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Cephenin son vaziyeti 

PiYADE HARBiNE 
•• 

DUN BAŞLANDI ' • 
Almanlar bir 
eline geçen 

İngiliz gemisini batırdı 
bir Alman petrol gemisi 

• 
' 

İngilizlerin 
de battı 

. Pnris : 2 ( Radyo ) - Cephede 
~•.Yade kuvvetleri arasında çarpışma· 

11
" Yapılm ı ştır Umumi.Yet itibaril e 

tııe..,zilerde bir değişiklik y oktur . 

8attrılan lnglllz gemisi 
{) L ondra · -> ( Rad,,o ) - Atlas 
k k.\'anUsunda bir Alman tahte l balıiri 
l "

0 ute adlı bir İngili z gemisini ba· 
11' 

ltııştır. Tayfalar kurtarılmıştır . 

Avueturalyanm yardımı 

r l Londra : 2 ( Radyo ) - Av.ustu
~~ .Ya Başvekili parlamentoda dun 
ır nutuk söylemi~tir . Başvekil bu • 

nutkunda demiştir ki : 

-" Ambargonun kaldırılması bi
zi m geni ş i~ l t:r yııpmam ı z:ı imkan 
vermektedir . 

Amerika.ya ilk hamlede :WJ tn.y
_yare ve :ı torrido muhribi ı"marln· , 

,yacağ ı z . " ·' rıc:ı A \' ustur al rn<b bu
y UK mı.ı lıimmrıt fobrika l rırı kuracak 

ve Avrupa ct•phr:o;İne 20,01)0 k i şi l ik 

b ir kuvvet göndereceğiz . Ordu için 

4000 otomobil alncagız. Ve gene ordu 
için şimdilik .i!) milyon ,nrfcdeccbiz . 

Va-;;ington : ~ ( Rndyo ) - :--.:ev 

~inlandiya Rusya . ile ko
lltışmaya devam edecek 

B. Molotofun beyanatı Finlandiya 
siyasi mahafilinde fena karş ılandı 

p . 
lcte a_~ıs : 2 (Radyo) Alınan haber· 1 

ltt &-ore, Finl;mdiya, üçüncü bir dev 
tj 1~ t~rafıudan kendisine tazyik yadıl 
cıllJ1 •<ldialarını sureti katiyede red 

ektedir. 

flıer~ 1 nlandiya, Sovyetler birliği hüku 
~ilk 1 ıle maknl esaslar dairesinde mü 

Elreye devam ededektir. 

~e 11 A_>rıca alınan malfıınata göre Sov 
letııer~ıı Finlandiyadan vaki olan ta- 1 

l<ırıcı~tı hakkında Mololofun ifşaatı Fin 
~ll;ııı'Ya siyasi mahfillerınde fena kar 

llıışıır. 

dcıe~00dra : 2 (Radyo) - Fınlandiya 
ltıış 1 a.,Yonu bugün Moskovaya var
U~l!tır • . M iııakerelere tekrar başlanmak 

Cdır. 

londra 2 (Radyo) - Haber 

1~.~ parlamentosunda 
llrk - İngiliz pak tı 

alınd ığ'ına göre, Fınfıındiya hiıku .ncti 

Sovyellerınisted ıği Trngıı lmnnırıa 

mayın döşP.mistıı . 

york Tayıni,,\n bildird iğine göre, bu · 
gUn İngi l iz harp gemiler i Fridri k 
adındaki bir Alman petrol gemisini 
. ' nkalamışlardır . Fakat •geminin kap· 
tanı gemiyi te-;lim etmcmı.-k için ba· 

tırm ışlı r . Bu gemide 40.00U varil 
pt'lrol vardı. Tayfalar lngiliz gemı
leri tarafından kurtarıld ı . 

................. .,...~ .......... .-. .. .......... .. ....... .-.. .. 
• • 
İ P lmanya endişe ; 
;içinde bulunuyor : 
! • 
iBahı k ta ki ge n işl eme! i 
• • . . 
! Bertin: 2(Radyo) - Roy ! 
! ter muh;ıbtri bifdlrlyor : ! 
• • t Baltık mmtakası nda Sov- t 

i yetlerln g enişlemesi Al- i 
i manyade bUyUk endlşelar t 

i tevlit etm•ştır. Bu hareke· i . 
! tin önünü almak için Al· ! 
! manya gayet lhtlyatk:ira - ! 

