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ukurova Köy Eğitmen 
mezunlarını verdi ltursu 

RUZVEL TiN NUTKU 

SEKSEN KÖYÜMÜZ DAHA EGITMENE KAVUŞUYOR 
Adana, lçel, Konya ve Antep 

vilayetlerinden toplanan 80 E.ğitmen 

H aruniye eğitmen kursunu muvaf
fakiyetle bitirerek köylerine dönmüş
lerdir. E~itmenler köylerine dağılma
dan evvel bir müsamere tertip ede
rek Haruniyede civar köylerden da
vet edilen köylülere müfettiş Bay Zeki 
Dörtok'un yazdığı "Ben Bir Köy 
Yaratacağım,, adlı piyesini temsil et
mişlerdir. Yeni Eğilmenlerimize başa

nlar dileriz. 

lngilterenin asker celbi 

Si Ya si Vt! askui hareketlere sahne. olan. Bükreşten: Şimal 15arı 

Londra : 24 (a.a) - iş nezarc 
ti 34 yaşındaki erkekleri 9 ve 16 
Teşrinde askerlik için kaydolunma· 
ğa davet etti. B. Ruzreft 

l\CAR - ROMEN 
~NUŞMASI KESiLDi 
. ~apcştc : 24 ( A. A. ) - Ma-

0rnen müzakereleri kesilmış
~crı heyeti Bükrcşe dönmek 
•t a!~ıştır . 

"ansa nasıl 
flyiaşılacak 

r~tlsız kabinesinde ihti • 
~ laflar çıktı 
<.u~h 
i~t : 24 (a.a) - Fortrect ga-
tt d8crn'den bildirildiğ-ine göre, 
ne\'\ cvıetıeri Vişi hükumetine şu 
' 4~apblar: 

lı sas Lorenin Almanyaya, 
~ it illyaya verilmesi, Tunusun 
tta alya arasında taksimi, Ceza
nııııısada kalması, Fasın şimal 
tıı~8Panyaya yerilmesi, Afrika· 
p llstemlekelerden geri kalan 

~ ~ansa, ltalya ve Almanya tara
i~ ~taber idare edilmesi, Hindi 

1 ~t tansa ya verilmesi, Akdeniz
ptiltısız filosu ile şimal Afrika
~ ansız tayyarelerinin mihverin 
&q Vetilrnesi. 

n~ Şartlar kabul edildiği takdirde 
ç a F' ransadan Mnaş limanları 
~c hududundan denize kadar 

b:ısırn müstesna olmak üzere 
it k ısrnı boşaltılacaktır. 
~u sahifede) 

............ '"'\, 
~etline hücumlar 

1 

LQl'\dra : 24 (a .a) - Ha

~ rıe~areti tebliği: ingmz 
~ bllrdıman tayyareleri 

\ !lece Berlfnde ve Al

>,ttıl ~8 1'\ın diğer muhtelif 
~. , ... 
ılt\ 11'\deki bazı hedefleri 

btrdıman etmişlerdir. 
.......... ·+ •• 

Şehirde gaz dört 
elden tevzi edilecek 

Filedelfia : 24 ( a.a ) - Ruzvelt 
dün 17,000 kişilik bir halk kütlesi ö-

nünde söylediği nutukta, evvelce Hitle· 
rin Musolini ile Çekoslovakya mese· 
lesinden dolayı telefonla görüştüğü 

vakıt kendilerini itham etmiş oldu~nu 
beyan etmiş, Birleşik Amerikanın ne 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

"Türksözü,, nün neşriyatı nazarı dikkate ahndı 
Nüfusumuz tam 

Geçenlerde , şehrimizde Gaıyağı 
temini hususunda halkımızın sıkıntı 
çekmekte old'l!lğundan bahsederken 
b.ı ~ıkınlının izalesi çarelerinin aran
masını ve daha iki bayie Gazya~ı 

tevzi etmek için müsade edilmesini 
temenni etmiştik. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre Gazyağı ve Benzin bayilerinin 
adedi ıkiden dörde çıkarılmak sure· 
tiyle ihtikarla mücadele ve fiyat mu
rakabe komisyonu tarafından halkı

mızın ihtiyaç ve arzularına uygun 
kararlar verilmiştir . lhlikarla müca
dele ve fiyat mu.rakabe komisyonu 

Hitler Franko 
· ile görüştü 

Madrid: 24 (a.a.) - Hitler Fran
sız - lspanyol hududunda General 
Franko ile bir mülakatta bulunmuş

tur. Resmi tebliğe nazaran mülakat 
iki millet arasında mevcut dostluk 
ve samimilik havası içinde cereyan 
etmiştir. Alman hericiye nazırı Ribent
rob ile ispanya hariciye nazırı Suner 
mülakatlarda hazır bulunmuşlardır. 

Londra: 24 (a.a.) - Royter: Hit
ler ve Ribentrob'u Fransız - İspan
yol hududunda Franko ve Suner ile 
görüşmüş olması Londrada hayret 
uyandırmamaktadır. 

Buradaki kanaat Almanların siste· 
matik bir surette tatbik edilen diplo
masi şantaj usulüne devam ettikleri 
merkezindedir. Hitler şimdiye kadar 
karşılaştığı zorlukları Franko ile şah
sen konqştuğunda bertaraf edeceği 
veyahut Hitler mülakatindan koltukları 

( Gerisi UçUncU sahifede) 

reisi valimiz Bay Faik Üstün alaka
dar memurlara bizzat kat'[ direktifler 
vererek tenbihlerde bulunmuş ve gö· 
receklcri işin ehemmiyet ve büyük· 
lütünü anlatmıştır • 

INGIL TERE'NIN 
TÜRKiYE ELÇiSi 

Londra : 24 ( A. A. ) - lngil· 
terenin Türkiye büyük elçisi , lstan
bulda lngilterenin Sofya ve Belı-rad 
elçileriyle görüştükten sonra Anka
raya hareket etmiştir . Belgrad orta 
elçisi rle dün akşam Belgrada hare· 
ket etmiştir. 

17,869,901 dir · 
........ 1 ......... 

