat 11 

·"e der etmez sür'atle infazı ciheti 

dilecektir. 

j . .,ı 
Peten Laval Musalı 

görüşmesi 
t~ 

( B. . . f _] g.f 
ırıncı say anan 

bifl 
ral Darlan, Periton ile ve k9 

d iger azasiyle g3rüş:niiştür. befı 

Bugün c;aat 17 de nazırlar 
1311 

toplantısı yapılacak ve bu toP,e f 
mareşal Peten ile L:ıval Hıtıerı ed 
tıklan görüşmede müzakere ret 
meseleler hakkında izahat "e 
ler . 

ŞEHiRDE HAV.A 
Şehrimizde dün gökyüıa 

hava hafif rüzgarlı idi. i 
En çok sıcak gölgede 23 

ceyi bulmuştu. 



Abone Şartları I
...____ 

12 Aylık 1 'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

müracaat edilmelidir . l 
2 - llô.nlar için idareye 

f !~---_.-
~~~~~~~~~ • 

• 
~ Yeni siyasi tertipler 

·st•~ 
(J)il~ , B,i Mo.k:ılcden arlan ) 

~eye karşı kendi emrinde işler bir 

l
e sokmak fikrindedir. Nitekim ..:ak

le 
t. Napolyon da Avrupada aynı 
Yı Yapmak istemişti. 
lııgiltereye gelince; o, bu siyasi 

ail ~ tekeu;;.i daha önceden hissetmiştir. 
i ı' , ay Çörçil'in dört beş gün evvelki 

bİf ~kundan bunu açık bir şekilde an
.,~~ ~ a~ mümkündür. Almanya arzu et
. r sıyasi tertibi kurmaya muvaffak 
ı? rsa ·· h · 1 ·1 b' k , şup esız ngı tere ır ta ım 
.. J u;killerle karşılaşacaktır. Fakat bu 

eıcv ·~ karşısında Amerika daha ziyade 
k01 ıt ~ıltereye yaklaşmış belki de lngil-

crtetıiıı yanında harbe girmiş olacak
~· Çiinkü, bu tertibin mühim bir he
~ de Amerikaya karşı olduğunda 

ti he Yoktur. Belki de bu tertiblerin 
b3;ı ~ hdaf ettiği bir nokta da, şu günler-

d ~Cereyan eden Amerika intihababna 
"essir olmak, büyük bir Avrupa itti· 

0' "dı . ~ ~ ~tnanzarasiyle Ruzvelt taraftarla-
rı~ / lltkütmek içindir. Yalnız açık olan 

~ tıokta var ki, o da Almanyanın 

~li m ·· k'l · ld -'I ~ uş ı vazıyette o uğunun ıo-

''1 ıa~~esidir. Eğer bir müşkilat olma· 
ıd~ % 1 lier Hitler'in Pireneye kadar 

~ ltıetıere katlanmasina, lüzum ol-
~dı, 

eı11u li~tün bunları rnütalea ederken 
ilca·llluıdeki günlerde daha bir çok 

ıb . 'ah· ' sıyasi ve askeri hareketlere 
\ısı ıt 01abiliriz. Bu kaynaşmalar kar-

sı ~ llda istiklalini şahsen muhafazaya 
sb · tar v · ·11 tı · · kl • ermış mı e erın yapaca an 

el r ~~ var: hazırlanmak, emri vakilerin 
e aına düşm~roektir. 

, 
~l 

\.. Ferid Celal. Güven 
"'--= r. . 

Japon yanın 
Moskova 

• 
yenı 

elçisi 

c~ J~ Moskova : 26 ( A. A. )- Yeni 
~~Pon sefiri Kremlinde Molotofu 
~ a~ct etmiştir . Söylendiğine göre 
~b ~'Yaret reis Kalenine itimad mek 
tı:;~~u takdim etmeden evvel Mo-
~d· ıle tanı~mak arzusuna müste

ıt. 

haty ada seylablar 
~ ~ .. rna : 26 ( A. A. ) - Birkaç 
.: ur merkezi ltalyaya şiddetli 
Ilı ltıurlardan Tiber nehrinin suları 

t~t Ctre yükseldi • Taskan ve On
l' )~~~ada bir çok seylablar ve bu 

'F'ı~rı hasarlar olmuştur • Roma 
~ Otarısa yolunda tren yolu bo· 

lış ' münakalat kesilmiştir. 
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Bükreş konferansı 

Tuna komisyonu 20 ikinci 
teşrinde toplanıyor 

;-· •• - - • •. - ••••••••.• ""'\, 1 

t Kukla Çin hükumeti l · 
