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iCARET VEKiLiMiZ AD ANADA 

6kilirniz bugün bazı işler 
~erinde meşgul olacaklar 

-
tl v e'· ı' { · • ı\' • 1' w[ ,. ımız ı a;;mı opçuog u 
~ck·r 
~ak 111niz Doktor Refik Sayda· 

V at1.c~inde Ha tayda bulunan 
~kıluni?. Bay Nazmi Top.;u· 

{Gerisi dördUncU sahifede ) 

Mektep tayyarelerimizi 
kendimiz imal ediyoruz 

İlk tayyare dü11 Ankaraya getirildi 

İspanya Dahiliye Nazırı 
İspanyaya döndü 

Roma : 5 (a.a.) - İspanya dahi
liye nazırı Serano Suner bu sabah 
tayyare ile ispanyaya hareket etmiş
tir. Nazır tayyareye binmeden önce 
ltalya Hariciye nazırı ile kısa bir gö
rüşme yapmıştır. 

Amerikada bir ayda 
45000 gönüllü toplandı 

Vaşington : 5 (a.a) - : Eylül ayı 
içinde Birleşik Amerika ordusu 45,000 
gönüllü kaydetmiştir. Bu rakam _gerek 
harp gerek sulh halinde bir rekor teş
kil etmektedir. 

Ankara : 3 (Turk5özU muhabirin· 

deıı ) - :\'"uri Demirağ'ın İstanbul'daki 

fabrika~ında Turk emeği ve Turk bil
gisi ile ,rapılmış olan mektep tayya· 

resi (N. O. O. 3ü) dun lstanbuldan 

hareketle Ankara'ya gelmiştir. Tay· 
bugUn Divriğe giderek bir hava te· 

sahuru yapacaktır. Tayyare, fabrika

nın ha~ pilotu Bay Basri Alev tara· 

frndan idafe edilmekte ve tayyarede 

makinistlik vaz.ifesi Bay ali tarafından 

görUlmextedir. 

Memleketimizde hususi teşebbU· 

sun ortaya koymuş olaugu bu milli 

eseri takdirle karşılarız, mUteşehbi

sini tebrik ederiz. 

iyango yarın şehir '~:,:: psa:u:., re~:'::::ki 
dyomunda çekiliyor- ! ~::.:~ ::~~::::.~~:~00 ton olarak 

:t:.i~~ngonun üçüncü tertip 

i ~ ılışı yarın şehir stadyomun· A k J k • k 
k~/aatiyle saat tam 16 da n araua l asa 

Ve ~ 0 ros Ekspresiyle şehrimize . 

ijı1 '?arehanemizi de ziyaret e- h hk A T .J. 
~/'Yango müdürü Bay Selil- ırsızı ma um o.ı~uu 

ltt~~ten ve spiker Bay Said Çe-
lllıtıu 0trıdaki hazırlıklardan mem · 
~it Şiar ve projektörlerin kat'i 
~ esbit etmişlerdir. 
·ıa~r giriş hiç bir duhuliyeye ta· 
\elik H:rkes serbestçe girebile
iı Ya kurrelerle ve şehrimizde 
1~i t-~!acak olan pilli piyango 
)ijk a ~b edebilecektir. 

Cl)bır a aka ile takib edilece-
bj?~ e tahmin ettiğimiz bu ke-

haıtt gfömek için Mersin, Tar· 
itti rı Ve bölgemizin sair bir 
· ıq ilden :yüzlerce me::raklının da 
• nnedilmektedir. 
'· ----------'· .. ........... ~ ... ·~·~•"91•--· 
h~tebeden bliinço ! 
~~" . 
lrı~ : S ( a. a. ) - Hava 1 
~" resmi rakamlarına i 
y Aöustoatan beri aa4 i 
Yerısı zayi olmuf bu • 

Arıkaradaki tüccarın kasasından aşırılan l l ,63·1 lira 

Ankara : 5 (TurksöıU muhabirin
den) ~ 24 Nisan gUnllnll 25 Nisana 
ba~lıyan gecede Anafartıılar cadde• 
sinde Arif Çubukçu'ya ait ka~ayı 

kırmak suretiyle içindeki 1 lü34 lira· 
yı soymaktan suçlu Yankoviç ve &r· 

itibare almarak 4,S sene lıapis ve o 
kadar muddet de emniyct.i umumiye 
nezareti altına o.lınmıJ•a malık\\m ol· 
du. 

Oi~erleri, Kosti Üzeyir, Musta
fa beraat ettiler. 

'"I ' t . 4 rı 317 pilotu kurtul- i kadaşlarının muhakemesi dun 1 inci 
1 Yrıi müddet zarfında • Afrika cephesinde 
~hn t 
.. an tayyaresi düşü- ,· ,, . . 
·,,, . 

·-·4a-~·~·~·-........... ~ 

asliye ceza mnhkemesinde neticelen • 

miştir. 

Y ankoviç suçu ~ahit olduğundao 
Vt" çaldıgı paramn miktarı da nazarı 

Kahire ~ 5 ( A. A. )- Dün cep 

helerde hiç bir tebeddül olmamış-

tır . 

Alman 
kafilesine 

deniz 
hücum 

lki gemi batırıldı 
Londra : 5 (a.a.) - lngiliz Ami

rallık tebliği : 
Donanmaya mensup tayyareler 

( Gerisi dördUncU sahifede ) 

JAPONYANlN 
AMERİKA'YA 

KARŞI DURUMU 

Japon başvekili dün 

beyanatta bulundu 

Tokyo : 5 (a.a) - Alman ajansı 
bildiriyor: Başvekil prens Knoye mat
buata beyanatında şöyle demiştir: 

Birleşik Amerika üç taraflı pak
tı imza etmiş olan devletlerin kendi 

hayati sahalanndaki haklarını tanıdığı 

taktirde Japonya, Almanya ve İtalya 

da birleşik Amerika kıt'asındaki haki

miyetini tanımağa hazır bulunmakta
dırlar. Japonya şimdilik Birleşik Ame-
rika ile müzakerata girişmek üzere ilk 

adımı atmak niyetinde değildir. 

Çang kay·şek'e karşı yapılan mu
harebeye muzaffer oluncıya kadar de
vam edeceğiz. Çin muhasamatına ni-

hayet vermek için yalnız askeri tedbir
lerlerle değil, pasif siyasetinin kadro-

su dahilinde ihtisadi çarelere de baş~ 
vuracağız. 

