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HAVACI 
BUGÜN 

GENÇLERiMiZ 
ADANAMIZDA 

Dün de yazdığtmız gibi Türkkuşu paraşütçüleri bugün Arıkaradan 
saat 8,30 da hareket ederek ö t lcden evvel şehrimize gelecekler ve. hava 
meydanına incceklcrdir. • 

Havacı gençlerimiz bugün akro basi uçuşlar ve paraşütlerle tayyareler· 
den atlama gösterileri yapacaklardır. 

İrd Türk göklerinin asil ve cesur genç çocuklannrn, Anadolu semalarının 
e du··n bı·r çelik kanadh ve çelik yürekli oğ"ullannın, kız.lannın bugün şahit olacağımız. 

lıa yakalandı yüksek kabiliyetleri karşısında duyacağımız ıururun ve heyecanın ıevki 
içindeyiz. 14 

C A. A. )- Türk teba- Kendilerine ümitle, muhabbetle bağlı oldutumuz. ve aralannda Adanalı 
1
.Viy•nada dopn flya.s ı çocukların da bulundutu Türkkuşu elemanlarını, Tür.kkuşu paraşütçülerini 
ı.ırıa isminde birisi ca· sevgiyle selamlarız. Şüphe yok ki bugün Adanalılar için bir bayram olacak 

h=~i~~llie~~iş/ 

lar Dobrucayı dün 
~rne başladı 

laşmanın 
ddak nushalan 

tı edildi 
- Yazıaı OçDnde -

tevkifi 
: i 4 (;ı.a) - Eski Fransız 
n. ~n Bay Blum \ e Y c rning 
ı t r. 

~~yahati 
Dr. Saydam 
Eskişehirde 

E•ki,ehlr : 14 ( A. A. ) -
Ba,vekil Refik Saydam bu ••· 
beh ••hrlmlz• g•lmit ve istas· 
yonda Vali, I< omuten , Belediye, ı' 
Parti Reisleri tarafın.tan . kart~· . 
lanrr ışllr .Betv•kil Vil•y•tı.Pertıyı j 
ziyaret v• ıeker fabrikalarını 

1 
gezmiştir. 

DDB<k atueır 

İSTASYONUN 
ÖNÜNDEKi 
KOKU 

istasyonun önündeki mey~an~ğ~ 
varıldığı zaman göze etrafın guzellığı, 
temizliği ve yeşil.iği fakat buruna da 
müthiş, pis bir koku çarpmaktadır. 
Bu meydanın ön kısmı arab~laıı? dur
masına tahsis edilmiştir. Bıttabı - ak:_ 

şama kadar yüzlerce hayvan. burada 
-pişlemektedir. Toplanan bu ıdrar g~
neşe maruz kaldığı zaman tahammul 
edilmez bir koku neşrediyor. 

Belediye himmet edip te hiç ol
mazsn haftada bir kaç defa bura}ı 

Gtri i de;r U cU nhif c::de 

lngiltereye Bulgaristanın 
dün yaphğı teıekkür 

Londr1 : 14 (a.a) - Royterin ha 
ber aldığını gör~. Bulgar elçisi ha· 

riciye nezaretine gideıek Dobrica 
hakkındaki itilaf meıelesinde lngil· 

terenin Bulgarisataoa karşı almış 
o ldutu ıempati vuiyetinden dolayı 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

( s.w, ...... u.n~ 

Feritı.1 Celil Glva 

Kurıılu~ Tarihi : 1 Klnunw•ni IQ24 

Onaluncı Yıl - Soyı '833 

15 ıYlOt. 940 Paz•r 

Kaybolan 
Tttrk Şilebi 
ltalyanlar tarafından 
bir adaya götürülmüı 

İsi ... b.l: 14 (Turluöd 1aııhabiri,p
dcn ) - J staobulıiaa lıııkenderuna ıi . 

( Geri~i dördUn&U ~ahifde ) 

Milli Şefimiz: ve 
Yugoslav krah 

Ankara : 1-4 ( A. A. ) - Yuros ... 
lavya Kralı Majeste ikinci Piyerın dP.· 
ğumu yıldönümü münasebetiyle Re· 
isicünıhur larnet lnönü bir tcbıik tet-
rrafı . e-öndermişler ve Kral Naibi 
Altes Prens Paul bir tefekkür tefi rafı 
ile mukabelede bulunm~lırdır. 

İngiltereye 
büyük taarruz 
başlamak üzere 
Bütün Alman Şefleri 

Garbi Avrupa sahilinde 

Alman Donanması 

hazır bir vaziyette 
Bal: 14 (a.a. ) - Balter nasyonal 

Zaytung pzete.şine Berlinden çekilen 
bir telgrafa nazaran r.'1areta1 fon 8ra\h' 
çiç ve GeneJ kurmayı Fransa sahille· 
rinde bir mahalde Mareşal Göring 'e 
müllki olmutlardır. Berlinde umumi
yetle tahmin edilditine göre, lngilte
reye karşı hereka t kesif bir surette 
artacaktır. Şimdiye kadar lngiltereye 
yapılan hücumların daha çok şiddetli 
hücumlara bir mukaddeme olduğ'una 
işaret edilmektedir. 

Londra: 14 (a.a. ) -· lngjliz tay
yareleri dün gece istiliya hazırlanmış. 

Alman donanması, Almanyada g-arbe 
dotru gönderilen kıtaatı nakleden 
demiryollannı, deniz inşaat tezgahla
rına Kale, Bulognc arasındaki, batarya
lan bombardman etmiştir. Brüksel ci
varında bir demiryoluna hücum edil
miş, Ostabrütün emtia istasyonunda 
yanguılar çıkarılmıştır. 

-------f 
f Ya!I i~leri mü
} dürü - Bravo! 
} \1aşnllah ne ka 

dar bol haber 
var bugün .. 
Muhabir - Yok 
cf endiml Yok .. 
Bunlar haber 
değil. Makamı 
Riyaseti e r i n , 
devairi aidcle· 

~ rinin ta \"Zİlıleri, 
) tekzipleri, leh· 

c~=~ 
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Ceyhanda Pamuk 1 

Mübayaası Hararetli 
., LI ~ l'.1 r:- 0 1 r- ~ 

1 11"-\LIL-i ,a,_,__,, 
Ceyhan: 14 (Türksözü Muhabi· 

1 inden) - Ziraat Bankasmın Cey· 
ban mii.IUı~ inden kütlü mübayH 
faaliyed devam etmektedir. Diter 
taraftan Sümerbank tarafından da 
keza Ceybanda kütlü mübayaası 
Y apılmaktad1r. En iyi kütlü - 22 -
lturuıdan mabayaa edilmektedir. 
Mutavu11t tüCCArlar ise, ayni hara
retle müıtahsilden kütlü 11hn al· 
makdırlar. Ziraat bankasınca mü· 
bayaa edilen lcütlüler bir taraftan 
Şarl Docle fabrika11nda çek. 
dirilmektedir. Eauen banka Şarl 
Dode Fabrikuı ile ıırf bankaya ait 
kütlü çekmek üzre anlaımııtır. 