! :: ~·:~:::=~~sı:::.:•::. ! 
i bet bir netice almama- i 
! mış tır , 

• 
. 
• . 
• 

t\ . Hnı:<l . 
1 -•bi b nd · ~ (Royter) - lrnk kral 
~~igi tıgUn parlementoyu açmı~ söy 
~~" l\ı ııutukta. Turk - İngiliz paktın· 

Hit!Pr - l\trrim .. ı~rnim de , illii orrıı isterim ' 
P11p1;n - } oıırıım .' 01111 ıı a,ı l ) eıınden koıı ır11_rım ıml.-<irıı )Ol . . ' 

tıııııu . 1 b b .. nıyct c e ,ctmıştır. [ Fransız k arikatürü ] 
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ALMANYADA 
MEVZİİ iSYAN 

FONFRiÇ 
SUiKASD 
KURBANI 
OLMUŞ! 

Bukreş : 2 (Ratlyo) - Siya:.1 ma 
hafi ller , Al man ordusu ba~kumanda
nın1 öldUt'en Uç a .. kerin idam edilmiş 

olduğunu , diğer b ir lı:ıbcrde Fon Fd 
çi.ı bit' ı- UikaqÔ neticesi ö ldUeUnU ,,vo,k 
sa h erpde ölmediğini bildit'mektedir . 

Gene diğer bir haberde Bilzen \'C 

Tabnn şehirlerinde bugUn nazi ale.' Fı 
darı n Umay i şler olduğunu. halka ate~ 
açıldığını , ve y:ıralan;ınla.r bul uoJı,.; u J 
mı anlntınaİttallır. 

Uzakşark harbi 
alevlendi 

Çinliler dün iki 
şehir istirdat 

ettiler 

Japon ku vveti er i 
püsk ürtiilüyor 

Şanghay: 2 (Radyo)- Hung· Çi
nin geri alınmasından sonra Çın 

kuvv~tleıi Utsi şehrine de taarrnzA 
geçerek bu şehri de istird;ıt ettiler . 

Japon ku\Vetleri Taykang istika
metinde püskürtülmektedir. 

Çinliler diin akşam Taykiyo şch· 
rini de istirdat etmeğe muı:affak ol
muşlardır. 

Vaşington 
ve moskovada 

Molotofun son beyanatın• 
dan Ruzvett incindi! 

Moskova : 2 (Ro1 ter) - Mosko 
vadaki Amerikan mahfılleri Filipin 
v~ güS~ hakkında Molotofun tdmib 
Ierin fon Ruzvellin incinmiş olduğu . 
nu beyan etmektedirler. 

Berlin : :! (Radyo - Ribbcntrop 
lıu :ıyın sonuııdn UçUn ::>U de fo obrak ( 
ı\\o-,ko\·oyıı. gi llcccklir. -



Sahife 2 

AVRUPA MEKTUBU 

SAHTE BiR 
MÜFETTiŞ 

a ngilterenin en büyük tayyare 
O fabrikasında garip bir badise 

olmuştur. Fabrikanm müdüriyd 
odasına tayyare zabiti kıyafetinde 

gelen bir adamın umumi erkanıhar· 
biyeden gı-ldiğini ve zabıtanın ken 
disioi 503 numara ile tbildiğini söy 
lediktcn sönıa bir bav'i korunma 
tccıübesi yaptırmak istediğini bil · 
dirmiştir. 

Fabrikanın bava taarruzu baş
ladığını bildıren düdükleri öttürül· 
möştür. Fabrikanın ı..binlerce amele 
ve mühendisi işlerini bırakarak sı· 
ğınaklaıa dolmuşlaıdır. 

Müfettiş lsıgınakları da kont· 
rol etmiş ve gaz maskelerini birer 
birer muayene eylemiştir. 