Ankara : 24 ( A. A. ) - istatis
tik umum müdürlüğünden tebliğ edil· 
di: Yapılan umumi nüfus sayımı ne
ticesinde alınan malümata nazaran 
Türkiye nüfusu 17,869,901 dir • Beş 
senede nüfusumuz 1,711,883 kişi art
mıştır. Bu artış ~enede binde 18 nis
betine tekabül eder. Bu nisbeti tayin 
hususunda Hatay hariç tutulmuştur • 
Vilayet itibariyle tafsilat birkaç gün 
sonra neşredilecek tir. 

Adana pamuk ihracatçı
lar birliği lağvediliyor 

Bu· birliğin yaptıği işi ticaret odası görecek 
Sümerbank'ın şehrimizde pamuk 

mübayaa bürosu tesis etmesi ve diğer ~~~~~~~~~~~~~~~ 
taraftan ziraat bankasının yaptığı pa-
muk mübayaa faaliyetinin genişlemesi 

ve 44 sayılı Adana tarım satış koope· 
ratifinin, mevcudiyetini baı iz bir suret• 
te hissettirmesi karşısında hikmeti vü

cudu kalmayan Adana pamuk ihracat
çılar birliğinin lağvına karar verildiği 
haber alınmıştır. 

Esasen son zamanlarda toprak 
mahsulleri ofisi de bu mevzua el atmış 
vaziyettedir. Dış memleketlere ise pa
muk ihracatının sureti kat'iyede men-
edildiği ve harice yapılacak ihracatın 

( Gerisi UçUncU sahife ) 

SAYFA 
ÇIKAR 
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KARİKATÜRİST 

ÇÖRÇİL 

K arikatür, bir kaç çizgi ve bir 
kaç cümlelik sözle, geniş bir 

fikri if dde eden bir san'attır. Bu işi 
yapana da karikatürist derler .. 

Biz B. Çörçili kuvvetli bir şef, 
geniş görüşlü bir diplomat, mükemmel 
bir hatib olarak biliyorduk. Halbu ki, 
bu adam aynı zamanda bir de kari
katüristmiş.. Fakat o karikatürize et
mek istediği şeyleri fırça, kalemle de
lil de, sözle yapıyor. 

Çörçil bundan on beş gün evvel 
söylediği bir nutkunda, A\man hava 
kuvvetlerinin şiddetinden bahsederken: 

"- Bir ton Alman bomhası bir 
adamın ancak dörtte üçiinü öldürü
yor.,, demişti. 

Bu cümle ile Çörçil Alman hava 
taarruzlariyle mükemmel bir surette 
alay etmiş ve Alman gayretlerinin 
nefis bir karikatürünü yapmıştı. 

TORKSOZO 

Irak "adliye 'nazırı 
dün Ankarajjiıgeldi 

Talebe 
vazı mı 

Maarif Müdürü mekte 

B. Naci Şevket yarın Adanadan geçiyor l re dün tamim yaPV 

Ankara : 24 (Türbözü mubabi- 1 D L N h d · t' •' Ünııc:ü us amız a ın ış 

rinden) - Irak adliye nazırı Naci Çocuk Oyun Yerini Toros "talebenin ders levazımı ve 
Şevket ::bugün şehrimize gelmiştir. S "d d k başhklı yazımızın maarif dair 
Beş haftadanbeıi lstanbulda istira· por ı are e ece şayanı dikkat görüldüğü ötr 
hal etmekte olm Na~i Şevket iki Bors1 karşısındaki Çocuk Oyun tir. Haber aldığımıza göre 
gün Ankarada kaldıktan sonra Bağ Yeri'nin bugünkü muattal ve hazin müdürü Bay Ekrem Gürsel 111 

dada hareket edecektir, halini daha evvelce birkaç satırla lere bir tamim yaparak kağıt, 
Bir fabrika okul una yazmıştık. Çocuk Esirgeme Kuru- vesair ders levazımatı saı.fi!..ı 

mu reisi Bay izzet Koçak tarafın- tasarrufa azami derecede rı•51 

yapılan teberrü\er dan nazari dikkate alınan bu neşri· dilmesini ve ders levazımı k• !*. 
yatımız haklı görülmüş ve bu güzel husus1Jnda talebelere açık iti 

Milli Mensucat Fabrikast ilk 
mektebi himaye hey'etine tekrar 
yeni teberrülcr kaydedilmiştir. Ôğ 
rcndiğimize göre Bay İbrahim Tekin 

bahçenin hakikaten bakımsız ve ka- rilme!-ini, tek defter usulüı:iill. 
palı kalmasına raıı olamayan Esir- kat',yede kabulünü bildirmişti' bıı 
geme Kurumu bu bahçeden T oros ~i iki gün evvelki nutkunda, İngiliz 

adalarına karşı yapılacak taarruzlar

dan bahsederker.: 
1 l 00, Bay Emin Özgür 100, B. G il od o 

Spor kulübü gençlerinin ve bilvası Ün haydudtJf ı 
ta çocuklarımızın istifade etmelerini 1 

• 

"- Biz bu taamızları hala bek
liyoruz, yalnız biz değil Manş'daki 

balıklar da bekliyor .. ,, dedi. ı 

Bu cümlenin altındaki ince is
tihzayı görmemek ve Çörçilin san'atına 
hayran olmamak kabil değil, Manş 

sularında ~üzen bütün balıkları bir 
lahza göziinüzürı önüne getirin, bu 

bahkların iştihali hallerini hayalinizde 
kolayca resmedebilir ve lngiliz müda-

faasının ne halde olduğunu da kolay· 
ca öğrenebil : rsiniz. Bir hatibin sert 
sözleri arasında, dinleyenleri güldür
mek ve onların gergin mizaçlarını 

teskin et1nek mabadiyle söylenmiş 
olan bu gibi alaylı ~özler, dört köşeli 

ciddi sözlerden daha manalı ve zihin
lerde daha rabıtalı bir yer alır. Fakat 

bunun böyle olabilmesi için, bu gibi 
ince alayları yap(!n adamın herkesi 
kendine inandırmış olması lıizımdır. 