Yeni bir sulh 
taarruzu mu? 
Londra : 5 ( a.a ) - Royter dip

lomatik muharriri yazıyor : 

Hitlerle Musolini arasında acele 
yapılan görüşme bir sulh taarruzu ya
pılacağını tahmin ettirmektedir. Bazı 
mahfiller bunun imkAnsız olmadığı 
fikrindedirler. Bu mülakat, eğer sulh 
şartlarını müzakereye mütemayil gö
zükmezse lngiltereye karşı yeni teh
ditler savurmak arzusundan mülhem 
bulunmuştur. Fakat bir sulh taarruzu 
yapılsın yapılmasın görüşmeden baş· 

ka manalar çıkarmak mümkündür. 

Görünüşe göre mihverin harp 
gayreti ciddi tarzda yeniden gözden 
geçirilmektedir. Ve eğer bir sulh ta
arruzu olmazsa aşağıdaki dört karar
dan biri alınacak gibidir: 

1 - Doğrudan doğruya Ingilte
renin istilası, 

2 - ispanya yoliyle Cebelüttarığa 
ve Şimali Afrikaya müteveccih bir 
ilerleme, 

3 - Alman nezareti altında Mı
sıra karşı büyük mikyasta yeniden 
taarruz, 

4 - Sovyetler Birliğinin böyle 
bir karara itiraz etmesi mümkün ol
makla beraber Balkanlarda bir ilerleme . 
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ISTANBULDA 

Onbirinci Balkan 
oyunları başladı 

İstanbul : 5 ( Türksözü muhabi
rinden )- 11 inci Balkan oyunla· 
rına bugün Kadıkô}ünde Fenerbabçe 
Stadında başlandı . Kalabalık bir 

seyirci kütlesi önünde başlayan bu 

bu müsabakalar evvelki müsabaka. 
kalara naıaran daha muntazam ve 

daha güzel oldu . Beden Terbiyesi 

gener Direktörü General Cemil 
Taner bir hitabeyi müteakip mera· 
simi açtı. 

Yüz metre: Birinci tefanofiç ( Yu· 
goslav ) , ikinci Fikret ( Türk ) , 
üçüncü Muzaffer ( Türk ) . 

Sırıkla atlzıma birinci Elen, ikinci 
Türk, liçüncü Yugoslav . 

Gülle birinci Türk , ikinci Elen , 
üçüncü Türk . 

1,10 Manialı : Birinci Elen, ikinci 
Türk, üçüncü Yugoslav. 

400 metre : Birinci Türk , ikinci 
Yugoslav, üçüncü Elen . 

Uzun atlama birinci Yugoslav , 
ikinci Elen, üçüncü Elen . 

F oçada oJman yangını 
fzmit: 5 (A.A.)- Foçada kapu· 

kaya mevkiinde sahip'i arazide bir 
orman yangını çıkmıştır. Yangın a· 
hali tarafından söndürülmüştür. 

Amerika yol undaki 

Türk talebeleri 

Ankara: 5 (A.A.) - Muhtelif 
branşlardaki tahsillerini ikmal etmek 
üzre 21 ve 22 eylülde İstanbuldan 
Amerikaya hareket etmiş olan tale· 
hcnin:emin ve iyi bir şekilde seya 

hatlerine devam etmekte oldukları 
kabul olunmuştur. 

Yardımcı hemşireler kur- 1 

sunu bitiren Bayanlara · 

diploma tevzi edilecek 

Askeri hastahanede yardımcı 
hastabakıcılar kursu gören ve bu 
kursu rnuvaff akiyetlc ikmal eden ba 
yanlarımıza Salı günü Orduevinde 
saat 16 da merasimle şehadetname· i 
leri tevzi edilecektir. J 

Dört kadın birer ay 1 

hapse mahkum 1 

Eskikaralar mahallesinden Hü· 1 
seyin kızı Ayşeyi bir bandofıa mc 
selesinden döğcrek vücu fanurı muh· 
telif yerlerinden )'aralamaktan suçlu 
olarak birinci sulh ceza mahkeme· 
sine verilen Döndü, Ayşe, Nigar ve 
Fatma adındaki dört kadın birer ay 
hapse mahkı1n edilmişlerdir. Ce· 
zaları tecil edilen suçlu kadmlar 
serbest bnakılmışlardır. 

Son bahar at koşuları bu 
gün hipodromda başlıyor 

Adana Son bahar at koşularının 
birincisi bugün saat 15 de şehir hi· 
podromunda yapılacaktır. Bu koşu 
!ardan birincisi mıntakamızda doğ. 
muş üç yaşında haliskan arab tayla
ra mahsustur. Mesafe 1,400 metre
dir. Bu koşuya Şükrü Öz.bekin U
çar'ı ile Bekir Karabucağın Efe'si 
girecektir. 

1,800 metre mesafe üzerine ter· 
tib edilen ikinci koşuya Musa Ko 
rukluözün Ceylan, Hamdi Suvarinin 
Ateş, Sabri Yertutanın Kılıçarslan, 
Ökkeş Şabinoğlunun Yıldınm, Yasin 
Binicinin Gelir adlı yarımkan arap 
at ve kısrakları girecektir. 

Üçüncü koşuya yalınız üç hay
van iştirak edecek 2,200 metre ko· 
şacaklardır. Bu koşu yalınız kısrak· 
Jara mahsustur. Sadi Altıokların Se 
vim, Fehmi Dinkçioğlunun Meşkı1ke 
ve Musa Çenetin Senem adını taşı· 
yan haliskan kısrakları ekipi teşkil 
etmektedirler. 

Dördüncü büyük koşuya gire. 
cek olan Fırat, Yılmaz, Sezgin, Bay. 
kal, Emir, Coşkun ve Eneze isimli 
hayvanlar Abturrabman Korukluöz, 

Şiddetli sıcaklar 
devam ediyor 
Şehrimizde son hafta zarfında 

hararet derecesi 37-38-39 dan 
aşağı düşmemiştir. 

Dün de hararet derecesi gö!ge· 
de 38 idi. Bu sebeble evvelki gün 
Liseler ve orta okullar tatil yapmış 
ve fakat ilk okullar bu tatilden mah· 
rum edilm:ştir. Halbuki sıcaklardan 
daha ziyade küçük "yavruları koru· 
mak lazımdır ki, ilk okulların da, 
V eka!etin tayin ettiği derecede ta· 
til edilmesi i.:a beder. 