ile bir sulh 

mevzuubahis değil 

Almanyaya 
hava akını 
Londra : 26 ( A. A. )- İngiliz 

bava kuvvetlerine mensub bombar· 

dıman filoları dün gece şimali ve 

merkrzi Alman)ad..,ki dcmiryolla. 

rını, limanları, garları, demiryolu ilti. 
sak noktalarını , pel rol depolarını 

şiddetle bombardım1n etmişler ve 

üslerine avdtt etmişlerdir • Mühim 

hasarlar yapıldığı gö ülmüştür. 

Moskova : '.l6 (a.a) - Tas Tu
na komisyonu hakkında şu tebliği 
neşretmiştir: Son zamanlarda Sov· 
yetler birliği ile Almanya arasında 
cereyan eden görüşmeler ve İtalyan 
hükumetinin muvafakatı neticesinde 
Tuna enternasyonal komisyonu tasfi 
yesi ve buaıların yerine Sovyetler 
birliği, Almanya, ltalya, Romanya, 
Bulgaristan , Macaristan, Slovakya 
ve Yugoslavya mümessillerinden mü 
teşekkil tevhid edilmiş Tuna komis
yonu kurulması lüzumu kabul edil· 
mişfü. Tevhid edilmiş Tuna komis· 
yonu Slovakyada Bratislavaya kadar 
bütün Tuna boyunca seyrüsefain 
meselelerini tanzim edecektir • 

Yukarıda zikredilen mesele üze· 
rinde yapılan anlaşma üzerine Mat· 
saydan Bratislavaya kadar seyrüse· 
faine müsaid Tuna üzerinde enter· 
nasyonal hukuk muvakkat rejimini 
tanzim için Sovyetler birliği, Alman 
ya, Romanya, ltalya delegelerinden 
mürekkep eksperler arasında 20 
ikinci teşrinde Bükreşte görüşmele

re başlanacaktır. 

Macar - Romen 
anlaşmazlığı 

Budapeşte : 26 ( A. A. ) - Me· 

bus\ar meclisinde hariciye nazırı 

Çaki soı ulan bir suale cevaben 

Romen - Macar müzakerelerinin 

Romen hükumeti tarafmdan inkıtaa 

uğratılmış olmasına ve iki hükume· 

tin Viyana anla~masındanberi mual· 

lakta kalmış meseleler hakkında dos 
tane bir anlaşmaya varamamış ol-

Çungking : 26 ( A. A. )
Mareşal Çang - Kay - Ş•
kln Japonlar tarafından ku-
rulan Çin hükOmeti rel•i 
He yakında bir sulh anlaf
ması yapacağına dair Ame 
rikan basını tarafından ve
rilen haberler Çin hUkQme
tince kal'I surette yalanlan
mı,tır. 

. 
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0$ .. J:ii-I-:J?flWI 
Fransa Almanya ·iş birliği 

mi yapacaklar ? 

Londra: 26 ( A. A.) - Liyon 
radyosuna göre, Mareşal Peten ile 
Httler görüşmesinde prensip itiba
rile elbirliği yapmak hususunda 
mutabık kaldıkları Vişidcn bildiril • 
miştir. 

Vaşington: 26 ( A. A. ) - Pe
ten, Fransız kuvvetlerinin lngiltere
reye karşı kullaaılmasm red cevabı 
vermiştir. Pek yakında Hitler ·Mu· 
solini - Peten ve Franko ~arasında 
bir toplantı yapılması muhtemeldir. 

İngiliz kralından Petene 
Londra: 26 ( A. A. ) - lngiliz 

kralının Petene bir mesai iÖnder· 
miş olduğu Londrada tcyid edil
mektedir. Bu mesaj Fransız milleti· 
ııtırapları karşısında sempati me· 
sajıdır. Kral bu mesajında nihai za· 
fere tam itimadım bildirmiştir. 

Laval paristen döndü 
Vişi: 26 ( A. A. ) - LavQI bu· 

malarına müteessif bulunduğunu söy- gün öğleden sonra Paristen dön· 
!emiştir . müştür. Kabine toplanacaktır. 

GÜNÜN T ARIH VE COGRAFY ASI 

A TLANTİS - A TLANTİKA 
Hadiseler arasında Atlas denizinin ismi sık sık geçerken Antlantis 