Ateşin saçağı sardığı zaman 
Çörçil, "yangın var .. ., diye bağırmak
tan, tehlikeleri vatandaşlarına bütün 

çıplaklığiyle ilan etmekten çekinme
mişti. Bu gün serin bir eda ile hasım
larını karikatürize ediyorsa yalan de- I 
ğildir. Çünki, san'atkarın ilham kay-

nağı buna çok müsaittir. Mizah bir 
ruh ferahlığına delalet eder. Sinirleri 

bozuk adamlar ne 

güldüre bilirler .. 
güh::rler, ne de 

K. O. 

Benzin hırsızlatı dün 
tevkif edildiler 

Dünkü sayımızda yazdığımız 

Muharr~m Hi 'mi Remo'ya ait benzin 
do'u br vagonu Eski İstas)onda 
soyarl• rken yakalanan hırsızlardan 
Süleyman Şektrmerı, Y;şar Eıkıran 
ve Mehmed Ziller tevkif ecilınişler
dir. Muhak,. meleı i bugün yapılacak· 
tır. 

Hususi muhasebe müdürü 
J 

Yeni vilayet hususi muhasebe 1 
müdürü t3ay Muhıttin Akkaya şeb- j 
rimize gelllliş \'e vazifesine başlamış 
tlr. Muvaffakiyetler tem~nni ederiz. j 

300 lira vermişlerdir. 
Milli Mensucat fabrikası ilk mek· 

tebi müessisleri bulunan Milli Men-
sucat fabrikası sahiplerine Maarif 
Vekaleti bir teşekkür mektubu gön
dermiştir. 

Gazipaşa okuluna içme 

suyu temin edildi 

Gazipaşa ilk mektebi talebele
rinin içme suyu sıkıntısı çektikler;ni 
ve bir kısım talebenin boş rakı şi 
şeleri içinde İçme sularını beraber 
)erinde evlerinden getirdiklerini yaz
mıştık. Aldırnız malumata göre bu 
mektebe verilen motörün montaiı 

ikmal ddilmiş ve talebenin içme su 
ihtiyacı temin edilmiştir. 

düşünmüştür. muliakemesı 
Haber aldığımıza göre Toros 

Spor kulübü Çocuk Oyun Yerine 

nakledilmektedir. Bu suretle geniş 
ve tesisatlı bu spor bahçe~i Toros 
Spor kulübü tarafından yak n1a 
açılmış olacaktır. 

Çocuk Esirgerre Kurumunun bu 
~arnimi hareketinden çok müh ş•· k 
kiriz. 

MemuJ lann n1aaş ve 

ücretleri bugün veriliyor 

Resmi dfvairde memurla rın 

maaş \' e ücr< tleri bugün 

verilecektir. 

Haydudlar muhtelif 1 

cezalara çarpıldı 
16 ay evvel bir yarı 

Kaıaisalımn Kuzgun köyü 
rında çadırlarda oturan aşiret 

i Güller Kayanın çadırına silabl• 
. dırarak Güller Kayanın karı!' 

ı tarı, Sultanın kızı Emişi, digtf 
tan ve Dursunu öldürerek 

' Kayanın 600 lirasmı, altınlarıfl~ 
betmekten suç:lu Mustafa , l'Jt 
İnce Mehmed, Kazım, Durmuş 
seyin , Taş İbrahim , Ahmed\ 

ve Cafer adlı on haydud h9k 
şehrimiz ağırctza mahkefll 
mevkuftn devam etmekte o!a~ 
hakeme dün ona ermiştir • . 

Petrol ve benzin tevzi 
· mıntakaları ayrıldı 

Ölenlerin ve mütecaviıJtrı 
raftarlarmdan birçok kimse!e'~ 
zı meraklıların takibettiklerı ı 
muhakeme çok hararetli cet 
etmiştir . 5ı 

Muhakeme neticesinde Mıı 
Mehmed ve ince Mehmed yi',sı Memlekette petrol , benzin sıkıntısı çekilmiyecek 

' 

sen,., Kazım , Durmuş ve ~~ 
Ankara : 24 ( Türksözü muba· 

birinden )- Petrol ve benzin tev 
ziat işinden teneke ve bidon demlen 
madeni fıçıların azalması mühim te
sirler yaptığından yeni tedbirler 
alınını ştır . 

Benzin, petrol ve yağların fiyat 
ve tevziatiyle alakadar ~ulunan Ik· 
tisat Vekaleti memleketin muhtelif 
mıntakalaıındaki zirai, sınai ve alel· 
umum halkın ihtiyaçlarını gözönünde 
tutarak ihtiyaçlarının behemehal kar 
şılanması lazımgelen mıntakalarla 
ta.i mmtakalar tayin etmiştir , Tev 

ziat bu esaslara göre yapılmakta· 

dır . 

Bir defa kullanılan benzin tene· 
keleri ~ir daha ne benzin ne de 

petrol için kullanılamadığından ben· 
zin tevziahnda bilhassa teneke az. 

lığı kendini göstermektedir. altışar sene sekizer ay, Taş fb 
Petrol tevziatı da hemen um~ 1 dört ... sene, Ahmed üç serıC b' 

wiyetle büyük varıllaria yapılmakta· l ay, Adil ve Cafer onar gün ,b 
dır. Buılarm fiyatı hupten evveline . mahkum edilmişler ve Taş [b~ 
nazaran tam üç misli artmış bulun· i ile Mchmed dörder sene' Ahbı$ 
maktadır. Bütün petrol , benzin kum de üç sene dörd av ammme 

panyaları verilen varillerin sür'atle 
iadesi ve evvelce muhte!if müessese 
ve ellerde bulunan varilierin toplan· 
ması için lt>şkilat yapmışlardır. 

Bir defa benzinde kullanılmış 

olan tenekeler ise ancak ağır yağ

lar nakliyatında kullanıl~bifmektedir. 
l 

Alınan tertibat i'e, memleket da- j 
hilinde petrol ve brnzin hvziahnın 

hiç bir zaman sekte}'e uğramaması ~ 
temin edilmiş olmaktadır. Yalnız en 1 

ehemmiyetli mıntakalar teıcih edil· 1 
mektedir. 

tinden mahrumiyetine karar 
miştir. 