Mehmed Atçeken, Hü~eyin Atlı, al · 

bay Selim Kayabölen ve Hüseyin 
Mutluya aittir. 2,400 metre mesafe
li olan bu koşunun ikramiyesi 335 

liradır. Birinci 260, lkidci 55 ve ü 
çüncü 20 lira alacaktır. 

Fazla alaka topladığını hissetti· 

ğimiz bu koşuların hayli heyecanlı 
geçeceğini tahmin etmekteyiz. 

Kış saat• 

Saatler dün gç 
bir saat geri ahı> 

Jd • !tJU Tatbik etmekte o ugU· d 
saatlerine dün gece saat 24 

b .. tÖl1 ra nih3yet verilerek u 
ler bir saat geri alınmıştır. 

Hilmi Uranın 
Parti Meclisi grnpu ikİl1cı 

Mebusumuz Bay Hilmi U(arı 
mizde tetkiklerine devam e 
dir. Sayın Hilmi Uran Qsııı 
de zirai, iktisadi mevzular uı 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Mebuslarımız gelİ 
Seyhan Mebuslarından 

lşçen, General Naci ElderıiS. 
Tarıman, Salahaddin Çam 
şehrimize gelecekler 
tetkiklerde bulunarak 
riyle görüşeceklerdir. 

Bay Damar J\rıkO 

Mebusumuz Damar 
dünkü Toros Ekspiresile 
dan şehrimize gelmişlerdir 

c ................. __ __. __ ................... _._......,...._..... ........ ..,._~_.._,.......,.....,... ..................... .,.,_,~.._-.._.,.~\ . geldiniz deriz. 

MôOOo~ 

Üçüncü Tertip Planının Üçüncü ve Son Çekilişi 
7 fıkteşrinde Adanada Yapılacak 

Pamuk memleketi Adana, 

sizin de taliinizi ağartacaktır. 

ikramiye ikramiye Miktarı ikramiye Tutarı 
A~t Lira Llra 

ı 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
~ 5.000 20.000 1 

10 2.000 20.000 
80 1.000 80.000 

400 100 40.000 ı' 
4.000 10 40.000 

20.000 5 100.000 ! 
20.000 4 80.000 1 

44.498 - Y E K Ü N - 480.000 1 
Üçüncü Tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her birinbe ( 240.000 ) 

lira dağıtılmıştı. 7 Birinci teşrin keşidesinde ( 480.000 ) lira, yani evvelki çe· 
kitişlerin iki misli para tevzi edilecektir. 

Büyük ikramiye ( 40.000) den ( 60.000 ) liraya çıkarılmış, ayrıca 
( 20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave edilmiştir. ( 10,000) Liralık 

~ ikramiye bir tane fazlalaştırılmış, iki tane ( 4.000 ) lira yerine dört tane 
~ ( 5.000) lira konmuş, (2.000) liralar üçten on'a, (t.000) liralar kırktan seksene, 

l
( 100 ) liralar da ( 200 ) den ( 4 00 ) e çıkarılmıştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki li· 
ralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısını kazanabilirsiniz. 

~.........--. ........ ...,... ...... ....,... ......... --...,._.__.,_........,....,........,.........,_......,.,....,... ........ _.-..~1 

Bay Örge Evre0 

Gaziantep, Maraş, Uıfa ~ 
ta yel a korıf eranslar verme" 
Balıkesir Mebusu Ôrge Evrt0 ı 
Toros ekspresiyle şehrimizde~ 
miştir . 

Bir tehdit suçl'1 

Umumhane kadınlarınd 
rona Salih kızı Emineyi teb 
mekten suçlu olarak adliye 
edilen yemenici Mehmed 
sorgusunu müteakib tevkif 
çarpılarak görülen lüıu!JJ 

muhakemesi bilahare yapılıll 
re tevkifhaneye konmuştur· 

Bir yosmanın par8 , 

aşıran eliçabLI~ 
Kilisli Mehmed oğlu f-ia~ 

tin isminde bir g~nç u ntJ~ 
görüşmek üzere o:lasına çı 
kızı Teslimenin, portmen~od~ 
nan bir lira de~erinde ikı ~9 
asırmış ve Teslimcnin idd1• 

f Ç 
.,,~ 

rine yakalanan Hane i etı ıl 
yapılan aramada aşırılmış 0 

ayakkabısı içerisinden çı"'' 
Suçlu Adliyeye verilmiştir· 

ŞEHiRDE HAV 
" Şehrimizde dün gökY" 

hava hafif rüzgarlı idi. ( 

En çok sıcak gölgede j 
ceyi bulmuştu • 



tl~--J Abone Şartları 
İngiliz istihbarat 
nazırının beyanatı 

Londra : 5 ( A. A. ) - istihba
rat namı bir merasim esnasında 
sözleri söylemiştir: 

iıı" 
arı!> 

12 Aylık 1 'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
Yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - llıinlar için idareye 
müracaat edilmelidir . 

~UZYelt gazetecilere 
beyanatta bulundu 

el~ Va· 
ije ııngton : 5 (a.a) - Gazet~ 

- Bir senelik harpten sonra 
kaynaklarımız o derece stferber 
edilmiştir ki yakında hayati bir un· 

sur teşkil edeceklerdir . Daha şim. 
diden lngiliz kuvvetlerine 1000 Ka
nadalı iştirak etmektedir , Kanada 

ııı ~ ~k'topfantısmda Romıdan alınan 
1 ıncj teşrin reisi cumhur intiha
i kdı mihver devletlerinin~kendi· 
•tandırmamak istediklerini bil· 

ti bir gazete telgraf r ~hakkında 
~tulan Ruzvelt; bunun bir ga· 

1kiyesi olduğunu söylemiştir. 
clt lngiliz ve Amerikan csliha 

. •rdizasyonunda!en geniş işbir. 