efsanesinden de bahsedilebilir. Atlantis, hurafelerde ismi geçen bir kılanın 

ismidir. Meşhur Yunan filozofu Eflatun, bir eserinde, Mısır Rahiplerinin, meş· 
bur Solon ile mükalemeleri esnasında, o zaman Herkül sütunları dedikleri 
Cebelüttarık boğazının hemen ötesinde bulunan bu kıtanın, küçük Asya ile 
Libya memleketlerinin mesahaları mecmuundan daha büyük ulduğendan bah
setmiş bulunduklarını, anlatır. Guya burada Solonun yaşadığı devirden dokuı 
bin sene önce, büyük bir krallık varmış. Bu krallığın orduları, bütün Akdeniz 
memleketlerini zaptetmişler. Yalnız Atina mukavemet etmiş. Krallık, Atinaya 
hücum için yeni hazırlıklar yaparken halkın saptı~ı fena yollardan gazabe 
gelen ilahlar, bir gün, bir gece içinde bu kılayı, bütün serveti, şehirleri, in
sanları ile denizlerin bibine batırmışlar .. 

,,.. Rivayetin neye dayandığı meçhuldür. Belki de eskiler, mevcudiyetlerini 
öğrendikleri Azor ve Kanarya adalarım hayallerinde büyülterek bu rivayete 
yol açmışlardır. 

.. 

İngiltereye yapılan Alman 
hava hücumu 

ONDÖRT ALMAN TAY
y ARESl DÜŞÜRÜLDÜ 

Londra : 26 ( A A )- Alman 

tayyareleri dün gece Londra ve 

merkezi lngilterede bir şehir ve lr 
koçyada iki nokta ve Galde bazı 

yerlere bombalar atmışlardır • 

Buralarda hasar hafıf , ölü ve 
yaralı azdır. Merkezi fngiltcrede de 

bir şehirde yangın çıkmış fakat sön. 

dürülmüştür. Yüksek infılakli bom-

balar umumi binalardan ikisine İsa· 

bet etmişse de ölü ve yaralı azdır. 
İngiliz dafi bataryaları bütün gece 

faaliyette bulunmuşlardır • Dün 14 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. On 

lngiliz avcı tayyaresi kaybedilmiş 

ise de bunların yedi pilotu sat dır. 

Yeni bir İngiliz 

Çek anlaşması 

Londra: 26 ( A. A. ) - Lord 

Halifaks ile Çekoslovak hükumet 

reisi arasında, yeni bir Çek ordusu 

teşkili hakkındaki anlaşma imza edil

miştir. lngiliz hükumeti bu teşkilata 
yardım edecektir. Ve bir kredi açıl

mıştır. Kara kuvvetleri hariçteki Çe· 

koslovaklardan teşekkül edecektir. 

• 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Toros Eczanesi 

Yeni cami Yanında 

• 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço
lalmasma yardım ediniz 1 
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8•45 BU AKŞAM 
l.!!er eserinde binbir neşe... Heyecan yaratan 

1 F redrik MARŞ 1 Carole Lombard 

SANAT KUDRETiNiN EN MÜKEMMEL ESERi OLAN 

~ YALANCILAR ŞAHI 

Müzikten ateş ... neşeden kudret. .• aşktan 
ilham alan eşsiz şaheserdir 

ilaveten: 

K •t M d m şimdiye ka<lnr ı<ir<lUğUaUz 
ermı aynar beye<.' an, sergU:.-.eşt filınlt>riııin 

en heyecaQlı ve co meraldısı 

iNTiKAM ATEŞi 
Bugün Gündüz: 2.30 da iki Filtn 

Yalancılar şahı - intikam ateşi 
------Pek yakında----~-

[
Vfvfane Romence 1 

--- Cebelüttarık Casusu -

DİKKATi .. 

DiKKAT! .. 

DiKKAT . . 
Beyoilunun, lstanbulun Biricik Sanatkarı Berber 

~ Hüsnü Ötken Adao~da ~ 
Asnmı zın baş yapma sanatının bütün inceliklerini nefsinde toplamış olan 

Hüsnü ötken Dündenberi Adanada İşe Başlamıştır 