Fabrikanın işleri :dört heş saat 
sekteye uğramıştır. Sonunda mü -
fettiş fabrika müstahdemini için 
hususi üniforma hazırlanacağını ha
ber vermiş ve bazı memurlaırn öl 
çüsünü almıştır. Müfettiş giderken 
bir hava taarruzu olduğu zaman 
fabrikanın umumi düdüklerden evel 
hususi telefonla evvelden haberdar 
edileceğini de ilave etmiştir. 

Müfettiş gittikten biraz sonra 
Hava Nezaretınin umumi müfettişi 

gelerek fabrikanın mesaisi hakkın

da malumat istemiştir. Biraz evvd 
fa brikamn işleri hava korunma tec 
rübesi yaptırılmasından dolayı tatil 
edilmiş olduğlJnu işiden umumi mü· 
fettiş hayret içinde kalmıştır 

Deıhal zabıtaya haber verilmiş 
tir. Meğer bunun Öledenberi göste 
rişı seven Robrts isminde bir serse · 
rinin marift.ti olduğu anlaşılmıştır. 

Mahkeme serseriyi bu marifdin 1en 
colayı ancak beş lngiliz .lirası gıbi -
hafıf bir ceza vermekle i11..tifa et· 
miş ve lakin müdürü gafletinden 
dolayı şiddetle takLih eylemiştir. 

Tiirksözü 3 T eşrioisani 939 
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Mütecaviz gençlerjSebze ve kasaplar\ 

ve çocuklar ı hali projesi 
ı 

Vilayet çok şiddetli' Vakıflar idaresi yeni 

e · } d. projeyi An karaya göoderdi 
mır er ver ı 

Haber aldığımıza gÖr<" Vi layet, 
şenir gençlerinden ve çocuklaı ından 
bir kısmmın hatta okul talebelerin· 
den baıılarının başkalarına ait bağ 
ve babçelerdtki meyve ve çiçekle-re 

tecavüz ettikleri ve ekseriya da çok 
zalimane tahribat yaptıkları hak· 
kındaki şikayetleri nazarı itibara 
alarak bu hususta şiddetli tedbirler 
almmasım vr. bunun süratle önüne 
geçilmesi için zabıtaya emir vermiş 
tir . 

Bundan başka yine bir kısım 
genç insanların sokakta kadınlara 

söz atmak ve sarkıntılık ) apmak 

gibi çok çirkin ve bayağı hallere 
cesaret ettikleri anlaşıldığından Vi 
layel Makıımı tarafından, çok şid 

detli davramlrnası hususunda da 
zabıtanın ehemmiyetle nazarı dık 

kati celbedilmiştir. 
Vilayet makamının bu iki me 

sele üzerindeki titizıigini yerden,gö 
ğe kadar haklı buluyoruz . Çünkü, 
bir hayli zamandanberi bu gibi kötü 
haller hakikaten tahammül edılmrz 
bir ş~kil almış bulunmaktadır. 

Adana vakıflar idaresinin Ka'e· 
kapununda ymi bir sepze kasaplar 
ha·i yap::lıracagını evvelce yazmışdık 

Dün aldığımız .malumata göre 
vakıflar idaresi bu işe ait projeleri 
umum müdüklüğe göndermiştir. Bu 
projede yeni kurulacak dükkanlarda 
dahildir. 

Hükumet cadde~indeki 
büyük apartman 

Hükumet caddesinde vakıflar 
idaresinin inşa etti,mekte olduğu bü 
yük aputmanın temelleri bugün ah 
lacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Abidin 
paşa ca J Jesindeki apartm3nın iha 
leside 20 teşrinsanide yapılacaktır. 

Boğa büyütme istasyonla
rı idare komisyonu 

toplantısı 

Bo~a büyütme istasyon! '.\tı ida 
resi komisyonu Lugürı saat 15 de 
vilayet baytar bış müdürlüğünde top 
Janacak ve işlt:r hakkın~a görüşme 

ler yapılacaktır. 

