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Başvekil bugün Adan ada 

Sayın 

öğle 

Doktor Refik 
sonu Hatayda 

Saydam 
olacaklar 

Halayda bir kaç glin istirahat edecek olan Başvekilimiz avdette 

bir gün için Adanahlau da huzurlariyle sevindirmeleri pek muhtemeldir 

ı(lÜNKÜ MiHVER 
llTlKASI VE 
ANYA 

htihbaratımıza göre. sayın başvekilimiz Doktor Refik Saydam bugUn 

Toro<ı ekspı·esine bağlanan husu)i vagonlariyle şe hrimize gelect!klc:r ve bura· 

dan Hataya !)t'Çecc:klcrdir. Sayın bnFekilimiz şehrimiz garında törenle kar· 
şılanacak v~ uğurlaD:ıcaklnrdır. Sayın ba~vt>kilimiz 1 fotayda bir kaç gUn is· 

tirahat buyuracaklardır. A\'dctte de huzurlariy le bir gUn Adanalıları c;evindir· 

melcri pek muhtemeldir. 

Antakya : 30 rrurksözu mı;hahirindcn) - B:ı.~vekilimiz Doktor Refik 

Sa.rdam'ın liatay'a teşrifine intizar edilmektedir. Buyuk tezahuratln karşı· 

lanacak olan Ba~vekilimizin 1 Iat:ıya te~ı:iflt"ri burada <>e\'inç uy:ı.n<lırm1ş tır. 

.............. 91 • .., ..... ._..~ ..................... ı 

• • i Feridun Fikri konferansını i 
i verirken ve Halkevi bah· i 
! çetindeki dinleyiciler. ! ;.;-
! ......... ...,..... . .......... ..,. .... t 

FERİT CELAL GOVEN f 
~ AN.KARA : 30 • 9 • 940 ~ 
t V~r devletlai harbin, çok kısa 

f ını~ en çok içinde bulunduğu
'ii ~nlerde sona ereceğini kat'i· 
~lıyorlardı. Halbuki lngilterenin 

bu ~le değildi. O daha ilk saat
harbin enaz üç yıl süreceği· 

~~~erek harbe girişmişti. Hugün-
1~ ataya bakılırsa lngilterenin 
~tıııda yanılmamış olduğu taha"-· 
~~or. 

Iİj er. devletleri bilhassa harbin 
k Csı!lden, cephelerin çoğalma· 

ıat 0~kuyorlar, kuvvetlerini esaslı ı 
~ti llıerinde toplu bulundurmak, 
tın llni ve sür'atle vurnrak işin için·' .... 
~a 11nıak istiy~rlardı. Bu planlarını 1 D •• • t • k 
tı~~n .kara. kısı.ml~rı~da düşün- 1 unya vazıye ı arşısın-
fak c ıstedıklerı gıbı yaptılar ve 

t~ oldular. Fakat haı bin asıl d • • • d • ? 
'abla~ lngi.ltere .. il~ ~arşılaşı~.ca a sıyasetımız ne ır 
h Sokmedı, muşl.ı!at baş gos· • 
&Q~Sabıar altüst oldu \'e çaresiz 
ttj tcek bir harbi kabul etmek 
tıj ~c • düştüler ve bunun içindir 
,lh

1ltifaklar, bir takım yeni plan· 
~~~~Ya başladılar. 
faktın Japonya mihvere iltihak 
~at bu kafi değil, lngiltereyi 

Bay Feridun Fikri dün 
----- HALKEVİMİZDE ==== 

B. RUZVELTE 
HÜCUMLAR 
REiSiCÜMHUR NAMZEDi 
EGER SEÇiLIRSE YENi 
BiR DÜNYA VADEDiYOR 

Nevyork : 30 (a. a.) Royter bil· 
diri sor: 

Cumhuriyetçi partisinin Reisicum
hur namzedi Villkie, Cumhuriyetçi 
partinin kongresine gönderdigi bir 
mesajda şöyle demiştir: 

- «Eğer ben Rci:.icumhur seçi· 
lirseın yeni bir dunya vadediyorum. 
Mue,sir, zabtedilmez ve genişleyen 

bir demokrasi vadediyorum. Villkie, 
Roozvcltin harici.siyasetini demokrat 
dunyayı parçalamağa yardım ettiğin· 

den dolayı tenkid ctmiJtir. 

Suriye üzerinde 
İtalyan talebi 

İstekler çoğalıyor 
Kahire : 30 (a.a) - Royter: Ôğ· 

renildiğine göre hür Fransızlar şefi Dö. 
gol orta şarkta harbeden hür Fran
sız kuvvetlerine son günlerde şu güo· 
tük emri göndermiştir: 

- " Hür ,Fransız zabit ve erleri! 
müttefiklerinizin yanıbaşında düşmana 
karşı müşterek mücadeleye 'devam e
diniz. Fransız bayrağını şerefle yüksel· 
teceğinize eminim. Fransız lejyonuna 
bayrak verilelidenberi bugün talim 

( Gerisi UçUııcU sahifede ) 

RİBBENTROP 

•• \ ttı~ bilhassa Akdeniz ve yakın 
~ ~Şkilaıa maruz bırakmak, hiç 

Şt?yanı dikkat bir konferans verdi 
Bingöl meb'usu Bay Feridun Fık- j MÜ S K Ü V A D A 

1 kdenizinin şark ve garb ka- 1 

.,~~l~tederek f.frikaya, ~akın Amerikalılar I ri'nin dün Hall\evimizde saat 18 de -
ıı .·~nna sahıb olmak lazım· ı 

~.~;i koıayıaştırmak için de is- 1 ha be koşuyor , 
ltı . :Yardımına büyük ihtiyaç var· r 
a~'· mihver bu işle meşgul, fa. 

tar Ya ne Berlin ve ne de Ro· 
' 

1lldan henüz kandırılamamış gi· 
frlektedi. 

'rık ıh.., 0nun çok yakın dostu Su· 
ttı~r devletleri nezdindeki mi· 

\ t llddetini çoktan bitirmiş ol
t 11~~rnen hala Berlin ile Roma 
lltqltı arnıarının elinden yakasını 
~. ,11

1ş_tır. Ôyle anlaşılıyor ki, İs· 
dcı hana kadar mihver devletleri 

lltbe girmek için ciddi bir 
( Geri si ikic ci sııhifede ) 

• 
Amerikan matbuatında 
çok şayana dikkat maka
leler neşredildi . 