Ona bir defa yaptırmak lütfunda bulunaca~nız, Elektrikli ve Elektriksiz 
Ondülasyon size sanatının büyüklüğünü isbat edecektir ... 

--000 ... 000--

Belediye ·Caddesi Sin ger Kumpanyası Karşısında 
Güzellik Berber Salonu Ali Tezel 

ilin 
• 

Seyhan vilayeti hususi muhasebe müdürlüğünden: 

1 - K11palıçarşı-Bedestın mcvkiinde (213) numaralı dükkan açık 
arttırma ile seneliti (35) lira muhammen bedel üzerinden 941 senesi Mı· 
yıı nihayetine kadar kiraya vcrilcc, ktir. 

2- Açık arttırma 940 senesi ikinci te,.-ininin 14 üncü P.crıembc fii· 
nü saat onda yapılacakbr. 

3 - ihale gününden evvel hususi muhasebe veznuine yabnlması la· 
zım gelen pey parası miktarı (1) Ura (50) kuruştur. 

4- Şartnameyi, hususi muhasebe kaleminde hf'!r gün görmeleri müm· 
kün olan isteklilerin ihale için muayyen vakıtta vilayet daimi encümenin· 
de h111r bulunmalara ilin olunur. 12444 27- 2- 7- 12 

ilin 
Adana Ziraat Mektebi Müdürlü
ğünden: 

Adana. ziraat ve makinist mektebi talebesi için beher çiftinin muh•111 

men bedeli 700 kuruştan 141 çift iskarpin 22 - 10 - 940 tarih· 
5-11-940 tarihine kadar 1 S gün müddetle açık eksiltmeye k 
muştur. 

Eksiltme 5-11-940 Salı günü ıaat 15 de Viliyet Ziraat MüdÜ 
iünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye isttkli olanların 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 111• 
lerind< ki vesaik ve •/o 7,5 niıbetindeki dipoziteleıile me?kur gün ve 

komisyona ve şartnamesini görmsk iıtiyenlerin bu müddet zarfında ,,,.. 
ttp müdürlüiüne müracaat etmeleri. 

12434 22-27-29-S 

ilan 
Adana askeri satınalma komsiyonundan: 

1- Adana garnizonunun ıenelik ihtiyacı için 48,000 kilo 
kapalı zarfla eksiltmeye konulınuıtur. Muhammen be~eli (15360) lir• 
muvakkat temin,tı (1 )52) lirad1r. 

2- Ekıiltmeıi S-11-940 Salı rünü şaat 10 da Adına ukeri 
aalma komisyonunda yapılacaktır. Şartn•meıi Ankara, lıtanbul le 
amirlikleri satınalma komisyonlariyle komiıyOl)UmUJda her fÜn fÖriil 

3- lstrklilerin kanuni evsafı haiz olduklarına dair vesaikle bi 
ttklıf mektublarını tayin edilen saatten en reç bir saat evveline 
komisyona vermeleri lazımdır. 17-22-27-2 1 

Pamuk -Hububat 
KfLO FIATJ 

CiNSi En az En çok 
K. S K. S· 

O't& 12;25-
~·p-a-r~la-ğt-1~0=---·l-~50~,_i0_1 
Ma. temizi 4 7 4i 
Kapamalı 60---
y. Pamup 45 1---=4=-7 --ı 
Klevland ı 6-o --- ---"öo:5<> 
Saaaam •--=----1 19 
K.bulcıay- 00 14 
utday To. 1 
,, yerli _5,"..,--75-=----ı-"'77 '=75=----ı 

Arpa ı-4=-12_0 __ 4, 71; 
Yulaf 4 4,50 

26/ 10 I 1940 
K•mbiyo ve p•r• 

lı Bankuandan abnauıbr. 

4!• /--Rayifmark 
. frank (Fransız ) -0- 00 

SterliD ( inailiz ) -5- 20 
Dolar ( Amerika ) 129 20 
Frank ( iıviçre ) ()O ()O 

İlan 

Adana askerlik şube
sinden: 

Hava Gedikli Okulundan başka 
ditcr gedikli okullarını isteklı orta 
okul mezunlarından istekliler varsa 
hemen Şubeye müracıtlın ilan olu· 
nur. 26- 27- 29 

ilan 

Ce_miyeti RiY.asetind 

P«nşi yonumuza parasız 
girmek için müracaat eden "' 
rakı Cemiyetimizde bulunlll 
orta ve ticaret okulu tale 