ŞEHİRDE HAVtt 

Vilayet daimi encümeni 

Seyhan vilayet daimi encümcoi 
dün öğleden evvel toplanarak vili· 
yete ait işler üzerinde gör üş meler· 
de bu'uomu)tur, 

MAHKEMELERDE 

Katil Seyit Ali 18 
seneye mahkum oldu 

Mcnemenciağlu ÇotJan adrndıı 
biıisini Dc:rv:şli köyünde 13 yerin· 
den yaralaıarak öldüren Konyalı 
Seyit Ali adındaki şahsın Adan~ 
Atır Cezasmda yapılan muhaketne51 

c;on bulmuştur. Suçlu Türk ceıı 

kanununun 480 maddesine tevfıka!I 
18 seneye mahkum edilmiştir. 

Pasif korunma 
komisyonu 

Vılayet hava pasif korunıtl~ 
komisyonu dün Valimizin riyaseti 
altında toplanmış ve mubtelıf işle' 
üzerinde görüşmeler yaparak karar 
lar almıştır. 

Dil fakültesi açıldı 

Ankaradaki Dıl, Tarih Coğraf· 
ya fakültesi dün açılmıştır. 

Sıtml mücadele mı ta' 
kalaı ındaki gayri sıhhi 

müesseseler 

Stlma müc 1dele mıotakafarı d3
' 

Daha genç yaşından başkaları · 

nın malına, haysiyet ve şerefine hür 
metsizlik göstermeğe başlayan bu 
kahil insanların h2dlerini bildirmek 
ve onları henüz vakıt .geçmeden 
tnbiye ve ahlak hudutları içine 
döndürmek husu~unda ne kadar 
şiddetli davranılırsa yeridir. 

Şehrimizde dün göle yüzü açık, hiliode bulunan .yerlerde tesis v~ 
hava hafif ,üzgarlı idi.En çok sıcalr 1 kuşat edilt cek tuğla, kiremit, ke' 

• k\ kA h 'le'~ gölgede 24 dereceyi bulmuştu. · pıç oca arının m<"s un ma a 
olan mesafesinin sıtma kanunL1 11

' 

~~--~---~-~---~~-~~~~--~~-~~·~--~~-~~~~-~-~-~ göre tesbitinin teşkilat :olan yer~( 

Habsbu rglar faal l·yette de mahalli sıtma mücadela tab•~, 

Avusturyayı, Macaristanı ve çe. 

koslovakyayı birleştirmek yolunda 
Hı bsburgların faaliyete geçtiği 
haberleri verilmek!edir. Habsbutg· 
lar hakkında okuyucularımıza biraz 
malumat verelim: 

HabsburglM, Avrupada birkaç 

taht işgal dmiş bir Alman haneda
mdır. Bunların mevcudiyetleri Avus. 
turyanın tarihile kaynaşmıştır. Habs· 
burgların tarihce en müsb,.t cedleri 
"Zengin Gontrao" dır. Ooun'cu asır· 
da Suab senyürü idi. 

(Souabe, 'I huringe-, Bavyera ve 

lsviçre arasında, eski Cermen impa 

ratorluğuna dahil bir kısımdır.) 

Gontran'ın ahfadından Werner 
ı isiıpli bir za ~ (ki 1096 da vefat et-

, GÜNÜN MEVZUU 

miştir) fsviçrede bulunan bir şato
nun adına izafeten t fabsbourg kon 
tu ünvanını aldı. 

Bu hanedan Hohenstanfen'lerin 

himayesi sayesinde İsviçrede-, Alsas. 

ta ve SuaL'da mühim mikdarda 
erazi elde ettiler. Mahirane bir izdi· 
vaç siyaseti takip ederek arazilerir.i 
arttırmak yolunu bu'dular. On al
tıncı asırda Almanyanın imparator. 

ları, Bohemyanın, Macaristanın ve 
ispanyanın kralları oldubr. 

Avrupada ve yeni dünyada ha· 
kim vaziyetP. g<!ldiler. 

Katolık dininin bellibaşlı şefi 

idiler. Düuya monarşisi kurmağa ça 
lıştılar. Lakin Reform, Almanyada
ki nüfuzlarını kırdı. Fransa idealle· 
rininin tahakkukuna mani oldu. 