• 
Nev;rork : 30 ( A. A. )- Ame· 

rikan gazeteleri ltal~·an , Alman , Ja 
pon anlaşması hakkında tefsirlerine 
devam etmektedirler . Lord Anjel 
şöyle diyor: Paktın birinci neticesi 
esasen çok ilerilemiş bulunan bir 

( Gerisi UçUncU sahifcdl! ) 

verdiği konferansı knlabalık bir vatan· ı' 
daş kütlesi büyük bir alakayla dinle- Nevyork : 30 (a.a) - Maruf bir 
miştir. Değerli hatib, bu konferansın- Amerikan gazetecisi Alman hariciye 
da bugünkü dünya vaziyeti karşısında nazın Rlbbentrop'un ~paktın tavzihini 
Tüık sıyase t inden ve Türk siyasetinin yapmak üzere acele Moskova gittiği-
şuurlu istikametinden bahsederek, Re· ni radyoda söylemiştir. 
fik Saydam hükumetinin, Türk milleti-

( Gerisi UçUDcU sahifede ) 

Maaı if Vekilinin talebe 
babalarına hitabı 

Maarif vekilimiz Hasan Ali Yücel 
dün akşam saat 20 de Ankaraıadyo· 
suna gelerek çocuk velilerine hitap et· 
miştir. Maarif vekilimizin bu konuşma· 
sı çok istifndeli olmuştur, 

Musolini Kont Ciyanoyu 
dün kabul etti 

Roma : 30 (a.a) - Kont Ciyano 
istasyondan Venedik sarayına giderek 
derhal Musolini tarafından kabul edil
miştir. 



Bugünkn mihver politikası 
ve lsvanya 

( Ba1 Makaleden artan ) 

TÜRKSOZO 

sebeb görmemekte ve bu işin tehlike
si nisbetindc büyük bir menfaat ümi
dinde değildir. 

Franko dahili kavgalarda Alman· 
ya ve İtalyanın büyük yardım ve e
fendiliklerini görmüş bir adamdır, bu 
iyliklere mukabele etmek elbet de bir 
centilmenliktir. Fakat ispanya bunu 
bugün yapabilecek bir vaziyettemidir? 
Çünkü İspanya derin bir yorgunluk 
ve sefalet içindedir, memleketin 
bir çok yerleri kardeş kavgalarında 
harab olmuş, iktisadi ,vaziyeti tama
men bozulmuş, Avrupa harbinin baş· 
laması üzerine tedavi ve tamiri icab 
eden derdler şifasız ve çaresiz kalmış· 
tır. Bundan başka ispanyada fırsat 
bekleyen, Frankonun hafif ve hatalı 
günlekini göztleyen milyonlarca cüm
huriyetçi vardır. Bu cümhuriyetçiler 
bugün şiddetli bir tazyik altında inti· 
kam hisleriyle çırpınıyorlar ve dava
larından vaz geçmiş görünmüyorlar. 

Karşıyakadaki cinaqe
tin esrar perdesi açıldı 

Alman ordularının ispanya hudud· 
lan üzerinde bulunduğunu hesaba ka· 
tarak Frankonun bir harbe sürüklen
mesi de muhtemeldir . Fakat ispanya 
böyle bir sergüzeştten ne kazanabilir? 
Cebelüttarık İspanya için ne hayati 
ve ne de askeri bir kıymeti haiz de
ğildir. Çünkü İ spanyanın Akdeniz ve 
Hindistan yolları üzerinde bir rol oy
nayacak kara ve deniz kuvvetleri yok
tur. Sonra ispanyanın kapıları Ame
rika ve lngiltereye doğ'ru açık bulun
maktadır. Bilhassa iktisadi rabıtaları 
en ziyade bu taraftadır. Bir deniz iha
tası ve hava tazyiki zaten perişan bu
lunan bu devl~ti türlü türlü ıztırabla
rın içine atab ilir. Bahusus Amerikanın 
gittikçe açıklanan vaziyeti hesaba ka
tılacak bir şeydir. 

Katil hadise hakkında malumat verdi 

Kar~ıyak.ad:ı. Guneşli mah3lle,i 
mUmessili Abturrahman 'ın koza tar· 
lasında tefessüh ctmis bir halde bu· 

) 

lunan meçhul cesedin bu \"İyeti : te'lbit 
edilmiş ve katil ele g"çirilerck tev· 
kif edilıni~tir. C. ~1uddeiumumisi Bay 
Ahmed Tevfik Şatır'rn iki g undenberi 
gecdi gUn<ltızlU bu esrarengiz ölllm 
hadisl'.siyle meşg ul olmaları ve ölUnUu 
huviyetini elbiselerinden tt .. bit ede · 
bilecek kim rlcrin muddeiumumili ge 
mUraca:ıt etmeleri ş• klindeki nq riya· 
tımız neticesinde bulun meçhuller hal· 
lcdilmi" ve katil uçunu itiraf etmiş 

tir. 

Ôldurulm :ıdam hir muddct ev · 
\' el bir ,,irkatden suçlu olarak bir ay 
hapse mahkilın cdilmi ~ bulun:ı.n saLı· 

kalı kimselerden Sururi oğlu Ku\llb lU 

siy:ıhi topal Mlhmed Nnzif tir. Gıı zc· 

temizdeki n<' riy 1ııtı olmynn dnyısı 

sıvacı 1\1ustofa oğlu İbrahim Kınr, 
maktul yeğenini elbi elrrinden tanı· 

mış ve Lir istid:ı. ile muddeiumumiliğe 

b:ış \·urmustur. 

Sorg u hakimligin ce orgusunu n;U · 

tcakip tevkif edilen katil , Kar sı · 

yaka Gunc- li mahallesinden Zakir 
oğlu a..ıı doğumlu Ti caret mektebi 
talebelerinden Mahmud Altonordu'dur. 
Mehmed Nazifi bo0azını elleriyle <.ı 

karak boğdu~unu itiraf eden katil bu 
cinayete sebch olarak, Mehıncd Na· 
zif'in, tnrlal:ır10n girmis olduğunu, 

tarladan çıkarmak istediği sırada Na· 
zifin kendisinin Uzcrine Uzerine atıl 

d1~1nı s öylemektedir . Gerek 
polisce ve gerek mUddeiumumililtçe 
yapılan tahkikatta, maktulun bir çok 
kötu hu~·lıırla malül olduğu , aht iiken 
t r reddi ctmis kimsrlerdeıı bulu ndu u 
anloşılmı~ tır . 