nihayet 7 'kinciteı•in perıedP 
nü ıkıımıf\8 ~dar imtihan' 
olmak üzere cemiyet riy~ 
vur malan ilan olunur. 

12436 25-26- 27-

ilan 
Adana askc=rlik f 

sinden: 

1 - 20 Birinciteşrin 9' 
hinden itibaren 31 lkincikiPI' 
tarihine kadar lise mezual 
Harp Okuluna talebe ka,ai 
bul edilecektir. 

2 - istekliler şeraiti . 
üzere Adına 11kerlik şube; 
racaal etmeleri ilin olunur· 

26-21 

Umumi neıriyıt mii 

Macid Güçlii 

Adına TürkıözG Mat~ 
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• 
~araşütlü ebe 

doktorlar 
ve 

~ıyanın geniş buzlu ovaların. 
~ a ahali pek seyrek bulunu· 

· k~cnaleyb burada ıerpilmiş 
b oylerin:medeniyet alemi ile 

' Pelc azdır. 
~~de. ~ncak bir iki defa mahsul 
k erısı almak için kervanlar uğ· 
t tadır, Bu gibi köylerde tehli· 
,~tette hastalananlara ve doğur. 
~d ~otluk çeğen kadınları sür'at 
O ~d yapılamıyordu. 
~l~·esadan bildirildirildiğine göre 

1 •
1 köylere alelacele sıhhi yar. 

Hormonlar . ilmi 
Kadın - Erkek 

ve ka
sesıeri 

Kadın sesinin 1şanı ince olmak. 
tadır. Kalın ses erkeklere mahsus· 
tur. Kadın sesi ile erkek sesi arasın· 
daki fark, hançerenin (gırtlak) geniş· 
lik derecesinden, bir de, boğazdaki 
ses tellerile onları titreten küçücük 
adalelerin kalınlık derecesinden ileri 
gelir ... Erkeklerde hançerenio ağzı 
kadınlardakinden, onda üç nisbetin· 
de, daha geniş, ses telleri ile küçük 
adaleler de daha kalın o!ur. Ondan 
dolayı, kadın sesi daha ince, erkek 
sesi de daha kaim çıkar. 

Yazan 

Dr. G. A. 
aşk timsali olan Karmenin sesi kom. 
pozitör Bizet'oin notaların da kalın 
kadın sesidir. 

lran Velia hdinin 
yıldönümü günü 

lran Veliıhdi Şahbur Mehmed 
Rıza hazretlerinin doğumlarının sc
nei devriyesi münasebetiyle bugün 

bütün fran bayram yapmaktadır • 

Prensin şerefine mektebler bugün 
tatil yapmışlardır, 

19 I 8 senesinde doğ'an aziz 

Prens Şahbur Mehmed Rıza 1931 
de lsviçreye tahsile gitmiş ve 1938 
de lran harb oku!uou ikmal ederek 

diplomalarını bizzat pederlerin Şe· .. 
hinşah lran Rıza Han Hazretleri 

ıtçı~ ahiren yeni teşki l at yapıl· 
; uhtcJif doktora ve ebeye 
ttden paraşütle atlamak için 
er 

U Yaptırılmıştır. 

iktaki her hangi köyden alet· 
~ 0ktora yahud ebeye ihtiyaç 

Musiki dilinde kadın sesini erkek 
sesine nisbetle bir oktav daha yük
sek sayarlar. Telefon işlerinde kadın 
sesinin te·cih edilmesi de bundandır. 

Kadın sesi daha iyi ve daha açık 

duyu 'ur ... 

Helbuki, yeni hormonlar ' ilmine 
göre, kadınlarda, böbrek üstündeki 
guddeoin kadınlığa lüzumundan faz· 
Ja işlemesi gLJddenin sahi binde er· 
keklik hormonlarının normal sayılan 
dereceden fazla kalmış olmasından 
ileri gelir ... Kadın olsun, erkek 
olsun her insanda kendi vü· 
cudunun gösterdiği cinsten öteki 
cinsin hormonlarından az veya çok 
bir miktar bulunduğunu, elbette ha. tarafından almışlardı • Prens 1939 
tırlarsınız.. Normal kadında da en az 1 da Mısır kralı Farukun heın~irele· 

1 p haber verildiği zaman bun· 
/Yare ile köyün üzerine gelmek· 

Fakat, bu kaidenin müstesnaları 