MUHTEKlRIN MUHAKEMESİ 

Evvelki mektubumda, Ceyhan. 
da bakkallıkla ittiıel edea Mehmet 
admda bir ıahıın fabiı fiyatla ıaz 

satarak ihtikir yaptıtından yakala
narak mahkemeye verilditini ve 
tevkif edilditini yızmııdım. Meb
m e d i n , muhakemesi perşem 
be ıünü idi, bazı ııhitlerin ifadeıi· 
ne intizar en muhakeme 17 /9 /940 
ulı ıününe bırakılmııbr • 

M. Selçuk 

8. Kasım Gülek 
Hemterimiz Bilecik Mebusu Ka

ıun Gül~k Anlcaradın ıehrimiıe 
gelmittir. Genç Mebı.aumuz ıebri· 

mizde bir müddet kalacaktır • 

Atış poligonu 
yapıldı, tetkik 

planları 
ediliyor 

Beden terbiyesi binası bahçe· 
sinde yapılacak olan Poligon için 
lceıfi yapılmak üzere h11ırlanan 
planlar Nafia dairesi Müdürlütüne 
verilmııtir. Atış sah11mm uzunlutu 
50 metredir . 4 Atlcı ayrı ayrı da· 
irelerden atıılaranı yapabilecektir . 
Bundan başka tabanca ile abş a.· 
ba11 da ayni zamandı faaliyete re· 
ç'cektir . 

Beden terbiyesi Adana mıntakı-
11 Reiıi Valimiz Bay Faik Üstün 
ve atıcılık ajanı Dolctor Bay Şükrü 
Konuralp Adıoaya mükemmel bir 

Poligon kazand11ma:C için büyük 
meaai 11rfetmcktedirler. 

Bu Yıl Yapılacak 
Gramer T eiirisatı 

Tecrübe mahiyetinde tedris edilecek kitab 

Maarif Vekilliti ders yılı orta. , 
~ındı bütüa okullara ıöoderditi bir )

1 Tuğbay Nazım Erdem 
tamimle uzun zamaadaaberi okutul· Bir ıenedenberi ıebrimizJe Tu-
mıyao Gramer tedriaabnıa yeniden ta Komutanı bul aa TutbaJ Na 

1 bild' . ti y UD 
JllP mı11nı 1rm11 r. ıım !rdem IMa defa emekli 11Dlfma 

Geçen ders yılı ötretmtaler ayn'.mıt ve bu ııbabki trea•e lı· 
Grameri lise ve orta okullarda müf. . par taya hareket ebaiftir • Aı za· 
redıt prorr•• dahilinde talebeye maada memleketimizde çok rüzel 
notlarla tedriı etmiıler ve ilk okul· bir muhit kuıamlf ve keacliıini 
larda da aaa dili tedrisatında basit sevdirmiş olıa bu kıymetli ukeri· 
olarak rramer gösterilmiftir. mize iyi yolculuklar dileri&. 

Bu yıla relince Velcilet rrımer Yurdda zelzele 
Balıkesir : 1 4 ( A. A. ) - Diia 

saat 18,38 .le beş Hniye liirea..~ıi 
detli bir zetzele olmtqtur . Hasar 
yoktur. 

tedrilıtı için yeni bir kitap bızırla· 
mııtar. Kitabı Ankara hukuk fakül
tesi doçentlerinden Tahsin Banru
otlu ile lstanbul üoiveuitelİ pro· 
feıörlerinden Ragıp Hulüıi tertip 
etmiftir. Kitab bu derı yılı başından 
itibaren· bütün orta tedriS1t müu-. l Osmaniyede rekolte 
aeaselerinde okutulacaktır. Fakat bu - d t fa l 

1 b. _ b . . 1 yuz e o uz z a sene ya nız ır tecru e ıene11 -reçı-
recektir. Ötretmenler kitap üzerinde Osmaniye kazasının bu aenelci 
mütal~alarını ders y

0

ılı sonunda Ma l Butday, Arpa ve Yulaf i~tib11litımn 
arif VelciUitine bildirecekler ve ki. ıeçea seneye nazaran yuzde otuz 
tıpta icabedeo tadilat icra ·edile- fazla oldurı.ı m!mnuaiyetle ötrenil· 
cektir. 1 miştir. Bu üç cins hubu~atm istih· 

' 
ilk k il d G d M 1 111 yekünu 50400 tona balit olmak· o u ar a ramu e ıa· · 

rif Vekaletinin tesbıt ed .. ceği şekil· tadır.Bu miktardan 7700 ton Butday, 
de okutulacaktır. i 1S700 ton Arpa ve 13000 too Yu· 

1 k k 1 1 b 1 
. _ .

1 
k laf çiftçiler tarafından )emele için , 

1 o u te e e erme goıterı ece . 
d · ı· t le it d 1 tohumluk ve yemi.le olarak depo gramer e ıse ve or ı o u ar a· . . 

k' t ı b · b ı b' tt edilıniş, diger mütebakı mılctar top 
1

1 
1k~· e}'I aZJr ayıe1 mı ıye e rak mahsulleri ofisine ve tüccara 

o aca ur. 
satı lmııtır . 

Mersinde at koşuları . P. T. T. Müdür Muavini 
Mersin: 14 (Türksözü mubabirinJ 

den) - Bir kaç senedenberi Mersin 1 Şehrimiz postı, t~lrraf ve tele-
de at koıular1 yapılmakta idi. Husu· 1 fon idaresi müdür muavini Bay Mus· 
si idartnin 940 Veteriner bütçesi 1 hfa Hasdal ILlr11ya ayni vazifeyle 
ne yettiği kadar tablisat konulmuş ve Bursa müıiür muavini Bay Hiisa· 

oldutu için önümüzdeki so!lbabarda m~ttin de ft-hrimize naklen tayin 
10.11.940 pazar günü Mersinde bir edilmişlerdir. 8ıy Hüsamettin ıeh· 

at koşuları tertibi tek.urür etmiş
tir . 

rimize r·lereo dlin:Jen itibaren va· 
zifeye bışlımıştır. 