Prof. Tankut 

Konferans vermek Üzere 
Vana haraket ettiler 

Parti müfettişimiz profesör Ha· 

san Reşit Tankut konferans vermek 

üzere Vana haıeket etmişlerdir. Pıo· 
fesör garda partililer, Halkevliler 
tarafından hararetle teşyi edilmiştir. 

Yeni Vali muavinimiz 
dün işe başladı 

Vılayetimiz vali muavinliğine ta· 
yin edilen yeni vali muavinimiz Bay 
Ali Rıza Tarhan dün vazifelerine 
başlamışlardır. Hoş geldin der, mu 
vaff ak ıyetler dileriz, 

Ensf tü kadı osunda 

ismet lnönü akşam kız san'at 
okulu biçki dikiş öğretmeni Saime 
Ardıç ve Mesrure Aktan 'm aylık 
ücretleri 66 liradan 7 5 liraya çıkar 
mıştır. Ankara ismet paşa kız es nti· 

tüsü biçki dikiş öğıetmeni Münevver 
Alpceyl.ın şthrimiz ismet İnönü kız 

en•titüsü biçici dıkiş ötretmcnliti 
ve atölye şefliğine, Adana ismet fnö· 
rü ak1ım k\z saa'at okulu çamaşır 

öt1etmeni Hatiee Ôzavcı da Blihke· 
sir alr~ıın klz saa'a' okbhlna naklen 
tayin tdilmişle rdir. 

Mamafih bütün bu müşküllere rağ· 
men ispanyayı bir gün mihvercilerin 
yanında harbe girdiğini görecek olur
sak hayret etmemeliyiz . Çünkü mih· 
vercilerin elinde, kendilerine müttefik 
tedarik etml'k husususunda chib mü
him bir silah var. Bu, mağlüb ettikleri 
milletlerin ve mağlüb olmasını bekle· 
dikleri lngilterenin zengin ve tama
lan uyandıran müstemlekeleri, bu müs
temlekeleri istedikleri tarzda ve iste· 1 
dikleri şekillerde ve bol keseden arzu-

Jua ~re~vrie~ek~dirler.&v~ ! l-~~~~----~·-------------------~ 
adlerin bu bahşişlerin cazibesinden 1 
kurtulmak da kolay bir şey değildir . 1 
Nitekim hadiselerin bugüne kadar 
cereyanı Almanyanın bu politikasını 
muvaffak kılmışlır . Çünkü lngiltere 
politikasında hiç bir kimsenin kese· 
sinden, digerine bahşiş vermek iste
memiştir. Aç gözlüler tabiatiyle hür- j 
riyet ve istikl.allere .muka~il gas.p ve 1 
mirasları tercıh etmışlerdır. Belkı Fran
ko da a~zı açık duran bu keseye 
elini uzatmakta tereddüd etmiyecektir. 

Bütün bu hadiseler bize gösteri· 
yor ki mihverciler yeni bir harb ni
zamı, yeni bir politika nizamı kur
maya, uzun süreceğine artık kani ol· 
dukları bir harbi idare edebilmek için 
bir takım yeni tedbirler düşünmeye 
mecbur oluyorlar . Mihvercilerin bin
dikleri azgın hayvan, gemi binicilerin 
elinôen çekip almıştır. Harb ve siya
set akibeti meçhul bir yola düşmüş· 
tür. Hedefler tesadüfe terkedilmiş bu
lunuyor, işlerin ~e~ede ve ne zaman 
duracağı iyiden ıyıye karışmıştır . 

Pamuk memleketi Adana, 

sizin de taliinizi ağartacaktır. 

Dikkat ediniz, bu sefer büyük ikramiye ( 60) bin liradır. Ayrıca 

( 20) bin liralık ikinci bir ikramiye, iki tane de ( 10 ) bin lira vardır. Bun

lardan başka dört numara beşer bin, on numara ikişer bin, seksen numa

ra biner, 400 numara yüzer, dört bin numara da onar lira kazanacaktır. Ay

rıca 20.000 numara da dörder lira alacaktır. 

Taliinize kapıyı açık bırakınız. Çünkü bu sefer (44.498) numaraya 

(480.000) lira, •.. tekrar ediyoru m (480.000) li ra, yani evvelki çekilişlerin iki 

misli ikramiye veriliyor. 

Demir sporlul 
yaptığı temas1 

Demirspor Milli meos 
maçını Demirspor k• 

Pazar gür.Ü Mersinde M. 
man)urdu futbolculıriyle bit 
y,apan Tüıkiye ş1mpiyonu E (1 
IDemirspor futbol takımı 3 -
gehnişlir. Maç, umumiyet itı 
Türkiye şampiyonunun bık 
altmda cereyan etmiştir. 

~hrimir Stadyomundı 
na Demirspor va Mılli Menı 
kulüblcri futbolculın ara• 

yap.tan maç 3-1 Demirspor 
kılibiydiyJe neticelenmiştir. 

şampiyonu Eskişehir Demi 
lnmının yeJi oyuncusuyla t 
dilmiş olan Adana Demirs 
mı fa kiyeti zaman zama el 
muştur. ikinci devrede bir 111 
a~ır basmağa muv 1ffak olan 
Merısucat futbolcuları ise, miil 
fırsatlar kaçırmakla kalmışlar 

D~mİr!lpor kalesind~ o 
genç, Fnerbahçeye karşı gös 
muvaffakıyetli ploıjonları d" 
Adana sporcularına göjter 

1 pek çok alkış anmıştır. 

Ölüm cezasına 
pan katil 

Karaisah Kazasının 1' 
nahiyesinin H~fızbaşı köyiind 
oğlu Aliyi taammü :ien ö dür 
suçlu ayni köyden Hüseyin b 
a2ırceza mahkemesinde yapıl 
olan duruşma dün nihaytt · 
suçu sabit görülen katilin .ölii 
1asına çarptırılmasına karar 
miştir. 