111
• tahakkuk ettirileceğini haber 
''· bu Kanada ordusuna men· 

P <>I . ınıyan Kanadalı pilotların A-
. kad•ki hususi tayyare mekteb· 
. de tahsil edebileceklerini söy. 
1ttir . 
loslavyadaki Yahudi· 
1
tr için bazı kayıtlar 

e~ ~ 
"-ı lgrad : 5 (a.a) - Hühumet 

d~etin gıda maddeleri satma
l~ı 
li Yasak etmiştir. Yahudi serma· 

~c)'a sermayesinin mühim bir 

~ •hudilere aid olan iş ferde de 
. ~ t bir kentrol tayin edecek· 
.
1 
~tcblue kabul edilecek Ya

.ı_ ~tin adedi Y ıhudi nüfus nisbe· 
~ıte · 

•ınde olacaktır. 

imal edilmekte olan Hıriken tipin· 
deki tayyareler gelme~e devam et. 

mektedir . 

Kanada bize senede 25,000 pi
lot verebileceğini tahmin etmekte· 
dir • lmparatorlu~un pilot antren
manı plim mucibince 125,000 gö-

nüllü kaydedilmiştir . 19000 pilot 
namzedi tafim görmektedir . Ayrıca 
900 Yeni Zelandalıpilot İngiliz hava 
kuvvetlerinde teşrik etmiştir . 

Evvelki gece bir 
hava faaliyeti olmadı 

Londra: 5 (A.A.) - Hava şera
itinin fevkalade fena olmakta devam 
etmekte olması dolayısile lngiliz tay· 
yareleri dün gtce düşman arazisi 

. üzerinde hiç bir faaliyette bulunma· 
dı . 

Garbi Afrikada örfi 
idare ilAn edildi 

Alman ajansı bildiriyor: Fransız 
garbi Afrikası umumi valisi örfi ida· 
re ilan etmiştir. 

Çetlfoen: NEVZAD OOVEN 

fşte bu surelle, hiç birisinin üzerinde kat't karar 
~ttcınediği, birbirine zıt fikirlerin ıztırab verici tesiri altında 

0 tku ve şüphenin pençesi altında geceyi geçirdi. 

Ertcıi sabah, korkulu bir rüyadan uyanır gibi sıçrı· 
l'~rak kalktı. Ve yine bir tilkinin ulumasını işitti. Çabucak 
a"İYincH, ve mümkün otduğtt kadar sür'atle bahçenin kapu.suna 

~Oştu.. Güneş henüz engindi. Bol bir çiğ yağ~ışb. -~i~ a~, 
. 'rşey derin bir sükiit içinde kalmıştı. B. Tebrıck buyuk bır 
thtira.sla her tarafa göz gezdirdi. Tilkiye benzer bir şey iÖ· 
tcll'ıiyordu. Fakat sevinç kalbini şimdiden kablamağa başla· 
l'tııştı. 

el B. Tebrick'in sağda, solda yolu göz altında bulun· 
• UrduktJ bir sırada tilkisinin takriben otuz metre uzakta bu
uııt'ln bir koruluktan çıktığını gördü. 

b - Sevgili karıcığım! Oh Silvia! Senmisin ? diye 
~~rdı. 

Ô- t> Sesini işiten tilkinin kuyrutunu salladıtım gördü. Bu, 
tı rıuıı son şüphelerini de silmişti. Fakat, tilki B. Tebrick'in 
llij 
t' Hin yalvarmalarına, çağ'ırmalarına ratmen tekrar koruluQ'a 
•rcti. Yalnız hem iidiyor, hem de başını çevirerek mütcma-

Alman Üslerini 
-ŞiDDETLE 

Bombardman 
Londra : 5 (A. A.) - Hava 

Nezareti tebliği: 

Evvelki gün bombardman tay· 
yarelerimiz Roterdam limanına ve 

Möz nehri üzerinde Hatsundo top
lu bir halde bulunan mavnalara ve 
Dönkerk açıklarına, düşman 2Cmi· 
lerine ve Ben civarında bir 11nayi 
merkezine hücum etmişlerdir. 

Diğer tayyarelerimiz de şcriderg 
civarında demiryollarını bombard. 
man etmişlerdir. 

VEKİLLER 

İktisat Vekili Giresonda 

Gircson: 5 ( ı\ .A.) - iktisat Ve· 
kili şehrimizde ikti11di durum hık· 
kında izahat eldıkhn sonra Orduya 
gitmiştir. 

Fransa ve Siyam 
Tok) o: 5 (A.A) - Alman •i•n

sından: Domey ajansının Bankoktan 
haber verdikine göre, Siyam hükQ
meti ile Fıanm hilidiçinisi arasında 
son zamanlarda fenalaş1ıış olan mü
nasebetler daha c;ok gerginleşmiş 

bu:unmaktadır. Her ıki memleket 

Londra : 5 (A. A.) - Hava Ne
zaretinin ve istihbarat bürosunun 
verdiği habere gört, İngiliz hava 

lc.uvvetleri dün gündüz yaphkları 
hücum esnasında I 2 d~mau ticaret· 
gemisinden mürekkep bir kafileyi 
Dönkcrk civarında bombardman et· 

miştir. lngiliz tayyareleri alçak; bu· 
lutlardan istifade ederek hücumları
°' yapmışlar ve gemi kafilesine re· 
fakat eden harp gemilerine de al· 
çaictan uçarak yüksek infılak qıd· 

retinde bombalarla hücum etmiıler· 
dir. 

hudut boyur ca tabş1d. t yapmakh· 
dırlar. Hindiçini hava müdafaa la 
t.ıryaları hu 'ut boyunca istikşaf )'a· 
pao Siyım tayyar~Jrriı:ıe kır şı atı-ş 
açmışJardır. Hiftd.içini t ıyyareleri de 
wn günferde Siyam arazisi üzer&nde 
uçuşlar yapmışlardır. Hudut boyun·I 
da bulunan sivil ahalinin Hindiçini 

makamatı tarafından tahfiyeaine bııf 
lann: ı~tır • 

Çör çil Çin büyük 
elçisini kabul etti 

Londra : 5 ( A. A ) - Çin hü· 
yük elçisi yapılan davet üzerine 
evvelki akş&m Çörçili ziyaret et· 
mittir. 

Maltaya yeni .hücum 

Malta : 5 ( A. A. ) - Sekiz gün 
Jük bir fasıladan sonra bir düıman 
avcı teşekkülü ada üzerinde uçmuf

sa da hava müdafaa bataryalarımı-

İnhisarlar Vekili 
Balı kesirde 

zın ateşi ile datıtılmışhr . Bir dü~
man tayyaresi denize düşü•ülmüı
tür. Bir digeıi de ciddi hasara ut· 
ramıştır . 