600 lira ile altınların ~e 1 

ince Mehmed, Mustafa, Kaıı~~e 
seyin ve Durmuştan tahsil e 

1 
davacılara verilmesi de kar•~, 
çirilmiştir. Öteki iki müteca\'

1 

raat etmiştir. 

ŞEHiRDE HAV~ 
Şehrimizde dün gökyiitU 

hava hafif rüzgarlı idi. f' 
En çok sıcak gölgede 24 

ceyi bulmuştu. 



Alaone Şartl•rı 
12 Aylık 1?00 Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-nış mnnle.kPtln için 
..fbane berkli tktiı~ı 
Yalnız posta masrafı 

ıOM:ıı9'füır. 

2 - llii.ntar için idareye 
'11ilracaat t>di lme.li dir . 

~FONT EN 
E: PETEN 

~rcşal Peten Fraaaanm yeni 
ıçtimai siyasetini tarif ederken 

ra Lafonten'i hahrlatınışbr. 

Clld anın insan için altından daha 
Ulunu anlatmağa çalışmıştır. 

~Ümdur ki, Lafonten'in manzu· 
töre ölüm döşeğinde çocuk· 

~~a toplıyarak nasihat veren 
a miras bırak tığı tarlanın bir 

altın hazinesi bulunduğunu, 
IÇin bu tarlayı katiyen satma· 
1 söylemiş ise de 'aranan hazi

tiirlü bulunamamıştır. Fakat 
lramak için toprak çok eşelen· 
Ulundan o sene mahsul çok 

'Olmuştur. Bunun üzerine ço· 

Ölürken babalarının kendilerine 

'ti definenin çalışmak oldutu· 
•şiardır. 

t Mareşal Peten harpten mağ· 
il Fransız milletinin kaybedi-

tdilecek olan servetlerden ye· 
eınesi için L.afonten'in bu na-

tııı ltkrar ediyor. 

.~ika Lafonten "Çalışmak al-

1Yİdir,, dediği gibi Almanlar da 

para denilen kağıt parça· 
İYidir,, diye diye uğrqar(\k 
ırıatlup ettiler. 

Bay tükenmez bir hazinedir. 

lta~ttin mahsulü insanın ken · 

i ~ şartile, Halbuki Fransız 
iıı lldan sonra aceba kendi 

Ş; llıahsulünü elinde tutabilecek 

TCIRKSôZO 

Fl"anko - Hitler 
milla.Katı a1'191ui 

• 

Nevyork : 24 (a.a} - Nevyorlc 

Taymis: Hitler rranaız topratı üs 
tünde ve lıpanyol hududunda Fıan· 
ko ile bir göıüşme ympllllfbr. Her 
iki diktatörün ma,etinde bir çok 

memur buluamakY idi. Matbuatın 

aalikata dair •Ullliftebliiindcn b11 
ka hiç bir şey neıretmesine müsaa• 
de edtlmemiıtir. 

Br.rlin.de .bitaraf diplomatik mlk 

şavirler.in.göıüşler.ine .nazaran d.iplo· 
matik hadiseler lngiltereye kırıı 
harbin devamından daha tılaal bir 

vaziyette bulunmaktadn. Akdcnizde 

ki badiaelere nazaran lngiltereye ta 

arruzuo ilc:ioci dereceye kaldıtı ka
nnb me.euttur. 

Roma : 24 (ı.,) - Hi61er F ran · 

ko Mülakatından: çıkan mhıi 1'1411r: 

Bu görüşme Akdeniıde. iıtiklil k.u v· 
vet ve hürriyetini temin etmete ka· 
rar vermiş olın yeni ispanyanın al· 

mış olduğu vaayeti remren teyict-et 
miı olduiunu göstermektedir. 

lngiliz harbiye müsteprı 

bir nutuk verdi 
Londra : 24- ( A.. ~ ) - Har· 

biye müsteıan Balfor ıöylediti bir 

nuıhllda> tPYle clemiftir : " A~ı 
Londrayı bombaıdUDU eder• za. 

feri kuuaawaoakts • Alman· 

yaya y~mlZ taama diit•nı 
ukeri , balui ve lllaai balum· 
dan h a y a t i elaemaaireti Mn 
meılsezWjgdıe vur .. lt Urh 1twet
lcrini felce utratmak old~balde 
Almanlann hedefi sivil .halkımızın 

manevi1at1ıD1 ualtmak.bı. Al .. .&ar 
bu 1111etle dc.v .. edenle ~ri 
hedefleri ihmal eltili midcMtte , 
millet~...-.. lllf'ltlB ile· 
rine çevirecltdİI • 

Vaıington : 24 (a.a) - Ameri

la l.uiciye müsteşarı \ıds nutka· 
il : " Amerikanın müdafaası ycai 

ay,nm her bengi noktasına yıpı
lauk her türlü taarruz vep iatii 

teeebbüıünü püskürtmete muktedir 

ol•lichtım111 istilzam eder. 

Son yılların bidiıelelİ oetMlf' 
iDm1Ularamıza ait topraklar moiyet 

lltmda olmadıkça ne Pana• lcaM· 

lllun,. • de topraklarımızın ~at 
tıe oı.mıyamiöP laer zaaa.Dden da·~ 
h&18!Çık 161teımi1tir. y.., lt&11cmr 
arı teunüdü hiç bir zaman bugün· 

· lliii.kadar güçük olmam&1tır. 

Çörçilin teftiti 
Laadra : 24 ( A. A. ) - Çör· 

dl >Jmında rtfilc111 oldutu halde 

climini olarak ıimali lıkoç,-~ lıe 
dı11 bir teftiı yapmış , Polonya kıt· 

•• maDAuıl11ında bızır bulun-111.,._. 
lsveçte benzin petrol 

Stokbolm : 24 ( A. A ) - lı· 
veçte benıin, petrol ve 1111tlmi Ylli' 
lar tevziahna nihayet verilecektir . 

8-linden çocuklar 
çık anlıyor 

Stolc:bolm: 24 ( A. A. ) - Ber 
linden çocuklan çıkarmak için 7 S 
husuıi tren lcullanılmaaı yolunda 

tertibat •hnmııtar. 