Ziraat 
alınan 

mektebi 
talebe 

Şehrimiz Ziraat mektebine 
üzere bu sene yüzlerce kişi 
caat etmiş ve bunlardan ,(.:te 

1 mata göre, Orta mekteblerd 
1 iyi ve iyi derecede mezun· ol 

1 
dan ( 40 ) talebe seçilerek • 

1 tır • 
Bunlar seçilirken manetik 

iye derslerinden iyi derece ' 
tercib edilmiştir. 

Dünhü yağmur 
Dün akşam şehrimizde • 

den itibartn gece yarısın• ~ 
muhtelif fasılalarla sağoık b 
yağmurlar yagmışhr. Bazı ııt 

lardan telefonla aldıtımız dl 

göre yağmur ovanın büyük bJ 
mma düşmüştür. D;in akşalll 
bir çok sokaklarından seller 
ta idi. 

Mihver devletlerine , Çin harble
rinden tamamen yorg un düşmüş bir 
Japonyadan sonr3: , . yorgun . takatsiz 
bir ispanyanın da ıltıhak etmış olması 

Dört l iralık tam bir b ilete şansınızın derecesine göre birden zengin , 
ŞEHiRDE HAV> 
Şehrimizde dün gökyüıİi 

hava hafıf rüzgarlı idi. 
bu karışı!.< müşkil işlere bir düzenlik 
temin etmiş olacaktır · 

Ferid Celal Güven 

olabilirsiniz. 12372 

En çok sıcak gölgede 34 
ecyi bulmuştu. 



TORKSôZO Sahife 3 

----------
Abone Şartları 

l2 Aylık l':WO Kuruş 
A.ytık da abone yapılır 

1-Dı§ memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
Yalnız po~ta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
'1lilracaat edilmelidir . 

~lnerikalılar harbe 
koşuyor 

aiti . 
I Qcı sahifeden al't:ın ) 

ıı • Amerikan itılafının teşkilini 
~tırmak olacaktır . Nevyork 
., raıetesi de şöyle diyor : 
dokıu artık yüı ümüyoruz. Ko· 
l. O derece süratle koşı.1yoruz 

)Oluınuıdaki telgraf direklerini 
töremiyoruz . 
~~\'York Herald Tıibun da şöyle . 
' .. Amerika Birleşik devletleri 

ti. bar be gittccktir • ,. 
\')ork Poatta : ....... ı 

nıiltereye bağlılığımızı yar· 
IQıızı ıki mialine çıkartmakla· 
Çine de yeni istakrazlarla yar 

fazlalaşt1rmaklıtımız ve Ja· 
• ıle bütun münaaebeUerimızi 
kliğinıız lazımdır • Amerikan 
.. lehlıkededir • Vakıt gtç 

ıüratlc hareket edelim. ,, 
re : 30 ( A. A. ) - Royter: 
haberlere nazaran İtalya 

dan gittıkçe aaır taleblerde 
•kta<lır , Suriye - Fransız 

rına son yapılan talebler 

'-r • Şam Trablu.sunun ltalyan
lfından deniz üssü ularak 

lllaıı Fransız tayyareler inin 

götüıülerek harbin sonuna 

Orada muhafaza altmda bu· 

'11na11 Suriye ve Lübnandaki 

Suriye üzerinde 
ltalyan talebi 

( Bil'İnci s:ıhif eden ıırt:ın ) 

görmektedir. Kıt'alardan bir kısmı 
garp çölünde halıhazırda cereyan et
mekte olan harakata iştirak etmişler 

ve ltalyanların Seyd barani ileri hare·: 
katında lngiliz kuvvetlerine kıymetli 
yardımlarda bulunmuşlardır . Harbe 
girmeğe hazır talim devresini bitirmek 
üzere olan mühim bir kısım ihtiyat da· 
ha vardır. Bir kısım Fransızlar da ln
giliz hava kuvvetlerinde hizmet etmek
te ve şarki Amerika üzerinde keşif 

uçuşları yaparak kıymetli malUmat ge
tirmektedirler. ,, 

İngilterenin Romanyaya 
verdiği protesto notası 

Londra : 30 (a. a.) - Lo .. d 1 la
lifaks Buk .. eşte beş lngilil'- tebacıının 
tevkifi işi ile alakadar olmak Uı:l'e 
Romanya maslahatgUzal'ını nezarette 
nezdine davet ederek bu h:ıdiselcr 

hakkında izah:ıt İ'ltemiş ve JngiHz te
basıoın maruz kaldığı muameleyi pl'o• 
testo etmiştil'. 

Çöldeki Avustralya 
kıtalarının faaliyeti 
Kahire : 30 ( A. A. ) - Resmen 

bildırildiğine göre, Avustralya kıta· 

lan ıimdi çölde bulunmakta ve 

ltalyanlara karşı harekete iştirak 
etmek üzere İngiliz, Hindli ve Fran· 
sız kuvvetlerine iltihak edinceye ka 
dar talim görmektedirler. 

---·----
üsler ve Haleb ve Rayakm terki , 

polis kuvvetleri müstesna bütün 
Fransız kuvvetlerinin ter hisi,F ransız 
makamlarının, tayyarelerin Redosa 
götürülmesini r~ddettikleri zan 

olunmaktadır . Diger ltalyan taleb 

terinin karıılandıiı malum delildir • 

rtrJ::t Of AN J(ADf 
'": DAViD GARNETT Çeviren: NEVAZD G0VEN 

b· Nıhayet takalı tükendi. Gece olmuştu. Tilkisinin, aı tık 
ır daha dönmek ümidi bırakmadan gitmiş olduğunu görerek 

~tre oturdu. Biraz sonra, tekrar ayağa kalktı. Vücudu harap 
\re kalbi ızlırapla dolu olduğu halde eve doğru yavaş yavaş 
~İirümeğe başladı. Hem yürüyor, hem de bir taraftan hala 
karı akmakta olan parmağını sarıyordu. 

Elbiseleri parça, parça ve şapkası kaybolmuştu. 
Çehresi çalılıklardan çizik çizik bir hale gelmişti. Yavaş ya· 
\'aş soğuk kanlıbğı avdet ettiği için yaptığını düşünmeğe ve 
karısını serbest bırakbğından acı acı nedamet duymağa baş
ltınıştı. Ona karşı bir hiyanet iflemiş ve manasız hareketiyle 
0rıu, artık daima vahşi bir tilki hayatı yaşamağa, mevsimin 
bütün şiddetlerine ve yuvasını kaybetmiş bir hayvanın duçar 
0labi1eceği bütün tehlikelere maruz kalmağa mahkum etmişti. 
~· Tebrick kulübeye avdet ettiği zaman Mistres Gork kendi
'irıi bekliyordu. Yakıt bir hayli geçmişti. 