( HERGON 
~====il 

BiR FIKRA 

• 
) 

Doğru söylemek bana dllşmez 
Eski zamanda bir barıız bir adamın eYine girdi. 

öteyi beriyi aradı, çalacak bir t•.Y bulamadı. Bir ara 
bir kö,ede beyu hir kume gördu. Bunu un zannetti. 
Koya.ak terba falan bulamadıtındaa ıırtandaki gömle· 
lini çıkardı. Y •re serdi sonra kaıeye gidip beyaz kU· 
meyi ava,ladı. 

Bir de baktı ki bu un değil. beyAa kireçtir. 
- Yahu l.u nde de hiç çalınacak t•Y yok mu' di

yerek gömlelinin yanana döadu. Bir do ne görsuıı! Gam 
lek yerinde yek. 

Meğer n sahibi bırsazan girdiJini giSrmu, . Hareki· 
tma yakından takip etmi,. Hırsız uıı ı:anııettiği kumeye 
clojru gidince yere aerdigi gömlelini &Jırmıı. Hırııa 

çaroaçar yaltalHmamak için gö.ııleli ltırakarak eYden 
dııarı farla1111,. Ba ıl'rada ev salıibi pencereyi açıp ar• 
k.asıodan ba19rmı1! 

- Hırsız kaçıyer. tatan! .. 

Gömleksia bir b.alde usaklaf&D bırıu: dayaaa111amıf, 

bir an olduia yerde dararak et' sab.ibine föyle cenp 

Yermif: 

- 1111.Usı:r.bk ~diyorsa•. Seadea Ye benden ltangi• 

mi:r.ia hırsıs oldu&una ikimis de biliywu. Aoc:ak dol• 

rusuna söylemek baaa duıaes. 

••• ı 

dür. 

Şehrimizde b-. 
pılan mücadele 
trahom hastanesi 

röı mütehassısla 
izzet Bilger, tald 
yıbrua sekiz ayı 
muvaffakiyetler 

1939 - ı940: 

görürüz. Bunl 
yapılan 113SB 
bomlu ve 37 ib 
bna alanmışbr. 
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Abone Şartları---

12 Aylık 1~00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dı Ş m<mıf Pkctler için 
AlmnP. bedeli det?işnıez 
}'fl/nız po~ta masrnfı 

zammeclilır. 
2 .-:-- lttuıfar içirı idareye 
rıııucıraat edilmelidir. 

Romanyanın dahili 
vaziyeti meselesi 

~;-ız_h_a_r_p_g-emi-I 

Antoneskn ve demir 
muhafızlar teşkilatı 
Bükreş : 14 (a.a) - Tahmin edil· 

diğine göre, Anlonesku, kabinesini . 
gt lecek haftanın ilk günlerinde kuta· 

caklır. 
General bir milli hükumet teş

kiline çalışmak istemektedir. Fakat de
mir mahafız partisi nezııret!erin ekse
risini ve bilhassa dahiliye nezaretini 
talep etmektedir. 

• • • • 
ının vazıyetı 

h~cllittarık : 14 (a.a) - lngi· 

ız rnakamları 11 Eylulde altı 1 

z harp gemisinin şa•ktan gar 
ru geçmiş olduklarını teyid 
ktc ve Lıkat bu gemilerin 

Mamafi bu sabah vaziyetle bir 
gevşeme müşahede edildi. muhafızla
rın içtimaı hadısesizce geçmiştir. 

tc oldukları mahallı söyleme 
dir, 

onyanın Bugünkü 
ktisa,di veçhesi 

Bulgar meclisi içtimaı 
Sofya : 14 ( a.a ) - Sobrarıya 

meclisi fcvkalaJe içtimamı 21 EylUI 

5abahı saat 9 c!a yapacak ve aynı 
saatte Bulgar kıtaatı cenubi Dob· 

ricaya girmeğe başlıyacaktar. 

Bulgarlar Dobriceyi dün 
tesellüme başladı kya: 14 (A. A.) - Hariciye 

~atsuoka Japon harici tica · 
lığinin bir toplantısında ikfr Sofya : 14 ( A. A. )- Emin bir 
tacı ı k menbadan öğrenildiğine göre , Ka· . e er hakkında bir nutu 

ve d · · 1 rayovada ljulgar · Romen anlaş· 
ezcümle ~unları cmış-: 

1 masanın tasdık edilen nüshaları bu· 

Uc 1 gün Bükreşte teati edilmiştir . Mu. 
ut rnaUar dökmekle Ja-

hırı er· l ahede hü,. ı1mlerine göre, terkedilcn 
Unya piyasasını cJde et· 

1 
ınanfar . t' ş· d . J araziyi tesellüme memur Bulgar ko· 

. geçmış ır. ım ı a· . . . 
bır ikt· A 1 k t ·· ·· mısyonu azaları Varnaya gelmıştır. 

ısatıı tı o eessusune l 
lıdır 1 t b · · d" k" Saat 18 de Romen hududunu ge· · ş e unun ıçın ır ı .. , . . . 
Naz H il d H. d" t çerek Cenuba Dobrıcedckı vazıfe· 

ırı o an a ın ıs anın 
ıcyah t k 1 terine başlayacaklardır • 

acçımıştır. b""k"' k . 
PO ı Fransız u umet mer ezı 

n menavra arı . · k 
k' Lıyon şehrı olaca 
.. •ng : 14 (a.a) - Mançu hü· 

hın bugün neşrettiği bir te b· 

ıaran ~son bahar büyük ma· 

aı 1 'f eşrinievvel ortasında baş· ! 
L~ / 

Cenevre : 14 (a.a) - Vichy'den 

gelen habeı lere nazaran Fransız hü. 

lıf.ümeti merkrzini Liyon şehrine nakili 

etmek nıyetindedir. 