Hitler - Peten müliRah 
Nev)lplk : 24 ( A. A. ) - Ko· 

lombiyı radyosu, yakanda bir Hitler 

Sd# 3 

RuzYdtin nutku 
(Birinci sahifeden artan) 

şekilde olursa olsun hiç bir itilifname 
imzalamamış olduğuna daiı resraen 
teminat vermiş, yeni iktisadi kalkıruna 
sisteınHain tatbiki sayesinde yapılmış 

olan iılerin bir listesini okumuş ve 
elde eclilen neticeler arasında işsizliA'in 
azalmış oldukunu işaret eylernipfr. 

Ruzvelt cümhuriyetçilere kart~ şid· 
detli bir istihfaf göstermiş ve cümbu
riyetçi partisinin iktidar mevkiinde iken 
memlt>kcti nasıl idare etmiş oldutıJnu 
anlatrQası üzerine yükselen " Yuha ,, 
selleri üzerine, nutkun diğ'er parçal•ı
nı karşılayan şiddetli alkışlar yüzünden 
konuşmakta adeta nıüşkilit çekmiştir. 

Ruzvelt Amerika fabrikaları randı· 
manlarının yüzde 13 fKlalık göstıerdi
ğ'ini söyledik ten sonı a şöyle demiştir: 
Şimdi kırk iki milyor.dan fazla memur 
sandtklara dahil olm pur. Bunlar pet· 
ron ve işçiler arasındaki münasebetle· 
ri tayin eden teşkilata da dahil bulun· 
maktadır. 

Geçen seneler zarfında bütün düş
manlann dünya sulhu bilhassa Bir
leşik Amerika, batı yan kürresinin 
sulhuna naatuf bulunmuştur. Silibları
maınazın ga,esi ne fütühat, ne tecavüz 
ne de yabancı bir harbe iştirak et
mektedir. Partimizin programına ria· 
yet etmekteyim. Yabancı harbe iıti
rlk etmiyeceğ'im. Donanmamızı, hava 
kuvvetlerimizi taarruz vuku bulmadık· 
ça Amerika haricinde harb etmeğe 

i'Öndermiyeceğim . Ben sulh için ça· 
lışmaktayım. Ve hayatımın her gününü 
sulh için çalışmaya hasredeceğ'im . 

Hitler Franko 
ile görüştü 

( Birinci sahifc:den artan ) 

kabaracak olan Frankönun harbe ka· 
rışmamak siyasetindert' beriki tarafa 
temayül edeceğini zannettirmek&a.lir. 
Hitler diğer devlet adıtmlarını kendi 
nezdine çağ'Jrmış, diktatörlük usulün
den vazgeçmiştir. Bir şeyler elde ede
bilmek için vakannı haleldar etme
yi göze alm11t1r. 

. ~ Almanlara ayda yirmi 

~l masrafı vermete başhyan 
lla cevap verebilecek midir? 

llıcktek çocuklanmrr kitaplarda 

bazı hakikatlan şimdi Av· 
Buğday bedellerinden 

kesilet.T verrffer 

-:- ~eten miili..., ola_c••nı bildir· A.t:laA&Jpamuk ihracatçılar 
mışbr. Peten meçhul biF semte hı· 

~let nizamı kuranların yeni 

~§ birer: hakikat gibi kullana
tptcn evvel kimin hatinna 

reket etmiıtir.Fran11nın hiç bir ıu· birliği lağv ediliyor 

Toprak mahsulleri Ofisinden 

devlet dmr~ w.f-. aailn ah 

D8A.' butday bedellınindcıı.tetJi,e.aa· 
rumda ver~ laesihntm.eai Di•llH. mu 
h..ebat ~ Maliye.. velcildince u· 
.rırlqtırılmqbı. 

retle- lnriltere'e ....,. ha.b etmi
yeceti hakkındaki beyanat umumi 
memnuniyet uyındnmııt1r. 

Berlin : 24 ( A. A. ) - Hitler 

Peteni kabul etmiştir • Mülakatta 

l..am ~e--Ri~trop huır bulun· 

muftur. 

'-llif..ı.ra ar.tan ) 'J":;.. :7_ J • 
'-ı.uıı., Vişi kabinesinin bu- ı ·ıa K. - tı.pon fıcaref 
~Çtiıııaında tetkik edilmiş ve 

Udvarı ve amiral Darlana an 'a-4:..nnsı kon.••_cma 'arı 
hararetli bir müzakereden I 1 y.,,eM ~Yi l ~ 

ısran frzcrine- kahifte· 

1 
Cti tarafından reddedilmi4-

Pcten müstemleke impa· 

~ bu tekliflerini kabul et·. 

\:~'l Dogol'un davasına il-
la kanaatmı izhar eyle· 

Ankara. : 24 (T~zü ınuhabi· 
rinden) - Bupokihabvıl uyıµn ee· 
kilde yeni bir ticaret ve lderinr an· 
lışması için- Japon el~iliti ile Ticaret 

V ekatetimiz arasında müzakerelere dıe· 
vam olamnaktadır. 

Romanyadaki Polonya 
sefareti azAlarının..tevkifi 

Londra : 24 {a.ı) - Romınya· 
dıki Polonya ıef ıreti ansı dün tev 
kil edilmittir. 

(Birinci sftlaif edıın artan) 

ancak hükumet kanaliyle yapıldığ'ına 

nazaran Adana pamuk ihracatçılar bir· 
liğ'iain oynayaca~ı rol kalmamıştır. 

Ticaret vekaleti bu birliğin umumr 
katibliti ile muhasebe kısımlarının 
lal"'mı ve diter teşkilatın da ticaret 
odası teşkilatına rabbru münasib rör
mü~tür. 

Mezkur birlik umumi k1tibi Bay 
Zeynel Besim Sıın bu hususlar için 
direktif almak üzere Ankarıya gitmiş· 
tir. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahane 

Mustıfa Rifıt Eczanesi 

Kale kapuıunda 



Sahile 4 TORKSOZO 

ASRİ JSÜ;ern) 
DA 

BU AKŞAM 2.30 

Şaheserler serisinden 

1 JEAN MURAT 1 1 Danielle PALO 1 
YARATTIKLARI 

il jALOHA. __ 
Sevdalılar Cenneti 

İlaveten: 

Askeri Liseler Spor Bayramı 

------Pek yakında------

1

- Vivfane Romence J 
--- Cebelüttarık Casusu 

Filminde 

/\dana Elektrik Türk Anonim Şirketinden! 