-" Mis Tebrick'i ne yaptınız? Ne onu, ne de sizi gÖ· 
tcnıiyorum. Ne yapacığımı şaşırmıştım. Müdhiş bir şeyin vuku 
ttldiQini zannettim. Gece yarısına kadar sizi bekledim. O 
rıcrede? 

" 
ihtiyar kadın o kadar ısrarla ve kuvvetle soruyordu ki, 

İngiltereyi istila 
teşebbüsü 

Londra : 30 (a.a) - Yüksek de
deniz mahfilleı inin fikrine göre, istila 
tehlikesi son bahar ve kışın gelme
siyle muhakak suretle ortadan kalk
mamaktadır. 

Şu cihet tebarüz ettirilmektedir 
ki,' istila teşebbüsünü geciktirmekle 
Almanlar eğer lngilizleri gafil avlamak 
istiyorlarsa ciddi surette hayal inkisa
rına ukJ'ayacaklardır. Çünkü bahriye 
müteyakkız vaziyetini bir dakika bile 
gevşetmemekte azmetmiş bulunuyor. 

Üçlü pakt ve Hin
distan mahafili 

Puna : 30 ( A. A. ) - Hindis· 
tan milli liberal federasyonu reisi 

gaz~tecilere ıu beyanatta bulundu : 
- .. Alman - ltalyan - Japon 

paktı, Hindistan için tehlikelidir • 
Düşman Hindistana yııklaşmaktad11.,, 
Reiı lngilterenin Ameril<a ve Sov 

yetlerle bir anlaıma yapmasına ve 
Çine giden Birmanya yolu hakkında 
Amerika ile istiıare edildikten ıon. 
ra bir karar alınmasını istemiştir. 

Sovyet matbuatı ve Kenyadaki harekat 
üçlü askeri pakt Kahire : 30 ( A. A. )- lngiliz 

Moakova : 30 ( A. A. ) _ Dün umumi karargihınm dünkü tebliği : 
sabahki Sovyet matbuatında göze Kenyada düşman tayyareleri bu· 

rayı bombardıman etmişlerdir. Teçarpan yerlerde Amerika hariciye 
nazırının Almanya , ltalya ve Jı· lefat yoktur . Sudanda Mısırda ve 

Filistinde kayda dtğtr hiç bir şey ponya arasında aktedilen üç taraflı 
d olmamı~tar. paktın öte enberi mevcud müna· ·--------

ıebetleri açığa vurduğu hakkındaki 
beyanata ncıredilnıektedir • Matbuat 

bundan baıka Amerika da silah 
ıanayiinin devamb bir surette art 

tıtı hakkında SovyetJer resmi ajan 

sı muhabirinin bir de telrrafım neı· 

retmişlerdir • 

Almanya - İran ticaret 

müzakereleri yapılıyor 
Tahran : 30 ( A. A. )- Alman· 

ya ile bu sene yaptlacak ticaret 

mübadelesinde lran eşyası ihracatı 
nm kontenjan listelerinin tanzimi 

için alakadar daireler mümessille · 

r~nd~n. mürtkkep bir heyet Berline t 
gıtmııtır. 

Dünya vaziyeti karşısında 
siyasetimiz nedir 

( Birinci sahifeden artan ) 
nin ve Tüı k topraklarının selameti ve 
emniyeti bakımlarından takib ettiği 

hattıharekctin olgunluğunu izah etmitlir. 
Meb'usumuz, Türk siyasetindeki 

açıklığı, bu siyasette Tilrk milletirJn 
karakterine uyğun mertliği kuvvetli 
bir ifadeyle anlatırken; dünyanın 

bugün geçirmekte olduğu korkunç 
günlerin acı manzaralarından gözleri· 
miz önüne ibret levhaları sererek, düş
manın istilasına uğnmış milletlerin ya
şadıkları cehennem hayatım canlandır
nuştır. Bu meyanda, toplu ve şuurlu 
bir millet helınde yaşamanın memleket 
için ve milli hududlarımız dışında Türk 
nufuzu namına olan büyük faydalann· 
dan misaller göstererek konferansına 
nihayet vermiş ve uzun alkışlanmıştır. 

B. Tebrick bir müddet sessiz kaldıktan sonra cevap verdi: 
- Onu serbest bıraktım. Kaçtı. 

Bu sözler üzerine ihtiyar kadın : 
- Zavallı Mis Silvia 1 Zavallı mahluk J diye sızlanmağa 

ba~ladı. Utanınız B. Tebrick J Onun kaçmasına müsaade et
mek 1 Zavallı kadın 1 Kocası ondan böyle mi bahsetmeli idil 
Ne hicabl Zaten bunun böyle olacağını ben baştan kes
tirmiştim. 

ihtiyar Nanney öfkeden bembeyaz olmuştu. Ne dedi
ğini bilmiyordu. B. Tebrick ise onu dinlemiyordu. Fakat ni· 
hayet ona bakmış ve ağlamağa başladığını görmüştü. Bunun 
üıerine odadan çıkmış; olduğu gibi elbiseleri üzerinde bu
lunduğu halde yatağının üzerine atılmı~ ve derin bir uykuya 
dalmıştı. Zaman zaman korkulu bir rüya görüyormuş ıribi 
yatağının içinde sıçırıyor. fakat, yeniden derin bir uykuya 
dalıyordu. 

Uyandığı zaman vakıt çok geçti. Hava rutubetli ve 
soğuktu. 8. Tebrick bütün vücudunu ezilmiş hissediyordu. 
Yatağında, kendisini uykudan uyandıran gürültüyü tekrar 
işitti. 