Balıkesir: 5 (A.A ) - Gümriık 
ve inhisarlar Vekili Buısadan Balı· 
kcsire gelmiş ve tetkikatta bu'unmık 
üzre Sındırtıya gitmiştir. 

• 

diyen kocasına bakıyordu. Bunun üzerine B. Tebrick onun 
arkasından koştu. Fakat, ürkütmemek için gürültü yapmıyor 

ve telaş etmiyordu. Bir müddet ataçlann arasında onu iÖZ· 

leriylc aradıktan ve münasib bir mesafede olduğ'unu gör· 

dükten sonra tekrar çağarmağ'a başladı. Yaklaştıkça o da o 

kadar mesafe ilerliyor ve fakat, her defasında da başını çe
virip kocasına bakmağa devam ediyordu. Bu suretle, onu 
çalıhklar arasında tepenin eteğine kadar takibetti. Fakat orada 

tilki birdenbire iğrelti otlarının arasında kayboluyordu. B . 

Tebrick onun gözden kaybolduğu yere vardıkt zaman her 
tarafı aradığı halde onu bulamadı. Fakat etrafına bakınırken 
mükemmel surette gizlenmiş bir in gördü. Bu in okadar 

güzel saklanmışh ki, yanından bin defa geçilse görülmesine 

imkan yoktu. Ellerini yere koyarak etilib baktı. Tilkisini 
yine göremedi. Bir an onun ne olduğunu, nereye gid~bilece
~ini kendikcndine sordu. Fakat, biraz sonra toprağın altında 

hareket eden hir şeyden çıktığı zannmı veren bir gürültü işitti . 

Ve sonra önünde küçük bir şeyin oynadı~mı gördü. Bu, kö

mür gibi kara ve köpeğe benziyen küçük bir hayvandı. Onun 

arkasından diğer biri ve müteakiben bir üçüncüsü geliyordu. 

Elhasıl, beş tane olmuşlardı. En arkada da çocuklarını önüno 

katmış gelen tilkisini gördü. B. Tebrick bir takım mübhem 

ve keder verici heyecanlar içinde bir tek kelime bile söy

lemeden ona bakarken, karısının i'Özlerinin gurur ve saadet· 
ten parladığ"ını farketti. 

Tilki yavrularından birini alarak B. Tcbrick'in önüne 

g-etirdi ve bıraktı. Ve çok işveli ve davetkar bir eda ile 

ona baktL 

-sonu v..- -



Sahife 4 

Ticaret Vekilimiz 
Adana 

( Birinci sahifeden aı tan ) 

otlu Hataydan bugün sabahleyin sa · 
at 6,so:da şehrimize gelmiş olacak· 
!ardır. Sayın Vekilimiz Pamuk lhra· 
catçılar Birli~inde ve 44 numaralı Ada· 
na Tarım Satış Kooperatifı vaıiye· 

tiyle alakadar bulunacaklar ve bazı 

:ıevatla Adananın ticarf ve iktisadf 
meseleleri üzerinde temaslar yapa· 
caklardır. 

Yarın sabahleyin tayyareyle An· 

karaya dönecek olan Vekilimiz şere· 

fine bu akşam Sayhanpark lokanta· 

sın da Pamuk J hracatçılar Birliti tara· 

fından bir ziyafet verilecektir • 

Alman deniz kafilesine 
hücum 

( Birinci sahHeden artan ) 

Norveç sahillerinde düşman seyrüse· 
ferine yeni zayiat verdirmişlerdir. 
4000- 5000 tonluk bir düşman nakli
ye gemisine hücum etmiılerdir. Tam 
isabetler kaydedilmiş ve geminin ön 
ve arka anbarlarmda şiddetli yanım· 
lar çıkmıştır. Takriben 2000 tonluk 
diğer bir Alman gemisine de hücum 
edilmiş, bombalar isabet etmiştir. Bir 
tayyaremiz kaybolmuştur. 

Kira 1ı k veya satılık 
bahçe yeri 

TORKSôZO 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - - Yer altı kablo tesisatı dolayısile bozulan Trotuvarlı rın eıki ha 

line ifrağı için hafir, Grobeton ve tefriş işleri açık eksiltmeye konulmuş
tur. işin muhammen bedeli 1281 lira ve muvakkat teminat 96 lira 8 ku-

1,ruştur. 
2 - Eksiltme 19.10.940 Cumartesi günü saat 11 de Adanada Sey. 

han P. T. T. Müdürlüğü Binasında alım Sa_tım komsiyonu tarafından ya· 
pılacaktır. 

3 - Bu babdaki fenni hususi şartname ile eksiltme şartnameıini gör· 
mek isteyenlerin - Mesai dahilinde - her gün Müdürlük Kalem Şefli· 
tine ve eksiltmeye girecek taliblerin de ihale gün ve saatında - 940 ıe 
nesinde Ticaret odasından alanmış vuika ile diğer kanuni vesaik ve temi 
nıt makbuzlırile - Komisyona müröcaatları. 

12363 29 - 4 - 8 - 12 
p 

Kozan Memleket Hastanesi Tabibliğinden : 
Muhammen 

Mikt1rı Beherinin bedeli Muhammen tutarı Cinsi 
Kilo gr. Kuruş Santim Lira Kuruı 

3000 000 13 00 390 00 Ekstra Ekmek 
1500 000 40 ()() 600 00 Koyun Eti 
800 000 35 00 280 00 Birinci nevi pirin 

Yük s 00 250 Su 
sooo 1520 YEKÜN 

Kozan Memlcktt hastam·sinin Haziran 940 gününden 941 mayııı
mn sonuna kadar bir senelik ihtiyacı ol;.n yukarıda yazılı 1 in btşyüz yir· 
mi lira muhammen bedrlli yiyrcc-" ve içtcck gertklileri 27-9-940 gü· 

nünden 12-10-940 gününe kadar onbeş rün müddetle temdiden mev
kii münakasaya konmuştur. 

lhalei katiyesi 12-10--940 cümarteıi sa1t 17 de Kozan memleket 
hastahanesinde yapılacaktır. 