da vardır: Kadın sesi kalınca çıkar. 
Ona .bizde davudi ses, frenklerce 
de kontralto derler. Böyle ses her 
yerde', erkeklerin arasın ~a pek mak 
bul tutulur ... Buna karşılık erkek se
si, kadın sesioe yakın irıce olursa 
ona tenor derler, onu da kadınlar 

makbul tutarlar. 

'yüzde on nisbetinde erkeklik hor· riyle evlenmişti . 

ec:ıa ve ebe alatı çantasını ha· 
~~ar~şütle yeöe inmekte, hasta· 
f!tlavı eylemektedir. Böyle uçan 
~,tdan biri şimdiye kadar iki 

monu bulunur... Hormonlar ilmiae 
göre, kalın sesli kadın, damarlarında Bugünkü At koşuları 

Normal kaideye aykırı olan bu 
kalın kadın sesi gene böbrtk üstün-

. il Paraşüt ile yere inerek va· 
1 }'apmışt ır., 

liavai demiryolu 
ok deki guddenin fazla işlemesinden 
~ holmdan bildirild iğine göre ince erkek sesi de 0 guddenin er-
t~ın en uzurı havai demiryolu ktoklere lüzumu derecesinden daha 
~le. işletmeye açılmıştır. Nor· az iş'emesinden ileri gelir. Adalelerin 
tiıı:ı~ar üzerindeki iki gölünü kalınlığına ve hançerenin genişliğine 

ı~ ağlayan bu tel hattın u tesir eden o guddenin hormonların· 
t~~ '12 kilometredir. dan biıi olduğu için ... 
~at halyan matbuatı·bundan Ancak, kalın kadın sesinin erkek 
b~lltı bir hava hattının bulundu sesinin de kadın kulaklari için makbul 

dolaşan erkek hormonları yüzde on 
nisbetin'den daha fazla olan kadın 
demektir. 

Böyle olduğu halde, erkekliğe 

daha yakın olan bir kadının sesi er 
keklere aşk duygusunu neden daha 

ziyade ilham eder, diyeceksiniz.Ken· 
disi aşk duygusunu tatmin edemez 
de ondan. K('ndisinde kadınlık hor· 
monlan normal nisbette olan kadın 
yalnız bir aşk ile iktifa eder, sonra 
yalnız anne ofmamayı düşünür ... Ka· 
dmlık hormonları normal nisbette 

olmayan da daima yeniden aşk arar 
ve onun için sesi ile erkeklere aşk 
ilham etmiye çalışır. 

ld ~ber veriyorlar. ltalyanlar ya· olması neden? 
~ t:ritre müstemlekesinin li· Kadın sesi kalın 0 'unca erkek sıne ... 

nq ~aavva ile merkezi Asmara kulağına daha hoş geldiğini ve er· Hormanlar ilmine inanırsanız, 

ince sesli erkekler de bunun ak· 

ı, ~ 72 kilometrelik bir tel hava keklerde aşk duygusunu uyandırdı· kalın sesli kadının ve ince sesli er· 
813 

t · t d' k k ~ ' mış er ır. ğını - Hormonlar ilmi henüz mey· eğin aş ına inanmayınız. Onların 
t .>'al yolcuları ve tşyayı 2300 dana çıkmadan çok önce - tabiat aşkı ancak kendi duygularını tatmin 

ltff • d i 
1

1 aa çıkarmaktadır. Bu tel alimi Bufod yazmıştı. Büyük kom· için ir. En iyi delil de kalın sesli 
~:re>'~~ kabinelerin sayısı 1066 pozitörler de aşk duygusu ilham e Karmen'in s~ygilisi dediği erkeği 
ıa bırı 300 kHogram sıklete decek kadın rolleri için kalın sesi öldürmesi ... Gerçekten aşık ıztırap 

~-d-ir_· ~~~~~~~~-t_e_rc_i_h_e_d_er_ı_er_:_M~e-se_la_,~e-n~ş-id_d_e_ti_ı~_ç_ek_e_r_,_f_ak_a_t_s_e_v_g_il_is_in_i_ö_l_d_ür_e_m_e_z_._ 

~tsus BelediYesi çok 
Gkemmel çallşmakta 

1~a uc~z kömür - Tarsusun elektrik tesisatı 
ı,lJ 

ikmal edildi ve çok güzel oldu 
Şs : 26 (Türksözü muhabirin· tilecek kömür 3,5 kuruş fiyatla halka 