Cereyan Teminatı Hakkında ilan 

Na fıa V'"kaletinin talimatı ve imtiyaznamemizin muaddel 48 inci mıd 
desi hükümlerine gare sayın abonelerimizden cereyan teminatı vermeyen· 
terin ceı eyanları kesileceğinden ikinci teşrin sonuna kadar ya tahıildarr 
mıza veyahut merkez veznemize teminat borçlarım ödemelerinı rica e· 
deriz . 

Huablarda yanlışlık olduğunu iddia edenler müdüriyete müracaat et· 
melidir. 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirketi 
12425 18-25-1 

ilin 
Başvekal~t Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

Seyhan Bölgesi Başkanlığından : 

3530 Sayılı Beden Terbiyesi kanunu mücibince Heyeti Vekile karari· 
le Beden Terbiyesi Mükellefiyeti dahiline giren Adana'da 18119120 yaş· 
larındaki erkeklerin her pazar günü sabahleyin tam saat sekiz buçukta 
perşcnbc günleri de öğleden sonra tam saat iki buçukta Adanı Stadyo· 
mu spor alanında hazır bulunmaları ve talimlerine muntazaman devam· 
ları mecburidir. Bu davete icabet etmiyenler hakkında kanuni takibat ya· 
pılacağı tebliğ olunur. 

124·11 24 - 25 

Seyhan Bölgesi Başkanı 

VA L 1 

DiKKATi .. 

DiKKATi .. 
DiKKATi 

Beyotlunun, lstanbulun Biricik Sanatkan Berber 

..... Hllsnll Ötken Adanada 
Asrımızın baş yapma sanatının bütün inceliklerini nefsinde toplarnıf 

Hüsnü Ôtken Dündenberi Adanada işe Başla 

Ona bir defa yaptırmak lütfunda bulunacatınız, [lektrikli ve Elek 
Ondülasyon size sanatının büyüklütünü isbat edecektir ... 

--aaa +++ caa--
Belediye Caddesi Sinıer Kumpanyası Karşısında 

Güzellik Berber Salonu Ali Tezel 

• 

25-10-1940 Perıembe 
8.00 Preıram 1 Saat ayarı 

8.08 Müzik: Hafif musiki 

8.15 Ajans haberleri 
8.30 Müzik : Program 
8.50/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Proıram, saat ayarı 

12.33 Müzik : Türk 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Türk 
13.20/ 
14.00 Müzik : Kanşık prorram 

18.00 Program, saat ayarı 
Ul.03 Müzik : Radyo Swinr 
18.30 Müzik : Fasıl heyeti 
19.00 Müzik : Şarkılar ve Türküler 
19.30 Saat ayari, ajans 
19.45 Müzik: Radyo lncesaı heyeti 

20.15 Radyo Gazetesi 
20.45 Temsil 
U.~O Konuşma : iktisat saati 
21.45 Müzik : Radyo orkestrası 
22.~0 Saat ayan, Ajans 
22.45 Müzik : Radyo orkestrası 
23.00 Müzik : Dans (Pi.) 
23.tS/ 
23.30 Yarınki prarram, ve Kapanıf 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

24.10.940 tarihinde ihale edil 
mek üzere ( 1032) lira (34) lcuruı 
bedel ile açık ekıiltmeye konulan 
Adauı - Tarsus yolunun O + 900 
- 2 + 900 kilometrelerindeki ıo
ıe için (200) ve Adanı - Miaiı 
yolunun 1 + 000 - S + 015 km. 
arasındaki fOSe için de 421 metre 
mikip kum nakline istekli çıkmadı· 
tından 4.11.940 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 10 da ihale r 
dilmek üzere müddeti uzatalmııbr. 

isteklilerin (77) lira (43) kuruı 
muvakkat teminat vermek şırtile 

Vilayet Daimi Encümenine ve keı· 
' fini görmek için de Nafıa Müdürlü· 

jüne. ~üracaıt etmeleri ilin olunur. 
12440 

CiNSi 
s 

ro~• 
Ma. parlatı 60 
Ma. temizi 47 
Kaeımalı 60 
f. Pamaı- 45 
R'.levland 1 i9 

00 

" 
yerli S,15 

Wi;, 4,20 
4 

Fruk ( Franıu ) 
Sterlili ( 1njlliZ > 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( laviçre ) 

Adana Türk 
• 

Cemiyeti Riyaset• 

Pamiyonumuza pır' 1 
firmek için müracaat ede' 
rakı Cemiyetimizde bul..'. 

orta ve ticaret okulu t 

nihayet 7 ikinciteşrin ~r-' 
nü akıamına kadar imtlb 

olmak üzere cemiyet rİ1 
vurmaları ilin olunur. 

12436 25-26-21 

Vatandaş 1 
,-'; 

Hav• Kurumun• 
Hav• kuvveUerır11I; 
.. lm••n• ıardılll 

Umumi netriyat 

Macid Gii / 

Adana Türktill ~ 
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Hataydaki çiftçilere 
toprak tevzi ediliyor 
Sekiz komisyon teşekkül etti kurusu 

İ11lilere ıöre, Avrupalıların 
.:~hatsız olarak hiç sevmedik. Antakya : 24 ( Türksözü mu· yapacak olan komisyon 6 numaralı 
;ıtalcurusu Çin'i1ere- saadet habirinden ) - Topraksız çiftçileri komisyondur. Bu komisyon Reisliti-

1§. Bunun için hiçbir Çinli topraklandırmak için hükumetçe alı- ne eski arazi tahriri müf ettiılerinden 
rusuz evde oturmatı iste· nan kararın Vekiller Heyetince tas· Fıiiri Ôzberk, azılıtına, Hatay kı-

Çinli ev detiştirirlcen bile tik edilerek tatbikata geçilmek üze· dastro fen memuru lımail Hakkı 
t eaki evde kalmasın. diye re oldutu yazılmııtı • Temizel, Fen memurluğuna da Ha· 
den birkaç tıhtakurusunu tı· Bu çokm°ihim iıi baıarmak tay kadastro fen memuru Hilmi 

~telli eve getirir. için ıekiz lcomiıyon tetkil eclilmiı Tevfik tayin olunmuılardır. 
._11Pllılar çok defalar kaldık· ve bu komiıyonların Reisi ve azi· Komisyon pek yaklnda faali· 
~ otellerinde tahtakurular1nın 'ı ları da tayin. ol~nmuıtur . Hıtayd_~ yete geçerek vazifesine başlayacak-

. aı utray1rak otel müdürle· topraksız çıftçılere toprak tevzu tar. 