Evin yanında bir çok atların ayak sesleri ve üzerindeki 
süvarilerinin konuşmaları duyuluyordu. B. Tebrick bir ham
lede kalkarak pencereye koştu ve baktı. ilk olarak yolun alt 
kısmında geçmekte olan kırmızı elbiseli bir süvari idi. Bu 
manzara daha uzun müddet beklemedi. Bir deli gibi, acele, 
çizmelerini giydi ve dışarı rırladı. Niyeti avcılara; karısının 
kaçtığı ve onu oldürmek ihtimalleri bulunduğunu haber ver
mekti. Fakat, onların önüne varınca söyliyecek söz bulamadı. 
Bunun üzerine fevkalade öfkelendi ve ancak bağıra bağıra şu 
cümleyi söyliyebildi : 

-·''Nasıl cesaret ediyorsun mendebur herifi,, 
- Sonu Var-
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1940 Venedik film musabakasında ikinci 

büyük mükafatı kazanan 

Victor F rancen - Madlene Üzeray 

Louis Jouyet 
nin yarattıkları emsalsız Fransızca sözlü his 

ve aşk filmini sunar 

&ün BatarkeF1 
fıaveten PEGGY SHANNON un son 

derece merak ve heyecanlı filmi 

Hırsızlar: 'trıeni 

ı
. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..................... ·~ 

3 Teşrini evvel Perşembe akşamı 

[ C::emal Sahir Müsameresi 
[ ................ ne ........................ ee ÔÔ oo •• z**rd 

İlan 
Seyhan Vilayeti iskan Müdürlüğünden . 

Ebadı 

4 • OOXO • 08XO • 12 
4 • OOXO . 04XO • 12 
4 . OOXO • 02XO . 12 
4 . OOXO • 012XO . 12 
4 • OOXO • 08XO • 08 
4 . ooxo . 04xO . OB 
4 • OOXO . 04XO • 28 

Metre mikabı 

1687 • 500 
525 . 000 
440. 250 

1860. 000 
1897 • 500 
952 . 500 
137 . 250 

7500. 000 

1 - Saimbeylinin çötten ormanından 11538 . 400 mttre rnikabi 
gayrimamulden % 35 zayiad ile eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı .kereS· 
tenin kat'ı biçilmt'si, Kayseri istasyonuna sevki. Istas}"ooda istifi ve va· 
gorılara tahmli 1 Teşrini evvel 940 tarihinden itibaren 15 giin mürfrfetle 
açık eksiltmeye konulmuş olup ihalesi Teşrinievvel- 16 Çarşamha gLiııiİ 
saat 15 te Seyhan fskan Müdi.irlüğü binasında ihale komisyo unda y11pl' 

( lacaktır. 

2 - Bu suretle alınacak olan kertstenin beher metre mıka hıflJll 
muhammen kıymeti ~8 lira 35 kuruş ve tamamının kıymc.ti de 212625 
liradır. 

3 - istekliler muvakkat teminat tutarı miktarı olan 11881 i a 25 
kuruşu ihaleden evvel mal sandığına yatırmrş olmaları la~mdır. 

4 - Daha fazla tafsilat almak ve bu işe aid Ş 'ntname ve mukave· 
lenin örneklerini ve saireyi görmek üzere Kayseri, Sivas, Dıyarıbakır, 
lstanhul, lzmir, Konya, Niğde, fçel iskan müdürlüklerine, Gaziantep, M•' 
r&ş ve Hatay Sthhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine mürac-ıat e· 
dilmesi. 12369 1- 4 - 8-1 1 

Seyhan Vila}'eti daimi ı Elektirik kaynak n1aldrıe' 
si alınacaktır encümeninden: 

Müessesemiz Adana Pamuk O· 
r , 

Malatya bez ve iplik fal>rikaları T. A. Ş. Adana 
1 - Adana - KaraUıalı yolu· retme Çiftliki için hem elektirik ~ 

nun 30+000-371 000 kilometreler hemde Motorla çalışa bilen 180"" 

arasında yapılacak menfez inşaatı 200 Amperlik bir adet elektirik k•f 
nak makinesi artırma, eksiltme ve Mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

lktisad Vekaletinin 24-9-940 tarihli umumi tebli~ine istinaden iplik 
fiyatlarımız aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 

No: 4 6 8 10 

Kuruş 315 335 470 490 

1- Beş balyadan fazla sipariş kabul edilmez. 
2- El dol-umıcılarının siparişi tucihan sevkcdilir . 

12 

530 

3- Yapılan siparişler sıraya ithal edilmek suretiyle gönderilir. 

14 

565 

4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve tahmiliye müşteriye 
aittir , 12373 1-15 1-15 

Kız Lisesi müdürlüğünden: 

Erzakın cinsi Mikdan kilo 
t' f p f, 

Zeytin 300 
Kuru fasulye (maden) 2000 
Beyaz peynir 1000 
Kaşar- 700 
Sabun 1000 
Soda (çamaşır için) 250 
Pirinç 3000 
Zeytin yağı 1500 
Ekmtk ekistra 25000 
Sı.ôe yağ (birinci nev;) 2000 
Kok kömürü 4 ton 
Kriple maden kömürü 50 ton 
Kırılmış çam odunu 10000 

1- Adana kız ListSİ pansiyonunun yukarıda adları yazılı yiyecek ve 
yakacaklarına talip zuhur etmediğinden on gün tem~it edilmiştir. 

2- Yevmi ihale 5 Birinci teşrin 1940 Cumartes1 saat 9 da Seyhan 
Maarif müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere 
ole.ula müracaatları. 12371 

keşif tutarı olan (717 4) lira (33) . t1d 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş- ihale kanununun 46 ncı maddesı ~ 

cibince pazarlıkla ve acele oJatl 

tur. satm alınacaktır taliplerin cllerill~ 
2 - Eksiltme 3.10.940 tarihine mevcut makinelerin evssfile te~lı 

müsadif perşcnbe günü saat (10) da 1 mektuplcrım müdüriyetimize goO' 
Vılayct Daimi Encümeninde yapıla· dermeleri iJan o!unur. 1237~ 

caktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif ! 
evrakile şartnamelerini gör· 

mek için Nafia Müdürlüküne müra· 
caat edebilirler. 

4 - isteklilerin (538) lira (07) 

kuruı muvakkat teminat vermcai ve 

ehliyet vesikası almak için de ikinci 

maddede yazılı tarihten sekir: gün 
evvel bu gibi iıler yaptıtına dair 
vnikalarını dilekçelerine bağlamak 

surctile vilayete müracaat etmeleri 

lazımdır. 