Nihayet 1792 ile 1860 arasında
ki inkllap harckf"ti ellerinden Pcle· 
mengi. halyan eyaletlerini ve Prus 
yayı aldı; Alman konfederasyonun 
dan kendilerini çıkardı. 

Habsburglar on altıncı, on ye· 

dinci ve on sekizinci asırda Türk 

istilasına mini olmuşlardır. 

En son Avusturya - Macttris· 
tan imparatoru birinci Şaıl memle
kette çıkarı ihtilal yüzünden Avus· 
tur ya ve Macaristan t~htmdan I 1-
13 leşrinsani 1918 de ferağate mec 
bur kalmış ve 1922 de vefat et mis 
tir . 

!erile birlikte müşterek bir raP0' 

yapılması kararlaşmıştır. 

1 ren biletlerinin 
toplama şekilleri 

~ .~ 
Trenlerde biletler topla1ır !9 

bazı yanlışlıklar yapıldığı, rnese . 
gidiş yerine dönüş biletlerinin to~ş 

landığı ve buyüzden yolcuların rfl 51 
~ıl ~aziyetle kaldığı anlaşıll11:ıı 
uzerıne, Devlet Demir~olları r' 
hususta ) eni bir nizamname h,ı:ı 
lamıştır. 

YE.NI NEŞRIY AT 

lçel mecmuası 

~-· Mersin Halkevi tarafındarı çı ~t 

1 
rılmakta olan lçel mecmuasrııırı 51111 

inci sayısı çıkmıştır. Okunııt3 
-------------------tavsiye ederiz. 

12 
6 
3 
1 
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abone şartlan 

Kuruş 

12 Aylık \200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
l Aylık 100 

1 -Dış ıneııılekcllcı iı.;ın Abcıııe 

Clı değişme1 yalnı·ı posta masrafı 
Ilı edilir. 
2 - ilanlar ıçın ıdarcye müra-

1it Cdilmelidir. 

Üç taraflı 
Aınlaşmayı hara 
tetle selamlarız 

"'ürkiye ile lngiltere ve Fransa 1 arasında imzalanan ' anlaş· 
manın çok berrak olan met-

; tt:.hcrnmiyetini ispl'ta kafidir. Bu 
te ış ve şümullü anlaşmanın başlı· 

ttr karakte1İ!ıtik v:tsfı sulhcu luğu· 
raf Ur, G .. rek Türk, gerekse Avrupa 

ilbuatı bu noktayı tebariiz ettir 
1Hir. 

tt·Bu. anlaşma kimsenin aleyhinde 
ı._ •ldır. Sadece, akit taraflar bir 
~,v .. 

b 
Uze rr.aruz kalacak olurlarsa, 

t i . 
tıne yardım edt"ct'klerdir. 

Qaıı·Sulh ülküsüne bağlı olan Yu 
, ~ •atan, Lu üç taraflı anlaşmayı 
1 tarcttc selamlamaktadır; 

dcrı~u anlaşma sayesinde Doğu Ak 
~a il Ve Balkan sulhu muhkemce 
d.k'~rıti edildiğinden, Eğrnin ötesin· 

d" " 1 k t~ h ornşusu ile arasındaki dostlu· 
~ '•d tr zamandan daha sağlam his· 

ktf' ~ crı Yunanistan büyük bir se11inç 
ıer"' Yıtıuştur. 
oo' 
,ıer-

bİf' 
orl' 

~Prola 

lrı • ı Rı tere ile şimal mem-
leketleri arasında 

dj tlondra : 2 - lngiltere iktisa 
Qjt 

~t 'P nazır• Letonya, Estonya ve 
•b:~nya. i~e lngilterenin ticaret mu 
()ldu tlerının muntazaman işlemekte 
k

1111 
tunu ve bu münasebetin müm 

4ı, olduğu derecede i 1 ı muhafaza 
~tva~nı edeceğini söylemiştir. 

~er tsaı nazırı da amelenin hüku 
()ld~n siya.,etine tamamen müzahir 

iurıu beyan etmiştir. 
tr 
~ll~adaki İngil ·z asker
~tınin mezuniyetleri 

~lulondra : 3 - Fransız hattında 
bit ktıan lııgiiiz askerlerinden mühim 
kcu 1~ını Noel dolayisiyle memle· 
1 

Ctıne . . . 
Ctd' ızınlı olarak dönebinecek-

ır. 