~Yet ederler. ?tel müdürü y k ş k b •• •• k 
111 cevabı verar: •Ne mutlu t ıbi, 
Yıtatımza tahta biti Ç1kmış. a JD ar a ~ uyu ' 
• biç tahtakurusu bulunmı-

ııae olıcaktınız? Emi~ olunuz ki ' en modern bı• r ıı• man 
lliursuı geçecekti. Tahtı· 
Yltbtımza se~ininiz ,, 

4'slan ev hayvanı 
~Mısır 1 ... 1.terinin yazdık Bu Liman lskenderunda kuruluyor 
. . 'anı göre. Cenubi AfrikaC:ıa 1 
rılmiş aslanl1r vardır. ki, bun- Ankara : 23 (Türksözü muhabirin- sinde, Toros ekspresi ile Hataya rit· 

den) - Doktor Refik Saydam, refa· miş, Başvekilimiz de Ankaraya dön-
ev hayvanı denebilir. Ce· katinde Ticaret vekili Nazmi Topçu- müştü. 

!tikada Kaptovn şehri yanın· oğlu olduğu halde :Hataya gittiği va· ôtrendiğime göre, Bay Raufi, 
~ k parkta ehlilrştirilmif ulan 

1 
kıt, lskenderun (ve binterlidmın tevsii onbet gündenberi yapbl'I tetkiklerini 

•feslerde tutulmılanna lüzum ve ibabettiği !şekilde tanzimi için ali- bitirerek bir rapor hazırlamı ve Hatay· 
iştir. Aslanlar parkta in· kadarlara emir vermişti. dan Ankaraya gelerek raporunu veki· 

lt111nda serbest olarak do· Başvekil, gördüğü lüzum üzerine lete takdim etmişbr. 
r Ce b ll'manlar umum müdürü Bay ~aufi Rannrun m•tnı' henüz malum de-

~• nubi Afrikıdı azı av r -- .. 

dl 
1 

Manyasın bl.zzat mahalline giderek tet· ıc.'ılse de pek yakında lskenderun ve 
ıra karşı kullanmak için & kikler yapmasını da emretmişti. hinterlandında mühim faaliyetlere şahit 
armijlirC:lır. Allan eblileı· j Bay Raufi Manyas, bu ayın yerli- olaca~mız muhakkaktır. 

lilanJana kuzu, kedi ıibi ------------------~-----
otnıaları için bazı t•v•iye· 

1 Okullarda gramer tedrisatı 
btılunmuşlardır. Arslanlar, hiç 
:•ırıafı ve korkutulmamalı· 
"" takdirde ev hayvanı gil:-i 

't '"Şimdiye kadar ehli aslan
ı ttnasında veya parklarda 

Vekalet muallimler arasında bir anket açtı 

~'•nlara hücum ettikleri gö· Japonyanın Moskovaelçisi 
tir, 

......____ ________ ! Moskova : 24 (a.&) - Japonya· 

t;~~~Şpy!:ıar 1 :~:.~::i.:~:~~~· elçisi buraya mu· I 
l 1 Londra halkının vaziyeti 

Şubattan sonra Londra : 24 (a.a) - Londra hal. 
teçmiyecektir kının yüzde seksen veya doksanı bir 

r ay evvelkine nazaran b2va hücum-
) 

1 
: 24 ( fürksözü muha· ları anında daha fazla uyumaktadar· 

bi-. Maliye V c:kaleti vili· 

1 ' tamim yapmıştır. Bunda lar. 
~ kuruşlukların yerine gü

tii '~ıklann kafi miktarda 
llluı yüz kuruşluklarm 31 
11 194 t tarihinden sonra 

b· ~~ldırılmasının kararlaş. 

Kanada - Amerik 

İngiltere arasında 

Berlin : 24 (a.a) - D N B. 

~ Üdırıhnektedir. Bahriye nazırı, Deniz, Kara, Havı 
~~rı göre, gümüş 100 ku- üsleri hakkında Amerika, Kanada ve 

' 1' tubat 1941 tarihinden lngiltcre arasındaki itilafı yapmak 
~ttlc geçmiyccrk , ancak üzere bir heyet ihzarı faaliyete geç· 
iL Qdıldarile Cumhurıyet miştir. 
-:-altaaı şubelerince kabul 
it, 

daı! 1 
1 

~tce uçucu yetiştirmek ih· 1 

eyiz. Hava Kurumuna 
, ~ yardım edersek bu 

•dar erken karıılamış 

Fransaya gidecek ecza 

Londra : 24 (a.a) - lngiliz ikti 

sadi harp nezareti, tıbbi cezaya mü·I 

tedair maddelerin Fransayı girme· 

aine mini olmıyacatını Cenevredeki 
Kazılhaç merkezine bildirmiıtir. 

Ankara : 24 (Türksözü muhabi
rinden) - Maarif Vekili orta tedrisat 
müesseselerinde bir müddetten beri 
tedris edilmiyen grameri müfredat 
programlarına yeniden ilaveye karar 
vermiş ; bu karann tatbikine de ge· 
çilmiştir. 

Vekalet bu' yıl tecrübe mahiye
yetinde olmak üzere bir de gramer 
kılavuzu yazdırmış ve kılavuz bütün 
orta tedrisat müesseselerine tevdi e· 
dilmiŞtir. 