12304 15 20-25-1 

~ Bilumum Lise, Orta, ilk 
Okul kitaplarını ve kır· 

tasiye çeşitlerini 

EVREN Dit.EK 
Kitap· Kağıt - Evinden 

2- 5 arayınız. 12368 

Oemanh Bankası Kartısı 

CiNSi 

30 I 9 I 1940 
Kambiyo ve para 

__ iş Ban'isı,ndan alınınıatır_:_/, 
Llr•I ,_/ 

R~yişmark - 4, 
Frank (Fransız ) O ~ 
Sterlin ( İngiliz ) -S 4 _ ,, 
Dolar ( Amerika) ~ ~ 
Frank ( isviçre ) 00 

Umumi ncıriyat müdürO 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü Matbıı•• 



l\IJ le- var ? 
~yok? 

• 
anırması 

~erde Amerilcada bir eşele 
"'" Y•palmışbr. Çok etlence. 
. bu yırıım bışhca hususiye. 

Çoldutu ve eşeklerin anır. 
~ biç du,mamı olmasıdır. 

111•ıılıyor ki amrmalcla eşek 
~ neıe ve zafer ifade eder. Fa 
~ d: zavallı mablUklara l:lunu 

l'Orürler ve anırmasına mini 
~çin kuyruğuna bir taş bağ· 
"'bettt de şU: 

~1'llııya başlar başlamaz eşek 
elcıet olarak kuyrutunu kaldı· 

-.....:.__ flla bitineeye kadar kuyruğu 
~tte ICahr. 

~ kuyr\Jfunu lcaldıramıymcı 
~trı anıramaz. Eşeğin anırma· 
• ~uyru~una taş bl}lanınca 

ldeta izzetinefsinden renci· 
t, Taş çıkarılır çıkarılmaı mu 

'-e bir surette. bağırmağa 
• 

r 
Suriye yine dilde • Bu münaıe· 

betle komşu cenuö toprafım kısa 
bir tetkikten geçirmek faydasız ol-
maz. 

200 bin ICilometre murabbaında 
olan Suriye, kısmen çöl, kıımen dağ· 
hktır ve Afrikaya kadar uzanan 
arazi çöküntüsünün şimal ucundadır. 
Dağların ıekli, Suriyedeki Nuseyri· 
lerin vaktiyle Osmanlı idaresine 
karşı epeyce pervasız yaşamalarını 

sebebiyet vermiştir . Arazi vaziyeti 
hasebiylC\ iklimi de mütehavvildir . 
F akıt umumiyet itibariyle A\C:deniz 
iklimidir. Suriye 1922 de Cemiyeti 
Akvam karariyle Fransa mandasına 
verilmiştir. Umum nüfusu 3 milyona 

P. P. 
yaklaıır. iki mil.Y,onu Müslümandır . 
~levilerle lsmailn~n başka beş 
şulieye ayrılan bıristiyan ·~~~ardır • 
Ekıeriyetleri Katoliktir • Mımıfih 
17-18 bin Musevi de vırdır. Aba· 
li, ırk itibariyle çok eski zamandan 
beri kırışıktır • Etilerin , F enıkelile· 
rin, lbranilerin, Asurilerin , Mısırhla· 
rm, Yunanhlann,Romahların, Arap 
larm, Türklerin uzun müddet bura· 
larda kaldıklarını düşünmek lazım· 
dır. 

Memleketimize gelecek 
yabancıların vaziyeti 
24 saat zarfında muhakkak haber verilecek 

lfa\1ale hastalığı 
(u~~arda havale bastalıj'ı deni· 

11 bır nevi kemik haatalıtı var· -------------- Ankara : 30 (Hususi) - Ecne· 
bilerin Türkiycde ikamet ve seyahat· 
leri hal< kında ki kanunun 16 ıncı mad · 
desinin birinci fıkrasındaki 24 saat 
zarfında haber verme mecburiyetinin 
hususi .misafirlere de teşmil Vekil· 
ler heyetince kabul olunmuştur. 

Itri yavruları alıp götürür, 

tt . ~· felçe uğramı$ gibi bir 
. lirır, Nevyorktaki Tıp aka· 
'lİQ son yaptığı areştırmılara 

lizımgelirse, çocukların 

Sine küçüklüfder;nde bu ha· 
· mutlaka gelirmiş . Fakat 

büyük tesirler gösterme· 
'-ltn ekseri yavrularda hisse· 
11 geçermiş. Ancak binde bir 
~lürne sebebiyet verirmiş. 

ki vaziyet böyleymiş. 

.diinya üzerinde insan nesli 

--~--

Okullarda tedrisat 

"i~flliı~ki ilk mektebler dün· 
•ren açılmışlardır. 

taddar bir adam olan Cü · 
d k.ızı Aınayı sevrn Bumin 
eltı kuvvetleri toplamış 

.. 'te geçmiş~i. 
tıarı • 1 
"ı geçtı, gece o muştu ... 
. c'rileri bir vadinin içine çe 
j ~ yırııı idi ... Bumin, ya· 
iı'•ker alarak fCf'den sürüne 
dtrleıneğe betti adı •.. Üç kişi 
ll~arlarına yanalf'ılar: ... Ka· 

;t•lından bir ışık yanıyor, 
11

• Otarafa yanaştılar ... Cü 
~llının kızı bu mazga dan 
~ •htarlarını bir torba için-

>, tı ... Bumin bu yanan ışığın 
~ ~aştı ... On dakika sonra 

. ~ba düştü. Bumin torba· 
~'Yecanmdan çarpan kal 
~"-n dayadı, tir tir titriyor· 

dan ok yağmuğu baş 

Kanlı bir kavga 

Pazar günü şehrimizde k~sab 
Kemal, Abturrahman ve Ahmed 
Yırtar adında üç genç arasında kan. 
lı bir kavğa çıkmış ve kavgacıların 
üçü de birbirlerini biÇiktan geçir· 
mişlerdir. 

Kavgaya sebeb karşılıklı eski 
bir husumet, serhoşluk ve bir kadın 
parmağıdır. Küfür ve tehditlerle 
başlayan kavga, nihayet kınlarından 
sıynlan biçaklarla kanlı bir safhaya 
girmiş, neticede Kemal Abturrab· 
manı sol kolundan, Abturrahman· 
la Ahmed Y artar da Kemali beş 

yerinden biçaklamışlardır. Kavgacı· 
far derdest edilmişler ve tedavi al· 
tına alınmışlardır. Haklarında kanu· 
ni muamele yapılmaktadır. 