Şartnameyi anlamak iıtiytnlerinve taliplf'rin söylenen günde muham
men bedelin yüzde yedi buçuk te' minat akçasiyle birlikte haatıhaneye 

Ek
. A k ı·k b · d mürtcaatlırı ilin olunur. 12366 29-3-7-13 

s ı • er ı şu eaı yanm a ve 
Niyazi, Manisa\i Ali tarlalarile mah· 
dut 55 dönüm bahçe yeri icara 
verilece~\ gibi mülkiyeti de llb· 
hktır. Talip olanların Cumhuriyet 
otelinde iki numarada lbrahime mü. 
racaat etmeleri. 5-6 

6-10-1940 PAZAR 

9.00 Program 1 Saat ayarı 

9.03 Müzik : Marşlar. 

9.15 Aians haberleri 

9 .30 Müzik : Program 

9.50/ 10.00 Ev kadını-Yemek 

12.30 Program, saat ayarı 

12.33 Müzik: Türk 

12.~0 Ajans haberleri 

13.50 Müzik Türküler 

13.25/14.30Müzik : Radyo Salon Or-

kestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 

18.50 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Saat ayari, ajans 

l 9.4fı Müzik: Muhtelif Şarkılar (Pi.) 

20.15 Müzik : Operet ve Film mu· 

siki si 
2o.4rı Müzik : Türk 

21.15 Konuıma (Kahramanlık men· 

21.30 
kibeleri) 
Müzik: Brahms - Sonate sol 
majör, 

22.10 Muzik: Dans müziti (Pi.) 

22.30 Saat ayan, Ajans 

22.50 Müzik : Cazband 

23.15/22.JOProa-ram ve kapanıı. 
l 

Seyhan Vilayetl Vakıflar müdür
lüğünden: 

Lira Mevkii 

101 
ıs 

3S 
70 

Hilhal mabılleıi 

Tepe-bat 

• 
• 

14S Emirler Mıkallesi 
145 • • 

92 Camü Cedit 
110 " • 
60 " • 

155 Mermerli 
260 Nacaran 

Cinai 

Hın o 
Oda 
Hane 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 225 Sisli mahallcai • 

12 Helkeciler Meacit 

Belediye 
Kıpu No. 

3221159 
336/4-189 
371/1-191 
342/152-27 
36718-1 
367/10,12 37 
9/149-1 
10/147-3 
13134-9 
lOS/31-69 
1S2160 62 8S 
160121 -101 

60 Mestan zade Hane 171/175 

Yukarıda yazıla Vakıf tayri menkuller 11111940 gününden 31/10194 l 
iÜnüne kadar birer sene müddetle ve geçen seneki kira bedellerile kira-

lanacaktır. 
ihaleleri 11/191940 Cuma rünü ıaat 14 de Vakıflar idaresind yapı· 

lacıktır. isteklilerin müracaatları ilin olunur. 12388 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Yetiıtiriciltre bir yardım olmak üzere müessesemiz ıuni tohumlama 
laboratuvarlarında rebelik teşhiıleri yapılacaktır. 

Yetiştiriciltrin gebeliklerini teıhis ettirmek istedikleri kıarıklarmın 
idrarlarını ışatıdaki şartlar dairesinde haraya göndermeler : 

ı - Gebelik teşhis~ için gönderilecek idrarın kısratın son ııfıd ta
rihinden yüz gün sonra alınmış olması. 

2 - idrar şişesi iyice kapanmalı ve güzelce ambalaj yapılmalıdır. 

3 - Kıırak sahibinin açık ıdreıi ve kısratın son 11fad tarihi yazılmalı 
ve tahlil ücreti olan bir liranın şişe ile birlikte gönderilmesi lizımdar. 

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

6 Teşrinevvel 

ilan 1 
Halkevi reisliğinden: .....,. 

Sosyal yardım komitesinde 
hal bir azalık için 121101940 cıı 
tesi günü saat 18 de intihap Y1 

catından bu şubeye kayıtlı ırk• 
ların o gün ve o natta Halk• 
gelmeleri rica olunur. 1 

Zayi Cüzdan 
Dün içind~ 55 lira ile 24 

Milli Piyango bileti ve ı;air evr•' 
lunan cüzdanımı kaybettim • 
insaniyet namına Aral Şirketind•. 
Onarlıtürk'e getirmesi ve keP 
sevindirilrcetini ilin ederim. 

Seyhen Hususi muh 
be müdürlüğünden : 

Hususi muhasebe ~merkel 
silıt kısmında aylık ( 40 ) 
lira ücretli iki tahaildarhk 
dır. 

Aranılan ıartları (haiz ist 
en çok birinci teırininin 1 O 
Perıembe gününe kadar 
makamına iıtida ile 
ilin olunur. 

Adana Askeri sa tın 
komisyonundan: 

1 - irmik, Un, Tuz ve 
atı ciheti aıkeriyeden veril 
re ( 6000 ) kilo Pekıimet 'i 
tirilecektir. 

2 - Taliblerin evsaf ve : 
şeraitlerini rörüp pazarhtılll 
mak üzere 11 - 10 - 940 
rünü ıaat 11 de Adana Ask,j 
tın alma komisyonuna müra 

s 
12 
49~---

45 
60 

45---
57 

I~ 1 
Rayifmark 
Frank ( Fransız ) 

Dolar ( Amen'ka ) 
Frank ( isviçre ) 

Umumi nqriyat 111 

1 

~ 

Macid Güçlil 

Adını Türkıöıü Mıt~ 
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li\!J IE" "aı ır '1' 
~y@lk? 