Öğretmenler bu kılavuzu talebeye 
aldırmıyarak, her sınıfın seviyesine 
göre taksimat yapmak suretile tedris 
edeceklerdir. 

Ankete gelecek cevaplar tasnif 
edildikten sonra bu esas dahilinde 
muhtelif sınıflara mahsus ders kitapla
ra yapılacaktır. Kitaplar müsabaka 
yolile alakadarlar tarafından hazırlana
caktır. 

DiA-er taraftan arabi ve f arisi dil
leri kaidelerinin Osmanlıcayı alakadar 
eden bahisleri Türk grameri haricinde 
müstakil bir broşür halinde basılacak-
tar. 

Vefat 

Şchrimizirı tüccarlarından ar
kadaşımız Muharrem Hilmi Rcmo'nun 
validesinin kısa bir haatıhtı müte· 
ak ip Is tan bul da vefat etti tini tees· 
sürle haber aldık. Ölüye tınr1dan 
Rahmet diler, Kederli ailesinin t e· 
essürüne iştirak ederiz. 

ANKARA :::::::::::==::: 
==TELGRAFI 

Ani< arada kış 

Ankara : 24 ( Türkıözü muha
birinden ) - Ankarada ~iddetli bi1 
lcıı başlamıştır . Yatmurlar devam 
ediyor . 

Yetim maaşları 
AnlCara : 24 ( Türkıözü muba· 

birinden ) - Fayelılı görülen lüzum 

üzerine yetim maaşı alan kız çocuk· 
ların 25 , erkek çocuklar1n 19 ya. 
şına bastıkları gün maaılarının ke · 
silmesi ılikadarlara tamim edil miı· 
tir • 

1 

Belediye vergi ve resimleri 
içiy proje hazırlanıyor 

Ankara : 24 ( Türksözü muha .. 
birinden ) - Dahiliye Vekaleti bep 
lediye vergi ve resimleri haklçındı 

yeni bir kanun projesi hazırlamakta 

ve bu proje için alakalı dairelerin 
mütalealarım almaktadır. 

Çankırı maarif müdiirlütü 
Ankara : 24 ( Türksözü muha

birinden )- Açık bulunan Çankırı 
maarif müdürlüğüne Kastamonu lise• 

si Tarih · Coğrafya öğretmeni Fev • 
zi Tamer tayin olunmuştur. 

Malmüdürleri arasında 

Ankara : 24 (Türksözü muhabi
rinden) - Bolyadin malmüdürü 
B. Haydar Tbzemen " · Hizan ma I· 
müdürü Avni Çatıkkaş terfi etti· 
rilmişler, Şibin Karahisar malmüdü · 
rü Hılmi Kuran Aksaray malmü· 
dürlüğüne, İstanbul muhasebe kont· 
rol memuru Nail Erten Araç mal · 
müdürlüğüne, Hozat malmüdürü Ze· 
ki Tarım Malazkirt malmüdürlüğüne, 
Ahlat malmüdürü Kenan Erdem 
Malazkirt malmüdürlüğüne, Çorlu 
malmüdürü Sıhsin Pekak Sarık•· 
m·ş malmüdürlüğüne, Gürpınar mal~ 
müdü,ü Sabri Akalın Şıtak malmü· 
dürlüğüne, Bali varidat memuru 
Nazmi Edgü Ardahan malmüdürlü· 
tüne naklen tayin edilmişlerdir. 

Maarif cemiyeti pansiyonu 
bu sene de iş\iyecek 

Haber aldığımıza göre Türk 
maarif cemiyeti Adana talebe pan

siyonu bu yıl da faaliyette buluna· 

cıktır. Eskisi gibi, burada fakir ve 

çalışkan talebelere yemek verilecok 

ve yatmlacaktır • 
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Tii·rksOzü Gazete ve Matbaa 

1 
• 
l 

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 ksÖzÜ Matbaası·: rita, Bilii.mum(Matbaa lılerini Türkiyede 
================~ mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

TlllrksözQ Cilt Kısmı : 

Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 
~ 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurul... tartlll ı 1-

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıjaal aclecli : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Zi11at Eerkrsırıda lnıır.brah ve ihhuıı tasarruf hesapJanna 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile qatıdaki pJina göre ikramiye datıtıJacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 
soo " 

2000 " 
4 " 

250 .. 1000 " 
40 " 

100 " 
4000 " 

100 " 
so " 

5000 " 
120 " 

40 " 
4800 " 1 160 20 " 
3200 " " 

DIKKA T : Hesaplarındaki ·paralar bir sene içinde 50 li-
radan ap!J düımiyenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eyylul, 1 BitirıcUnun, 1 Malt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Çccu'u ufaba knuştuıa:ık iıti)oısınız Çcc&ık Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira nrip Ü)e olur.uz 1 Çccuk Milletin en kı)metli bazineıidit 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 
. 

T. İŞ BANKAS 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

K .. ideler : t fult•t. t Maııa, t A ....... 
t ılclncitef Pin tarlhl•rlnd• ı•pılır. 

Kumbaralı ve kumbaraaıs h.e,.plarda en az elli JirUI 
bul11Danlar karaya dallil edilir. 

-- 1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s " 

1000 " 
3.000 " 6 " 500 " 
S.000 " 12 " 

250 " 
3.000 

" 40 " 
100 " 

4.000 
" 75 " 50 " 

S.750 " 210 
" 25 " 

5.250 " 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para 

miı olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiı olurSUDlllo 

Adana Askeri Satıqt!ll~~ 
1 - Aıkeri ihtiyaç için (24,000) 

eksiltmeye konulmuttur. Muhamm~•llllt; 
Teminata (2565) lirad1r. 

2 - Şartnamesi Ankara, fstanbul ım amirlikleri ile 
keri satmalma Komiıyonlanncla her gün i&rülebilir. 

3 - Eksiltmesi 4-11-940 Pazartesi günü uat 10 da 
Askeri Sabnalmı komiıJonunda yıpllacaktır. lateldileriD ~ 
haiz olduldanna dair veuikle birlikte Teklif mektuplanna ta 
nattea en geç bir sut ewel komisyona vermeleri lizlmdn-. 

• 12398 9-ıs-20-