ısı e~~iınizde kömür pahalılığı tevzi edilecektir. 
\~•rıın hululü dolayısile faz- Tarsus elektrik tesisatı oluz sekiz 
k e bir kilo kömürün fiyatı 

1Utı.ışa kadar fı rlamıştır. 
~~ şikayetini mucip oları bu 
ı~'~enı i7:in nazarı dikkatini cel· 
bs· reıs vekili B. Rafet Tar
q(!ı1 teşebbüslerde bulunarak 
ttın.karşılıyacak tedbirlere te· 
~ tıı ış ve Osmaniycden kömür 
b\\.r~"aff ak ol muştu r. 

<ı.ya kadar buradan getir· 

sene evvel yapılmıştı. Halihazır ihti
yacı karşılıyamıyan bu tesisatın yeni· 
leştirilmesi evvelce kararlaştırılmış ve 
buna başlanılmıştır. 

Öğrendiğime göre bu iş sona 

ermiş ve şimdiye kadar 20 bin liraya 
yakın ma~af yapılmıştır. Beled iye 

Cumhuriyet bayramında şehre bu ye
ni te5i.ntırılın C !ı·eyan Vl!n cektir. 

Sibirya yoluyla Almanya
ya mal ihracı meselesi 

Londra : 26 ( A. A. ) - Man
çukoda selahiyettar bir zat, Mançu· 
kodan Sibirya yoliyle Almanyaya 
iptidai maddeler gönderildiği hak-
kındaki haberi tekzip etmektedir , 
Çünkü Sibirya demiryollarmın buna 
müsait olmadığını , eşya nakli için 
üç aylık bir zamana ihtiyaç oldu· 

ğunu binaenaleyh bu haberin bir ha
yal m3hsulü olduğunu söylemekte· 
dir . 

Fransa karşısında 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington : 26 ( A. A. )- Ame· 

rika, Fransa vaziyeti karşısmda ih· 
tiyatkar bir hattıhareket takibetmek· 
tedir. 

Sorıbahır büyük At koşuları bu· 
gün saat 13,30 da Hipo::lromda 
yapılacıktır. Atlı spor kulübünün 

tertibcttiği bu büyük koşulora ta· 
aramış bir çok Atlar iştirak etmek· 

tedir. Çukurovamn güreş kadar mu. 

vaffakıyetli ve tarihi bir' sporu ol an 
At koşuları, bugün Hipo~rom::la yi· 
ne canlı bir gün yaşayacaktır . 

~l RAD y o IROGRAMI 7 
L~h 

27- 10- 1940 Pazar 

9 .00 Program , Saat ay arı 

9.03 Müzik: Hafif program 

9.15 Aians haberleri 

9.30 Müzik : Program 

9.50/ 

10.00 Ev kadım- Yemek 

12.30 Program, saat ayarı 

12.33 Müzik : Türk 
12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Türk 
13.25/ 

14.30 Müzik : Radyo orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo caz 

18.50 Müzik : Türk 
19.30 Saat ayarı, ajans 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 

20.15 Müzik : Çardaş Fürstin 

20.45 Müzik : Türk 

21 .15 Konuşma 

21.30 Müzik : Türk müzik koros u 

22. 10 Müzik : Seçilmiş tangolar 

22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.50 Müzik : Cazband 
23.25/ 

23.30 Yarınki pragram ve Kapanış 



.Sahife 6 TORKSôZO 

• 
nkara DEMIRSP 

aa A<dlana<dla,., 
12) maç yapacaktır 

BiRiNCi MAÇ : 

2.11.1940 Cumartesi 

nkara Demırspor -
Adana Demirspor 

İKİNCİ MAÇ: 

3.11.1940 Pazar 

An ara Demirspor -
Adana Muhteliti 

Maçlar Adana Stadyomunda 
saat tam 14.30 da 

Duhuliye : 20 kuruş Tribün : 40 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 ür ksÖ zÜ Matbaası: rita, Bilumum (Matbaa işlerini Türkiyede 
~==~==::=:==:=:=:~==::==:==::=: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

r b Mücellithanesinde ·yapılır. 