......___ . 
Sünıerlerin çek ve 

tak ~enetleri nasıldı? 
~al'~a eski Babilin bulunduğu ha· 

'çr~J· e hafriyat yapmakta olan f s 
e23 'ııı 1 arkeolog alimler gayet mü· 

'luı:serlere te.sadüf etmişlerdir. Ba 
I t Zarnanında hattı mıhı ile ııe· 

la Ct ve kitaplar kiremid gibi lev. 
;a .Yazılmakta idi. I 

tı t''çreli asarıatika mütehassıs. 
ba 0Pr~kların altından çıkardıkla · 1 
,?ı kıtabeleri deşifre ettikleri 

du~ıı bunların birer banka senedi 
·~i~Unu öğrenmişlerdir. Meğer ki 
ıı·1.· llıodern ticaret vasıtası zan· 
ı,ın:ı· 

b·ıı· ız banka ve çek usullerini 
'd 

1 ıler pek iyi biliyorlarmış. Se· 
'trıve çeklerin altına imza yerine 

ak İzi koyduklarından sahtesini 
llıağ · ,. a a ımkan bırakmamışlardır. 
~d ulunan çek ve senedlerin ço

~ Parmak izleri gayet vazıh bu 
~ıua tadır. Bu yeni eserler bugün 
. Paya mahsus zannettig· imiz me· • ıy 

ttin Babilliler ve Sümerler ara· 
i\'tıevcud bulunduğunu bir da· 
~ .. at etmiştir. 
llnyada insanbaşına 
düşen toprak 

a.Pılan bir istatistik biıe göste· 
tıyor ki, bütün dünya nüfusu 

Cut toprağa taksim edildiği tak 
.e kilornetre başına 14 kişi dü-

~akikıtte bu miktar: 
"rupada kilometre başına 49, 
~~ 27, Amerikada C, Afrika· 
ş. kyanusyada 1 kişidir. 
1 

1ltıdi de dünyanın en kalabalık, 
~tıhll memleketlerine bakalım. 
t aJ<lbalık memleketlerde kilo· 
~ başına düşen nüfus: 
33 °rıako 16,667, Cebelüttarık 

)' Vatikan 2,273, Mısır (çöl 

1 
f 4.37, Belçika 271, Hollanda 

l~a tıgıltere 19:i, Japonya 183, 
137, Almanya 134, Fransa 

.~- .............. ---.......... --·· ...... ___ .., 
L~.: ~. ~ ' .. o_ı .~~:._-K .. o •• ~.~. ~ •• ~ ~ ~ .~ -~~~J 

Bugün mühim bir mevkide 
bulunan Portekizin tarihi 
Portekizin 800 üncü istiklal 

yılclönümü kutlandığı bildiriliyor. 

Şimdi Portekiz tarafından işgal edi· 

len arazi, Kurunu ulada kısmen Lu. 

sitania'ya aitti. finikelililer bu ülke

nin sahillerini müstemlekeştirmişler: 

di. Halk Kelt aslın dandı. Bunlar, Ro · 
malıların istilasına uzun müddet kar

şı durdular. Bilhassa Viriathe'ın kah· 

ramanlıkları dillere destan kalmış

tır. 

Beş buçuk asır müddetle, Lusi

tania, Roma imparatorluğuna ait 
kaldı. 409 da Alainler sonra Sue· 

ve'Jer ve nihayet Wisigoth'lar tara· 

fmdan istilaya uğradı (467·585) se 

kizinci asırda Araplar burasını En-

Yazan 

P. P. 
dülüs devletine ilhak ettiler, 

Asturie'nin hıristiyan kralları çok 

geçrnedenistila/alarmı dağların cenu. 

buna kadar ilerlettiler. Arapları Ga 

lice'den tardettiler. Lizbonu 953 de 

aldılar. 

İşte Portucalia kelimesinin do · 

ğuşu bu sıralardadır. Bu ad, evvela 

Porto havalisine verilmişti. (Porto 

ve Kelt kelimelerinden mürekkeptir.) 

Sonra da Minho ve Taga arasında· 

'ki memleketlere alem oldu. 

Ceyhan orta mektebi 
bir törenle açılacak 

Öğretmen kadroları tamamlanıyor 
Ceyhan : 5 (Türksözü muhabi

rindtn) - Ceyhan orta mektebinin 
ihtiyaçve noksanlarının sür'atle te· 
minine çalışılmaktadır. 

Alakadarlardan öğrendiğime naza· 
ran, Bugüne kadar orta mektebe 
kayıt ve kabul edilen talebenin mec 
muu 200 zü bulmuştur. Halen 
müracaat edenlerin sayısı ise hergün 
biraz daha artmaktadır. 

Diğer taraftan, muallim kadrosu 

da tamamlanmıştır. Ancak bir mü· 

tebin açıhş merasimi bir haftaya ka
dar yapılacaktır. Mersinden, Adana· 
dan da bir çok davetliler hazır bu· 
lunacaktır. Bu itibarla, Ceyhan orta 

mektebli bir hafta sorıra tedrisata 

başlıyabilecektir. 

Mekteb bu yıl bir sınıf olarak 
faaliyete geçecektir. Gelecek sene· 
lcrde de 2 ve 3 üncü sınıfların ilave 
siyle ve muallim kadrosunun Maarif 
vekaletince tefriki suretiyle tam dev· 
reli ve resmi olarak faaliyetıne de· 

1107 senelerine doğru Portekiz 
kontluğu (Castille - Kastif) kral al· 
tıncı Alphonse tarafından damadı 
Henri de Bourgogue'a verildi. 

Henri çok geçmeden kendine 

bir de " Allah tarafından nasbedil· 

miş,, sıEatı verdi. 

işte Portekize istiklalini ve hü. 
viyetini bahşeden, bu zatm oğlu Al. 

phonse' dur. Askerleri 1136 senesin

de Ourique muharebe meydanında 

onu kral ilan ettiler. 1140 senele

rinde artık Portekiz dünyaca müs· 

takil bir krallık olarak tanınmıştı. 

1 l 43 senesinde de ~Lamego Cor· 

tes'inde milli nizamların esası vaze. 
dildi . 

Romanya ile 
yapılan pakt 

Tatbikatı için iki kişilik 

bir heyet Bükreşe gidiyor 

lstanbul : 5 (Hususi) - Roman· 

ya ile aramızda yapılan ticaret mu. 
ah edesi Vekiller Heyetinin tasvibine 

arzolunmuştur. 

Ticaret vekaleti anlaşmanın tas· 

dikini müteakip tatbikat ve teferrü-

ata ait noktalar üzerinde hazırlama· 

ya başladığı kararları alakadarlara 

bildirecektir. 

; tenha memleketlerde ise ki· 
, 1 ~~b rnurabbaına düşen nüfus: 

1 

dür eksiktir. Fakat aranan evsafı vam ederek Ceyhan bölgesi orta 

ı:nekteb dert ve ihtiyacı ortadan 

kalkmış olacaktır. Muallimlerin ma

aşı bu yıl maarifseverler tarafından 
verilecektir. - M. Sefçuk 

Bundan başka yeni anlaşınanm 

tatbiki etrafında Ro'Den hükıimetile 

S t N .. a, Kanada, Avustralya 1, 
1 tik av 0,7, Trablus 0,4 Cenubi 
5 il 0,3, Alaska 0,01. 