Türk sözü Sahife : 3 

,--------------------·--------------------, 1 OlÜllrilV©l h©ılO~ırD~ırü 1 
~ ~ 

Ingilterenin kontrol işinde 
ihdas ettiği bir kolaylık 

Mahalli İngiliz sefaretlerinden vesika 
alacak gemiler muayene edilmiyecek 

Londra : 2 (Royter) - Yaban 
cı memleketlerden hareket eden ge 
milere lngiliz rlçilıkleri tarafından 
vesikalar verildiği taktirde bu ge
miler lngiliz kontrol gemileri tara
fından muayeneye tabi tutulmıyacak 
!ardır. 

Hollandada örfi 
idare ilanı 

-·-
Londra : 2 (Radyo) - Haber 

ı alındıkına göre, Holandada su sed· 
leri mıntakasında örfi idare ilan 
edilmiştir. Bu mıntakaya ashrden 
başka hiç kimse giremiyecektir. 

İogilterede tereyağ ve 
jambon sa~ fiyatı 

Londra : 2 (Radyo) -- Bütün 
lngilterede tereyağ va jambon sar· 
fıyatı tahdit edilmiş ve haftada 
adam başına ne kadar jampon ve 
ne kadar tereyağ verilece~i tesbit 
edilmiştir. 

Alman hürriyet 
radyosu neşriyatı 

Londra : 2 ( Radyo ) - Alman 
hürriyet 'radyosu Tusen yortusu 
arifesinde bir mesaj neşretmiştir . 
Bu mesajda ezcümle şöyle denmek. 
tedir : 

- " Almanlar ! Ölülerinizin 
İntikamını ancak Nazi rt'jiminin tn· 

kazı üstünde aldığınız takdirde tat· 
min edılmiş olacağız 1 " 

isveçin yeni 
harp inşaatı 

Stokholm : 2 (Radyo)- İsveç 
mebusan meclisi 1 torpito gemisi 
ve 12 mayin gemisinin tezgaha ko· 
nulması için 23 milyon kronluk hir 
tahsisat kabul etmiştir. Bu tahsisat 
icaba göre, ileride arttırılacaktır. 

'' Sovyet-Alman anlaş
ması muvakkat bir 

maslahattir . ,, 

Vaşington ::2(Radyo)-Vaşing
ton diplomasi mahafili, Sovyet -
Alman anlaşmasının ml!vakkat bir 
maslahat olduğunu Vt': de\-amlı bir 
teşriki mesainin imkansız bulundu· 
ğunu nitekim, Molotofun son b,.ya
natının da bunu böyle anlatlığını 

beyan etmektedirler. 

Tokyo, Moskova ile 
müzakereye girer fak at ... 

1 Tokyo : 2 (Havas) - Tokyo 
siyasi mahfilleri Molotofutt nutku 
hakkında tefsirde bulunmaktan ih 
tiraz etmekle beraber, nutkun aza 
mi bir ihtiyatın ifadesi olduğunu 

beyandan kendilerini alamamakta 
ve Rusya ile her hangi bir müza· 
kereye girişilebileceğini ve fakat 
Rusyanın evvela samimiyetine inan 
mak için bir kanaat beslenmiş ol· 
masını söylemektedirlt'r. Bu meha 
fil Sovyetlerin Çine karşı ne vaı.i
yet alacağının bilinmesi rlum ol· 
duğunu da kaydetmektedir. 

İKTİSADİ ME:,ELELER 
..... ____._ ....-... .... -- -

Romanyada meyvecilik 
Romanya Balkanların ve hatta Avrupanın en zengin meyve memleke 

tidir bilhassa Besarebya mıntakasına Balkanların Kalifomiyası adı veril 
mekte ve buradaki bahçelerin ve meyvr işleyen sanayiin genel değeri 
40 milyon Lei tahmin olunmlktadır. Meyve ağaclarıııın sayısı 106 milyona 
ve bıhçelerin kaı:ladığı saha ise 435,000 hektarıı baliğ olmaktadır bu bah 
çelerde alınan mahsul herbiri 10 tonluk 130,000 vagon yani 1,3000,000 
000 kilo tutmaktadır. Mahsulün değeri ise senede 5-6 milyar L•i, yanı 
takriben 60 milyon liıO hesap edilmekteeir. 