Ttr~; Of AN ~ADJ 
il: DAViD GARNETT . Çeviren: NEVZAD GÜVEN 

~akat, biraz sonra tekrar müşkülat başgöstermişli. Çünk~, 
tılki, her ne pahasına olursa olsun, çıkmak istiyordu. 1:1.~lbukı, 
fi. Tebrick'in evde görecek işleri olduğu için buna musaade 

etınesine imkan yoktu. Onu eğlendirmek için resimli kita~· 
lan getirdi. Fakat, Silvia bunların yüzü~e bile bakmadı. Mu· 
lcınadiyen kapıyı tırmalıyordu. O kadar ki, biraz sonra, ka
Pının boyalan sıyrıldı. 
. B. Tebrick ouu teskine çalıştı. Fala bakması için. iskam· 

bıl kağıdlanı:ıı verdi. Daha bir çok şeyler tecrübe ettı. Onun 
01.~~~ı çıkmak arzusuna hiç bır şeyin nıapi olamıyacağmı 
iorunce, kızmağa paşladı ve seı t bir tavıı la : ( ha~ır olmasını, 
beklemeğe mecbur ve kendisinin de onun kadar ınadcı oldu

iunu) söyledi. Fakat, tilki bu sözleri dinlemedi bile .. Kapıyı 
c.Jaha · .ıd u· 1· b · k onu yemek şıu e ı tırmalamağa başladı. H. t: rıc • 
hazırlanıncaya kadar, kendi halıne terketli. Buna mukabil, ye· 
ınek geldiğı zaman Silvia da masaya oturmayı ve tabakla 
Yeıtıebi d ·I . M .. .. k . d " Buna maııi 

6 re uetlı. asanın uslune sıçrama ıste ı. 

olunduğunu görünce, bir parça el kaptı. Ve masanın aıt~a 
kaçırarak orada yemeğe başladı. Hiç bir şey duymak, ve 
anlaııı k · fk" · d a ısteıniyordu: Yemeği bu suretle bjtirdiler. ısı e 
Çok az yemişlerdi. Çünkü, B. Tebıick ona, masanın altında 

Sovyet Rusya 
ve Romanya 

Moskova : l4 ( A. A. ) -- Tas 
ajansı bildiriyor: Alman Nasyonal Zay
tung gazetesi Bunavertre gazetesinin 
bir haberini iktibas etmektedir . Bu 
habere göre Romanyanın Moskova 
elçisi Gaf enko Viyana hakemliği hak
kındaki görüşmeler esnasında Roman· 
ya üzerinde bir Sovyet himayesi te· 
sisini istimdat eden bir teklif yapmış 
ve bunun üzerine Viyanadaki Romen 
heyetinin vaziyeti tutunamaz bir hal 
almıştır . Bonavestre gazetesinin nas
yonal Zaytung tarafından iktibas edi· 

• len yukarıdaki haberinin hakikate mu
halif ve yalan olduğunu bildirmeğe 
Tas ajansı mezundur . Bu gibi şayi
aların çıkanlması her halde Roman· 
yada bir endişe havası yaratmağı is
tihdaf etmektedir . Son zamanlarda 
Sovyet · Romen hududunda teken ür 
eden ve Sovyet hükumetinin protes· 
loda bulunmasını İcab eyliyen hadi· 
selerdekinin ayni tahrik hedefleri ile 
iıah edilmelidir. 

İngiltereye son 
akınlar 

Bir çok yerler harap 
bir hale geldi 

Londra : 14 (11.a) - Dün gece 
verilen alarm 8 saat 30 dakika sürdü. 
Gece hava hücumları bilhassa Londra 
mıntakası ile şimal cenubunda bir şe
hir üzerinde tekasüf etti. 

Londra üzerine yapılan hücumlar 
gecenin, büyük bir kısmında devam 
etmiştir. Müteaddit mahallelerde hasar 
olmuştur. 

Bukingham sarayı üzerine beş bom· 
ba atılmıştır .. Kilise tamamen harap 
olmuştur. Kral ve kraliçe sarayda bu· 
Junuyorlardı. içtima halinde bulunan 
harp kabinesi, Kanada başvekili ve 
Polonya cumhurreisi, , bu tecavüzden 
kurtuldukları için .kral ve kraliçeye 
tebrik telgrafları çeki iler. 

1 Suriyedeki Frausızlar Dö 

1 gol tarafına mütemayil 
1 

Kahire : 14 ( A. A. ) - Royter 

ajansına Suriyrnin şayanı jtimad 

menbalarından gelen haberlere na

zaran Suriyedeki Fransızlar gittikçe 

General Oögole iltihak ctmete mey· 

yal bulunmaktadır. Bu meyil lngi· 

!izlerin hava hücumlan csnı11nda 

gösterdikleri büyük kahrımınhlc· 

lardan ve hattı istiva Afrikasındaki 

Fransız müstemlekelerinin Geneıal 

Dögole iltihak ftmelcrinden ileri 

gelmektedir. Matbuatın sıkı bir kon· 

trole \abi tuıu'maaına rıtmcn Su· 

riycliler h:ıı İci haberleri almıta 

muvaffak olnt<ıktadırlar ~ 
Halkın ar asın.da bir çok . gruplar 

Pcten hükuıncliee karıı n~fretlcrini 

alenm izhar etmektedir, Ayni kay· 

naktan öğrenilCli~ine göre askeri 

eksperlerJcrı mdtcşckki! iJk ltalyan ' 

Misyonu sivil tayyareci ckapcrlerile 

takviye cdilrıHttir. Biı-AJman ~ 

yonunun da Da'İfeXe 1 ~idec~i zın 
edilmektedir, Suriye halkında rün· 

den güne hat yaq!ara karoı aleyhtar· 

lak belirmek tedi~ . Söylenditine nı· 

zaran ltalyanlat HaH üslerinin der

hal teslimini 
1Heıniryollannrn kon· 

1 

trolünü vr. lieı ut lımanında bulunan , 
denizaltı gemılerinin 

lcb etmcktedider. 

İspanya - portekiz 
~ 

temaslara 

Lizbon : 14 (ıa.a) - Bir porte· 

kiz heyeti Sı:nsabastiycn'e harakct 

etmiıtir. M~kcreleı J,panya 

ile yapılacak olan emteı mübadele

leri hakkında cen,yan edtcektir. 

yemek arzusunda ısrar ettikçe bir şey vermemişti. Ve 
bu can sıkıcı haller karşısında bizzat kendisi de iştihasım 
kaybetmişti. Ötlederı sonra, biraz hava aldırmak üzere onu 
bahçeye götürdü. Silvia bu defa, ilk kar ı.Mei~d~ h~lan· 
mamış ve traçanm manzarasından zevk ~ş jöründü. 
Hayır l Onun ıçin şimdi bir şeyin ehemmiy~t~JJJı\tı: ürdekler. 