• 1 

Dok 
~ ~u .

1 
san beş kadın tanımış oldu· 

1;111 
1 

Cti sürdükten sonra bu mah· 
&tttı Ylizde doksan iki ihtimalle 
"•ı ·ı 

1 hr 1 e altmış ay zarfında bir 
thiı:'ti terzi faturalariyle iflas et· 

ta c'kini istatistik sayesinde is· 
ı Cbıleceğini kendisine ı-öy l e -
&İt ~ 
ı:ıılun Ulvinin bir genç kıza 

111 ı.ı~unu haber aldık . Buluş-
b15rfastahanede çay , kahve ve 
~ııı c.r .o kadar kötü idi ki , sev
• 1 kıncj bir çay veya kahve 
ırıe . 
~ 'tnkan ve ihtimal yoklıı . 

1 hediye verecek bir yaradı· 
~~adığını her halde tahmin 
l acaksınız 
tıı k . 

Ytık ı1ın da hediye falan iste· 
1\t. tu . 

1 • 

~q~t f 
asız kadıııı buldum !... ,, 

haiz bir müdürün de bir iki güne 

kadar temin olunacağı umulmakta
dır. 

Yine haber aldığıma göre, mek-

1 TÜR K S Ô Z C'N ü N KÜÇÜK H i K A YE S 1 f ---

diye düşündü . 
Görüşmelerinin birinde sevgilisinin 

bir barda çıplak dans ettiğini öğre· 

nince pek memnun oldu . Bit çıplak 

kadının , geceleri tabiatiyle tuvalete 
ihtiyacı olamazdı . Terzinin fatura 
göndermesi ihtimali de ortadan kalk
mış oluyordu. 

Ulvi , aradığı kadını bulmuştu • 
Tereddüt etmeden evlenmeğe karat 
verdi ve evlendiler. Gece, barda ç ı p· 

lak danseden bayanın gündüz de 
çıplak dolaşması imkanc;ızdı . isimle· 
rini bilmediği ve öğrenmeği de arzu 

etmediği kadın eşyaları almıyordu : 
bahlık .. akşamlık •. sokaklık •. spor 
manto .. kombinezon .. truvakar ve 
saire .. Pasta isimlerinde de bir aca
iplik hissetmeğe başlamıştı: Bonblan . 
piramit,. lngiliz çorbası •. Japon re
vanisi yok bilmem rumba .. 

Ulvi, bütün bu masrafların bir de· 
faya meıhsus olacağını düşünerek se· 
sini çıkarmıyordu. Fakat , ayni ~şya· 
tarın isimlerini havi faturaların tekrar 
gelmeğe başladığını ve parasının da 
eksildiğini görünce bu işin neye va
racağını hesablamağa başlamıştı. Hal-

temaslarda buiurımak üz ·re Bilecik 

mebusu doktor Kasım Gülek ile ls
tanbul ziraat bankası Müdürü Meh· 

met Ali Bükreşe gidecektir. 

buki, kadın hiç de misafir değildi • 
Mev~imi geçmiş esvaplar giyerdi. Bir 
gün Ulvi çok fena bir havadisle kar
şılaştı; evli bir kadının barda çıplak 

dansetmesini kocasının ismine layık 

bulmayan Bayan Ulvi artistliğe veda 
etmişti . Şimdi gece t.ıvaleti lazım 
olacaktı. Bir tek tuvaleti faturasını 

ödemeye çoktan rnı olmuştu. Fakat 
gece elbiselerinin adedi beşe çıkınca, 
Ulvi kalb hastalığına tutulmaktan 
korkarak üç numaralı ve en samimi 
avukat arkadaşınıı koştu ve karısının 
miisrifliğinden bahisle avukatlık tec-

rübesi sayesinde bu çıkmaz işi bir 
maddeye uydurarak boşanma kara· 

rını serian alması için ricada bulun· 
du. Fakat, zavallı Ulvi, boşanma ka· 
rarının eline geçtiğini görmeden de .. 
lirmişti . 
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DERECE 

Fi Ti 100 URUŞ 

1/2 Litre 

•• 
Adana Oğretmen Okulu Direk" 

törlüğünden : 
Miktarı Muhammen Fi. Movakkatteınııı• 

Erzakın Cinsi Kilo Kuruş s. Ll l(r. 
ra ..-/ 

Ekistra tkmt-k 30000 11 ~ 258 7) 

Koyun eti 8000 38 228 25 Maraş pirinci 7000 33 173 
Kuru fasulya 3000 30 67 50 
Sade yağ 2000 140 210 
Zeytin yağı 1000 80 60 
Zeytin tanesi 500 40 15 

50 Kuru soğan 3000 6 13 
Patates 3000 7 15 15 
Domates Salçası 500 25 12 50 
Beyaz peynir 1000 55 41 2S 
inek Sütü 3000 11 33 

• Yojurdu 4000 12 36 
5~ Sabun 1000 50 37 

Kırılmış çam odunu 10000 1 25 9 31 

I - Adana öğretmen okulunun 1940-1941 ders yıfının 8 aylı~~ 
zak ve mahrukat ihtiyaçlan onbeş gün müddetle açık eksiltmeye 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğün<ie 10 birinciteşrin 

Perşembe günü saat 9 da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
vesaik ve % 7,5 nisbetindeki teminatlarile birlikte ihale saatinden e 
komisyona ve şeraiti görmek istiytnlerin de her gün okul idaresine 
racaatlan ilan olunur.... 12355 28-2- 6-10 

İşbankasına imtihanla memur alınacaktır 

Orta mektep ve Lise mezunlarından talip olanlar 7 Teşrinievvel~ 
pazartesi günü saat 14 de Adana fşbankası şubesinde yapılacak 1 

handa hazır bulunmak üzere vesaik ve fotograflariyle birlikte imtiha~ 
nünden evvel lşbankasına müracaatları ilan olunur. 

Tu .. rkso··zu·· Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında 
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

=====~========::::::::;====== 

l(itap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖzÜ Matbaası: rita, BilUmum Matbaa İşlerini Türkiyede 

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

CöDt Kosmn -
a 
a 

Sağlam, Tem iz, Zarif Cilt ( Türksözü J 
Mücellithanesinde Yapılır. 

A~ 