Ege pamuk rekoltesi 
lsmir : 30 ( Türksözü muhabi. 

rinden - Ege mıntakasınm bu se
neki pamuk rekoltesinin 100.000 
balya olacağı kuvvetle tahmin edil· 
mektedir . Geçen seneki rekolte 
75 000 balya idi. 

Piyasada kalan stok 2500 bal· 
dır. Bu yıl, pamuklarımız çok iyi fi. 
yatlarla satılacağından şGphe dilme
mektedir. Rekoltenin bu yıl fazlaca 
olması, mıntakada fazla pamuk ekil· 
mesindendir. 

'TÜR KSÔZ Ü'N ü N KÜÇÜK 111 KAY ES l ı ----
A 

ladı ... Yerlere yuvarlanarak koşuyor, 
bu zafer anahtarını kalbinin üstün· 

den ayırmıyordu .. rlu torbadaki a· 
nahtar ona çılgınca bir sevinç ve
rcc~ğıne, kal~ine bir sıkıntı vermiş, 

boğulacakmış gibi bu torba ruhunu 
tırmalıyordu ... Koştu, koştu karanlık 
vadinin arasında yanan büyük 1$1k· 
)arın yanına geldi ... Herkes uyuma· 
mış. kalenin kapıları önünde öğre· 
necekleri zafer saatini bekliyorlardı. 
Bumin'i perişan bir halde, solgun 
benizle gören askerler, geri geri 

çekildiler ... 
Bumin, askerin bu gerilemesin· 

den bir şey anlamamış, dimdik du 
ıuyor, clerindeki torbayı gö~sünden 
ayumıyordu... Bumin'ın göğsündeki 
kızıl kanı görenler Bumin'ın bir ağır 
yara alC!ığını anladılar. 

-- Benden niçin geriye kaçıyor. 
sunuz? Hala şüpticniz mi var? Size 
kalenin kapılarına dayandıtınız saat 
öğreneceğiniz hakikati göstermeğe 

Keldim ... 
- Hangi hakikat?! .. 

Sam 200 bin, Haleb 180 bin nü
fus ucfor. Suriye arazisinin pek UI 

ekilir • Halbuki toprağı müsaittirl 
Haleb ve Lizkıyede pamuk zeriya· 
tına başlanmıştır. Bat, tütün, meyve 
yetiştirir . 

Suriyede büyük şoseler yenidir , 
fakat azdır • Beruttan Şama giden 
demiryolundan Royakta ayrılın bir 
kol, Hama, Humus ve Halebten ge· 
çei'ek Türkiye hatları ile birleşir • 
Trablusşama ve Hicaza da demir· 
yolu vardır. 

Suriyeye seyyah celbi için son 
senelerde epeyce ~hıılmışbr . Lüb
nanlarda, Amanoslarda yeni yeni bir 
çok oteller açılmıştır. 

Türk -Yugoslav 
ticaret pal<tı 

Pakt metni alaka<larlara 
tebliğ edildi 

Ankara : 30 (Türksözü mu habi
rinden) -Türkiye-Yugoslavya ara
sında geçen ay imzalanan yeni tica
ret anta,masının metni alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Anlaşmaya göre, Yugoslavyaya 
başta pamuk olmak üzere tiftik, ke
ten tohumu, susam tohumu, palamut 
hülisası, mazı, Somak atacı, pala
mut, zeytin yağı, zeytin küspesi, 
gönderilecek mukabil olarak , baıta 
sellüloz 'olmak üzere maden direği, 
üzüm, şeker ve bu gibi maddelere 
mahsus sandıkların tahtaları, fıÇI 
tahtası, sigara kagıdr, madeni mevad, 
elektrik malzemesi alınacaktır. 

• 
Türk Hava Kurumuna 

Aza. Olunuz 
• 

- işte torbanın içinde kalenin 
anahtarı! ... 

Diyerek torbayı açmak istedi • 
eli ve göğsü kan içinde idi, heye
canla torbayı açtı ... Bir kadın bqı ... 
Bumin, sevgilisinin ktsik başını ıö· 

rünce baygın bir halde yere yuvarlan-
dı. Gün doğarken Bumin'i ayıltblar, 
bu heyecanla Türk askerleri kaleye 
hücum ederek bir anda zaptettiler ..• 
Kızının b~ını ktsen Cücen Hakana 
Ana Kueyi rsrasengiz sarayın ka
lın duvarlı bir ojasında kendini as· 
mış, Cücenlerin son verdiği nef s 
bu hakan olmuştu ... 

Ana Kut>yin oğlu Anhisin bir 
mikdar cıskerle Çin'e kaçmış, bütün 
Türk ili Bumin'm kurt baş"ı bayrağı 
altına girerek Ütüken şehrinde bir 
Gök Türk devleti kurulmuştu. 
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lşbankasına imtihanla memur alınacaktır 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşriniev\'el 
pazartesi günü saat 14 de Adana fşbankası şubesinde yapıJacık 
handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyle birlikte imtib 
nünden evvel lşbankasma müracaatlan ilan olunur. 

Doktor Ekrem Balta 
Seyahattan dönmüş ve muayenehanesinde 

talarını kabule başlamıştır. 

3-7 

r 

Abidin paşa Caddessi 
Mustafa Rifat Eczanesi üstünde 

Doktor Muzaffer Lokm 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muaye 

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Adana İsmet İnönü Kız Enstitü 
müdürlüğünden: 

l - Adana ismet lnönü kız Enstitüsü binasmda yapılacak tı 
bin lira bedel ile açık eksiltmeye konurmuştur. 

2- Eksiltme 10 Teşrinievel 940 tarihine müsadif Perşembe gÜP 

11 de kız EnstitilAünde teşekkül edecek. Komisyonda yapılacaktır· 
3 - isteyenler bu işe ait mukavelename, keşifname ve şartna 

görmek için Enstitü müdürlüğüne müracaat edebilir. 
4 - isteklilerin 75 lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi 

yaptığına dair Vilayetten alınmış ehliyet vesikası göstermesi laıu11d 
26-28-1-4 12342 

Tiirksözii Gazete ve Matbaa 

Tu .. rkso·· zü G t ... Okuyucularına, dünyanın her tarafında aze esı . vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

========================= 
• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha
T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, BilUmum Matbaa İşlerini Türkiyede 

~================= mevcut matbaalara rekabet eder derece
de tabeder. 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. 
~ 

• 