Kocası, kendisini menetmeye vakıt bulmadan onların 

üıerine saldırmıştı. Hele .ki, yanlarına vardığı zaman, ördek
lerin hepsi de suya ıırmiş bulunuyorlardı. 

Gölün sol sahilinden bir çay geçiyordu. Ve bu tarafta 
su don~aınıştı . .13. Tebrick ·gölün yanına vardıtı zaman, Silvia 
buzun uzerıne kaçtı. liu buz tabakası kocasının ağırlıtıru ta. 
~;ıyamıyacak kadar ince idı. 

. . B. Tebrick beyhude fere onu ça~myor, geri dönmesi 
ıçın yalvarıyordu. Sılvia hiç bır şey dınlemıyor, mümkün oldu· 
g-u kadar ördeklere yaklaşmağa çalışıyordu. Fakat, buz taba
ka.sının ince bulunduğu yerlere yaklaştıkça ihııyalla ilerlıyordu. 

l:füaz sonra, üzerindeki elbiseyi parçalamata başJad&. 
Di~leriyle cakctini' yırttı ve ağzına aldı. Kocasının ıeJemiye
ceği bir yerde buzların arasındaki bir delite tıkadı. Ve son· 
ra hakiki bir tılki e-ıbi sağa, sola koŞmağa başladı. Ümilsiz
lıkten, dehşetten dıma~ altüst olmuş, sessizce bekliycn ko· 
casına bakınıyordu bile. Kendisi yorj'unluktan bitab düşün· 
ceye kadar zavallı adamı uzun müddet böylece bekletti. 

B. Tebrick şimdi düşünmeğe başlamı§tı : 

Onun nasıl soyunduğunu ve sabahleyin ae · · k · . _ . . o yınıne açın 
yaptığı mucadeleyı hatırladı. Kendı kendine belki .__ 

k . dd r h k . ld • ona -rşı 
ço şı el ı. are et etmış o uğunu ve onu kendi haline bı-
rakırsa belkı de, beraberce bir nevi saadete k b"I k 
1 · 1 -k · LI r. • • avuşa ı ece • 
erıne ıu ıııetlı. ' alla yeıneQ-ıru döşemenin - ·t - d • 

k 
• us un e yemete 

· alksa bile, bu mümkün olabilirdi. 

- Sonu Yar --



~a~:~tt~bif~:=§~~~~~~~~~~~~~~~~--~=!=:::~~O~R~K~Sô~.z~o~~~~~~~~~~·~~-=--~ 
lst~syonun ÖrıÜ_?deki 

koku 
(Birinci sahifedı:n artan) 

yıkattırsa hem yolcuları bir azabtan, 
hem de güzel istanyonumuzu kendi
sine yakışmıy .. n bir pislikten kurtar· 
mış olur. 

Şehre ilk giren insan için belediyenin 
faaliyeti hakkında kötü bir malumat 

olarak buruna çarpan bu kokuyu iza
le etmek belediyenin de ;ırzu edeceği 
birşey olsa gerektir. 

Kaybolan Türk şilebi 
( Birici sahifeden artan ) 

derken 13 gUn evvel Akdcnizde kay· 
holan Salncr_ytl ~ilehi hakkında dun 
İzmirdeki İtalyan konsolosluğu tarı..· 

ra randan ıı lakadarlara mıı.lôınat vt:ril. 

miş; şilelıiıı Leros adasında bulundu
ğu bildirilmiştir. Buna göre şllebin 

İtalyanlar üırafıodan kendilerine ait 

olan bu ada.Ya gölUruldugu anlaşıl

maktadır. i\yrıca bildiı·ildiğine göre 

ltalyanlar gt>mi<le 300 ton bakır bu
lundugunu görerı:k bu şeki]Je hare· · 

lut etmhle .. dir. 

l!ürk Hava Kurumu 

Türk Kuşu paraşüt kolu Yt•m· 
ki PaziJr giinü saat 8,30 da Anka 
radan uç~nık doğruca şthrimize 
inecektir. Bu paraşütçüleri karşıla 
mak ve aılayışlarını görmek üzere 
bütün yurddaşların tayyare mey._ 
danrna gelmeleri rica olunur. Bu 
gün öyleden sonra devair ve mü. 
csstaat kapalı olduğu için bu ya· 
zımız dav ti;e ma~amındadır. 

\2305 

~Bu gece 

Nöb~tçi eczahane 

K.ıle Kapısında 

lç-9-1940 P A Z·A R 

8.30 Program , Saat ayarı 

8.35 Müzık : Entermezzoılar 
9.00 Aians habeı leri 
9.10 Ev kadını-Yemek 
9.20/9.30 Müzik : Marşlar 

1 

12.30 Proırram, saat ayarı 
12.35 Muzik : Yeni şarkılar 
12.50 Ajans haberleri 
ı 3.05/13.25 Müzik : Türküler 
14.30 Müzik : Radyo salon 

rası 

orkest-

18.00 f>rogram, saat ayarı 
18,0S Müzik : ?azar çayı 
18.30 Müzik : Arjantin tangoları 
18.45 Saat ayarı, ajan 
20.00 Müzik : Büyük fasıl heyeti 
20.45 Konuş!lla 
21,00 Müzik Türk 

21 .30 Müzik : İtalyan Opera 
22.30 Saat ayarı, Ajans 

22.50/23.25 Müzik : Cazband (Pi.) 

23.30 Proi:raL!', ve kapanış. 

Değişen maddeye göre, kimler ne k;ıdar 

yedek subay ve askeri ıl:ıe-

m urlar hakkındaki k~nunun bir 
maddesi değİ)ltİrilmiştir. bcğİ)len uıad· 
deye göre her sene yapılan <:on yok
lama neticesinde sağlam veya sak · ı t 

asker edilenlerin tam devreli lise ve 
muadi.lleri i(e yuksek derecc<leki ?1e~
lek mt:ktepleri, yUkc;ek dcııİ7. ticarl t 
mektebi ve ınua~ili mektcplerdt:n Vl.l 

Universiteden mezun olanlar, lıu ka· 
ounun 5ekizinci maddesindeki şnrtlaı·ı 

haiz oldukluı halde yedek "ul.ıay 

yetiştirilmek Uzere tahs11leri nevİnt·, 

kabiliyetlerine ve Milli Mudafaa 
Vekaletince tak dır cdilt:cek i hti.Yaciı. 
göre muhtelif sınıflara ayrılac11 kl:ır

dır. Bunlıı.r okullardn askı rlik der -i 
ve kampı görUp görnıe<lıklerine göre 
muhtelif muddetlerde talim ve .t'rihsi. 
le tabi tutulacaklardır. 

1 
Bundan tah9ilini .)'abancı nıemle-

' ketlerde yaparak oralarda askerlik 
dersi görmiyen yUlı.sek okul mezun· 
ları 8, askerlik dersi görenler 15, 
Turkiyede orta okul veya muadili 
diploma~onı aldıktan sonra tahsilleriııi .. . 

yabancı memleketlerde askerlik dersi 
görerek tamamlıyan yUKsek mektep 
mezunları 14, Turkiyede lise veya 
muadili diplomasını aldıktan sonra 
tahsillerini yabancı memleketlerde 
askerlik dersi görerek tamamlıyan 

yUksek okul mezunlıı.rı 13 ay asker· 
lik yapııcaklac}ır. Bu mııddetler, kıta, 
mektt'p ve asteğmenlikte geçı:cek 

mudddlerin yı:ktinunu teşkil etmek
tedir. 

Yabancı lise ve orta okullarla 
muadili okul mezunlarından, askerlik 
dersi görerek Turkiyeye gelenler, bu· 
lundulllan yerlerdeki liselerden biri· 
nin kampına iştirak ettirilip imtihan 
sonundaki muvaffakıyctleri derecesine 
göre kt:ndilerine asker? ehliyet veya 
askerli~e hazırlık dereceıini göste• 
rir bir vesika verilrtcektir. Bunlar, 
bu vesikanın bahşettiği haktan istifa· 
ele sedcceklerdir. · 

Yedek Subay yetiştirilecek. 1'.adar 
tah'lili olup ela yalnız orta okul vı:.ra 
mua<lill~rindcn diplomalı buluııa11lar 

kıta, mektt:p ve asteğmenlik hizmeti 

Jlin 
Adana Kız lisesi müdürlüğünden: 

Erzakın cinsi 

Koyun eti 
Süt 
Kuru soğan 
Salça 

Zeytin 
~atatrs 
Yoğurt 
Kuru fasulya 

(maden) 

Beyaz peynir 
Kaşar 

Sabun (Milas) 
Çamaşır sodası 

Pirinç 
Zeytin ya~ı 
(birinci nevi) 

Ekmf'k birinci 
nevı 

Sadeyağ (birinci 
nevi) 

Kok kömürü 
Griple mad'en 
kömürü 

Kmlmııı meşe 

Mikdarı 

9000 kilo 
2000 fi 

2000 il 

500 "· 300 it 

2000 il 

3500 
" 

2000 fi 

1000 " 
700 ,. 

1000 .. 
250 

" 
3000 il 

1500 u 

25000 
" 

2000 
" 

4 ton 

50 .. 
10000 ıı 

mu_hammen bf'deli '/•7,5teminat tutan . .. l. 

38 kuruş '156.50 
12 .. 18, 
6 il 9. 

25 il 9.38 
30 .. 6.75 

6 •• 9.45 
.13 il 34.13 

20 ti 30. 
50 u 37.50 
60 

" 
31.50 

40 
" 

30. 
10 ı• 1.88 

28 ,. 63. 

70 .. 78.75 

10,5 it 281.25 

115 il 172.50 
35LO il 10.SO 

2500 .. 93.75 

1,25 ,,. 9.38 

1- Adana Kız Lisesi panslyonunu 1-10-1940 tarihinden 31-5-
1941 tarihine kadar sekiz azlık muhtelif yiyecek ve yakacakları 3-9-
1940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmr.ye k~nmuştur. 

2- Eksiltme Seyhan Maarif miidürlüğünde 24 Eylul salı günü tam 

saat 9 da toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2-3 üncü madde· 

feri mucibince lazım olan vesaiki ile yüzde 7,5 nisbctinde muvakkat te · . . 
minatların1 eksiltme saatinden evvel mal sandığına yatırmalara lazımdır. 

4- Şa~tnameyi görmek istiyenfe,i~ pazardan mada her gün pansi-

yon muhasebeıine baş vurmaları 12278 3 - 10-15-21 
, 



• 

vaır? 

yek? 

royu yalnızca dinle

k için yeni bir alet 

c•~~~~yu yalnız bir kişinin işite
~ ıçın şimdiye kadar kulakla· 

!~ takılıyordu. Şimdi Ameri 
uk.ti ıulunan yeni bir alet sayesin· 
,r ~ hacet kalmamıştır. Yeni a· 
le 2k tabak şeklinde bir cihaz· 
C iJ"'hğın altına konuluyor. Bu 
ac• b 
~J aşını koyan radyodan her 
,a)ıtrnc~tedir. Halbuki yanında -
;~Ate~ duymuyorlar. Bu umlün 
~Y~tı daha vardır. Bir ahize· 
e il ıkj k" . . .f d IU~ılt . ışı ıstı a e etınektedir. 
ab•~ı •hızeye bir düzüne cihaz 
efı hlektedir: 
k 
ıııl· 

ve 
Çukurova muhitinin ekseri balkı, ------ • Hal~uki bulunduğumuz ay ağll!· 

yazın şiddetli sıcaklardan korunmak D tostu. Bır saat evvelisi Osmaniyede 
için Bağlara, yaylulara göç eder· 8 gv l 0 h k t d··1c er es er o üyor. Az sı.>nra sistea 

ler, hali vaktı iyice olanlar Pozan- d d 
Y l 

uman an ve sılc ormanlardan etra-

zantının üstündeki Bürücek yaylasm· ay 8010 f -ımızı goreınemeğe başladık. Biraz 
da 3-4 ay sıcaklar geçinciye ka- sonra da Zorkuna geldiğimizi söy· 
dar kalırlar. güzelliği leyerek kamyondan indik .. 

Osmaniyenin Zoıkun yaylasına da Zorkuıı yaylasının olduğu yer 
Adanadan, Ceybandan. Osmaniye· ------- ııı ------' iki dağ arasında olup her iki tarafta 
den göç edenlerin hane adedi bu SC· f evler tahtadan yapılmı• mazbut ba-Dedenin re akatinde açılc bir kam· ~ 
nf! 500 ü mütecavizdir. Eskiden rınabilecek yerlerdir. Yaylımın orta· 

yonla Valinin otomobilini takiben 
Cebelibereket vilayeti oran Osmani· sından geçen karanlık dere yaylaya 

yola çıktık. 
ye kasabasına tabiat her güzclll~i hayat veriyor. Etrafı çınlatarak su· 
bahşetmiş ve güzel Belediye parkı- Kamyonumuz geniş kuru bir de· larıoı aşağıya boşaltıyor. Kulaklarda 
nın binbir koku saçan çiçekleriyle reyi geçtikten sonra tepelere tırman· ormanların çıkardıtı rüzgar bışılbla-
·r ·b t k · k" k maıı.a bacladı. 45-50 derece me· ır.ı • d ı tı ar e meme ım anı yo •.•. 1: Y n ve ça& ayan erelerin .sesleri tc-

yilli tepeleri geçmcgv e başladık. U· r~n - d' G b 
g~ •nısahın karnından 6-8-940 tarihinde kaıayı tef· num e ıyor. ece ayah Zorkun 

k 
çurumlu yollardan, korkunç dağ e· da sak· · H 

1

, Çı an servet ti•e aelen fa'al enerı"ik sayın Vali 
10 geçıyor. erkes ayrı, ayra 

11 

" 6 teklerinden geçerek ilerliyoruz. Ya· eıı.ı 1 t k fııı .11.. Faik Üstünün Osmaniye kazasının 5 ence ere va tını geçiriyor ... 

0ırcııi h vaş, yavaş sık bir çam ormanına ve S b hl • k ı 
uf ay\'anların postu için av- imar ve yükselişi için kaza kayma a a eyın abva tımızı yaptık· t~ .i'Pan b' A ondan sonra da göğü göstermeyen tan sonra güzel çam kokularını te· 
, "ın · ır vrupalı kurdu~u kamına ve Belediye reisine direk· yüksek meşe ormanlarından geı-ereK ff d 
,,t . ga Yet iri bir tim•ahın çok lifler verer.k çar ııda ilerlediğini .ıı:ö r- • ne üs e erek O ımaniyeye in dik. Y•riid. •. • ilerliyoruz .. Dağların i rtilaı y iiksel Sayın Vali faik O •tiin tarafın· 

aet :llğ u&unu ve karnı gayıot düm. meğe başladı. dan Yaylanın çok betenildiğini Mem· 
o Y ıraz so11ra sa Tahminen bufundu~umuz yerın nuruyet e smıniyelilerden öğrendim ıılıt~duilrırıu · 0 ôrmu-ctu"r. Hayvanın a· yın vaıı·nı·n Zorlcun · ı O 

,d l •stifade eden avcı kolay yaylasına çıkacaiını duydum. Os· 1800 rakımında olduğunu Bay De· Çukurovamn Zorkun yaylası lgü:ıel· 
bil ilrnışt Z ı · . ı iJ ,, ır. Hayvan öldükten maniyenin b;ricik yayla" olan or de söyledi. Zaten herkes paltosuna) ıtıy e göriilecek bir yer olduf:unu 
•;,.< •d tı derisini yüzdüğü zaman kunu görmek merakı bende daha sarılmış Kii.nunusaninin veyahut Şu· okuyucularımıza tavoiye ederken de 

1 erek k t s· çok alakalandı. Encümen azası Bay batın şiddetli suğuklarmı yaşıyordu. . mcmleıcetimizin srvetini teşkil eden 
c: b k arnını açmış ır. ır b 1 a sın d üyülc: çam v~ meşe ormanlarının da 

ı h T 1 b N • • f s güzel manzaraları insana orman ve . ' ı:tJ azın d'I · b" A -i 

1311 :t aha yeni yutulmuş 
.,ı' Sah e 1 memış ır VrU· a e eye u us ayımı- ağaç sevgisini aşılayacağını iftiharla 

l~.... seyyar ticaretle meşgul yazmayı bir borç bilirim. 

l' ... ırı }' 1 k :rı/ı.1'lıd~:ı:an::;~~~n~er~:~i: na dair izahat verilece Adil Pekmez.oğlu 
,, ;ıııor. Macar Parlamentosunda 

ııı ~lr.ı ti Ankara: 14 (Türksözü muhabi- Budapeşte ~ 14 (A. A.) - Ma. 
r 11'~ lltad:~.ahı:ı karnından çıkar rinden ) _ Teşrini ~vvelio yirminci Yunan L1man l arı car Parlamentosu 20 Eylul tarihin· 
, b•'~k . . uç gümüş s1 at, beş al pazar günü memlekette yapılacak de toplanaralc, Viyana itilafları hak:· 
t; • ıkı O'.. •• b"J ·k b. ve vapurlar k d llııijı .umuş 1 ezı ve ır nüfus sayımı etrafında okullarda ta· ın a izahat alacaktır. Bütçe müza. 

d
.. Para bulmuştur. Timsa· )ebeye malu" -at verilmesi uygun gö -A • 14 (A A) R keratı ve Transilvanyanın ilhakı do· u ~ I ' u Mtına : . - esrni ga· 

L· ru rncsi bütün memleketi rülmüş ve Maarif Velcilliği ·t·araf.ınd.an 1 layısiyle yapılması icap eden ,mu· 
oır "f _ d 1 zetede int işar eden bir kararnameye rafl h kk d d -

a etten kurtarmıştır. bir tamimle bu hu9us teblıg e ı mış ar a ın a a gorüşü !ecektir. 
IJ ~ tir. Mektepler açıldığı zaman talebe- göre Elen limanlarına giren bütün istirdat edilen arazide intihap yapı· 
~k li ===== ye, nüfus sayımı etrafında malumat vapurların kendi isimleri ile kayıtlı lıncaya kadar Traı.si lvanyalı bazı 

ye ava Kurumuna verilecek ve sayım işi bir ünite ka,:- şahsiyetlerin memleketlerini temsil 
1 

a f _J t d bulunduğu limanın vapurun F utasıo· t · k - p e' la. olmalısınız bul edilerek bu ünite etra ın'.la e • e me uzere arlamentoda kalacak· 
,l risat yapılacaktır/ da yazılı olması lazımdır, lan söyleniyor. 

~~r-----~~~~~----~·--------------~~~~~~~~-~~--~~~~~~--

~.llı ~ 
ııı'Pıur astanın yalıı~ınm arka· 

~ı7' ıy~rı sô~ ~il.om~n , küçük ya· 
r- ~l P ettığını gostermek üzere er l.Yla • 

/:

er' '.şa~etler yapıyordu . Fa· 
la•nın ıfadesinden beni affet· 

~. a_ Yordum. Zavallı muharririn 
_jfiaS t !' "~.Ja . t ıne dokunmuştum. Büyük 

""''~r· ılc facia muharrirleri cemi
"' • •rıde - ı tt . soy tdiklerimin hepsini 

'k r bırer tekrar ettirdi ve ni· 
~~ılerimin doğ'rulutuna kanaat 

~~
ll'T ~zaınan solgun bir tebessüm 
, 1'u ~ ' 

;; h ıunü aydınlattı. Bu andan 
•hcrşeyd~n memnun göründü 

,, itımn ılerlemes.inin farkına 
ı (~.du, Arzusu vcçhile yatağının 
hrJ'1°1r ~yazı masası konulmuştu • 
,i~tnuz bir :Şey yumayı tecrübe 
~r. •. 

ptı.. fena geçti ve sabahleyin sör 
t, ın, Jıastanın yatağının başına 

et"'j koyduğunun farkına vardım • 
it•" 

TÜ R K S 0 Z O'N ON KÜÇÜK l I 1 K A Y E S ı 1---

O gün hiç bir söz söylemeden yattı: 
Yalnız et suyu verilirken en kuvveth 
zehirin hangisi olduğunu sordu . Sör 
Filomen de asit siyanidrik olduğunu 

söyledi . 
Akşama doğru hararet yükseldi ve 

g5zleri ateşten yanıyordu • Ben~en 
• t d" ve kım· yanına oturmaklığımı ış e 1 

• 
- . ~· yemin ettır· seye soylemıyece 5ıme . · d" · · entrı· d ikten sonra yeni traıe ısı nın 

kasını anlattı . orada rahib kan ve 
· · esna· 

kocaya tam evlenme merasımı 
sında mühim bir miktarda nit siya· 
nidrik vererek zehirliyordu . ihtiyar 

dostum çabuk ve neşeli konuşuyordu 

ve muzaffer bir bakışla bana bu defa 
Komedi Fransez'in piyesini reddet
meye!' cesaret edip etmiyeceğini sor· 
du. Böyle bir şeye hiç ihtimal ver
mediğimi kendisine söyledim . Eser 
çok çabuk ikmal edilecekti . Birinci 
perde ertesi sabah hazır olacık ve 
en nihaye t bir hafta içinde okunmak 
üzere tiyatro dırcktörlüğunc yollana· 
caktı. 

Gitgide daha fazla sayıklıyor ve 
sözlerime hiç dikkat etmiyordu. Beni 
gözleriyle tesbit ed iyor , fakat ufku 
gügide genişliyordu. Artık onun için 

bu dünyanın hudutları yıkılmaya ba§
lıyordu . Sözleri büsbütün birbirini 
tutmaz bir hale geldı ve onun dü
şüncelerini takibelmek benim için ar· 
tık mürrkün olmuyordu . Yüzünün çi%
gileri, sözleriyle ıfade edemediti şey

leri anlatıyor ve ben heyecan, ıztırab 
içinde , hayatın kendi<11inden esirge
diği neşeyi ölümün ona verdiğini gO
rüyordum. 

Birdenbire bir şey dinliyor gibi 
gôründıi. Başı dik , zavallı ihtiyu 
birden yatağınd1t doıtruldu , gri saç
larını kaldırdı ve bir zafer lem'ası 
alnını aydınlar tı. Eli kalbinin üze .. . . nn 
de, thtıyar edip eQ-ıldi . Zira etrafı 
kaplayan gecl!nin aükünetinde hül· 

yasının a~islerini gorüyo· gibi olu
yordu · Komedi Fransez'in alkıştan 

çınladı~ın~ i~ıtiyordu . Ve yavaşç~ 
p~r~:· M.osyo Alfredo'nun son traje
dısı uıerıne kapandı • 
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Türksözü Matbaası ! rita, QilUmum .Matbaa tşıeri11i Tirlıı 
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Ttl11rksözU Cilt Kısmı : 
Sağ·lam,Temiz, Zarif Cilt ( Türksözii 

Mücellithanesinde Yapılır. 

TÜRKiYE CUMHURIYETt 

Ziraat Bankası 
Kururu, t•rihl : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıj1D1 adedi: 26S 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziı11t Bn.hııırchı hır brah \'e ihhrııız tısarnıf liH•plımıa 
ea az SO Ur111 bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aıatıdaki plina göre ikramiye datJtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirabk 4()()() Lira 
4 " 

500 " 
2000 

" 4 " 
250 .. 1000 " 40 " 100 " 4000 " 

106 " 
50 " 

5000 " 128 " 40 " 4800 " 160 " 20 " 
3200 " 

DiKKAT : Heuplırındıki p1ralar bir sene içinde 50 li
radan •ııtı düımiyenlne ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar ıenede 4 dda, 1 Eyyliil, 1 Biriııckirıun, 1 Malt 
Ye 1 Haziran tariblerirıde çtkilecektir. 

floktor Muzaffer L 
Seyahadden dönmüştür 16 Eylul P• 

itibaren muayenehanesinde hastaı. 
baılıyacaktır. 

liin 
Seyhan P.T.T. Müdürlü

ğünden: 

1- Yeralb kablo tesisatı dola· 
yısiyle kazalan yerler illib edilmek 
üzere 12.000 adet beton karo mü· 
nyea edilecektir. Mu .... men bede 

n no lir1, muvakkat teminab 54 
liradır. 

2- Ebiltme, ıÇlk olarak 27-
9-940 cuma fiinii 1aıt J 1 de A 
dana P.T.T. Müdürlülü binHındı 

ılım aabm komiıyonu marifetiyle 
yapelacakbr. 

!- Bu baptaki fenni V'!I eklilt 
me tartnımelerini görmek iltiyea 
talipler - mesai dahilinde - her 

ıün Müdürlük kalem ,eflitine ve 
ekliltmeye iıtirik edecekler de te· 

minat makbu,z veya mektubu ile tica 

den: 

tariliten IODrl 

zarife yabl 
kertil; kanun 
.. Jaikmüae 
la'*fı ilin ,,......~ 

Matbamad' 
Ç8)ışmak aıere 

yaç varda-• 
racaatlar• -----Çoeuk insanların çiçetidir. Seviniz olcıayanız fakat öpmeyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

ret oda11ndın 940 1ene1inde abn-

mıı velikılariyle birlikte ihale gün 
ve ıaatinde komiıyona m&racaatları 

12266 11 ...... 15-20-25 