ı Milletler Cemiyeti içtimaı 

Sovyetler Mi!letler 
Cemiyetinden 

çekilmiyor 

Cenevre : 2 ( Radyo ) -1 Sav 
yetler ittihadının Milletler Cemiye· 
tinden ç~kilece{?i hakkındaki şayi· 

aları Sovyet sefaretı teyit etmemek· 
tedir . 

" Böyle bir brar verilmiş ol· 
saydı Maiskinin hundan haberi o1ur. 
du " denmektedir . 

Milletler Cemiyeti 4 Kanunu 
evvelde toplanacaktır . 

Fransada 
lki casus idama 
mahkum edildi 

Londra : 2 -a.a -· Paristen bil 
dirildi~ine ğôre Alsasta iki ikşi ida 
ma mahkum f'dilmiştir. Sarı Rus ve 
Soleştaya adında olan bu iki kişinin 
casusluk yaptıkları sabit olmuştur. 

Her ikisi de beşer sene hapse 
mahkum olan diğer üç suç ortağiy 
le birlikte Frarsız aslcerlerinin hare 
katı ve ağır top bataryalarının mev 
zileri hakkında Almanyaya malumat 
verirken yakalanmıştır. Bunlardan 
Sarı Rus Alsanın muhtarjyeti taraf 
tarı o up bir zamandanı,cri Fransa 
da Almanyanın ajanlığını )apmaktay 
dı bununla beı abt r idam hükmünü 
siyasi faalİ)eti dolayisile değil Al 
man yüksek kumandasında esrarı 

devleti bildirdiğindc>n giymiştir. 

Sabık Lehistan ricaline 
tehdit mektupları geliyor 

Londra: 2- Romanyada nt'7a

ret altrnda ~ulunan sabık Lehistan 
hariciye nazırı Albay Bek ile baş 

kumandan Maıeşal Sm gli Ridz'e 
ölüm tt hdidi mt'klupları gelmiştir. 

Her ikisinin de muhafaza tertibatı 

takviye edilmiştir. 

Memurları imfhan 
edecek komisyonlar 

Ankara : 2 (Hususi) - Barem 
kanunları mucibince bir derece yu· 
karıya geçmek için yabancı di 1ler· 
den imtih'1n vereceklerin imtih1ola
ı mı yapacak iki komisyon teşkil e
dıldi. Komisyonlardan biri Ankara 
da, diğeri fstanbulda faaliyde ge· 
çecektir. K0ınisyonlara Fransızca, 

İngilizce. Almanca, Rusca, Macar
ca, İtalyanca hilenler stçilecekler
dir. 



Sahife : 4 Türksöıü 

İtalyanın bugünkü 
fındık istihsalitı 

Kozanda bayram 
nasıl kutlandı 

Bilindiği üzere, ftalya fındık istihsal eden mühim memleketlerden 
birisidir. İtalyanın fındık istihsal mıntakaları başlıca Sicilya ve Kamp·m· 
yada, yani Cenupta bulunmaktadır . Küçük mikyasta istihsalat bir de 
Latium ve Pi«>mont da yapılmaktadır. ltalyanın 1937 ve 38 yılları fındık 
rekoltesi şöyle olmuştur. 

Kozan (Hususi) - Cumhuriyet 
bayramımızın 16 ıncı yıl dönümii Kcı 
zanJa eşi göriilm~miş şekilde kut 
landı Kozan üç gündı:nberi kırmızı 
ytşil renklere sarılmış görülmez bir 
halde: 

Hele dün sabahın çok erken sa 
atlarında köyden kasabadan mey
dana akınedenlerin sayısı on binle
ri aşkındı köylüle-ı in grup grup 
atlarının arabalarının üzeı iode me
rasimi candan bekleyişleri bayrama 
bir kat daha şenlik veriyordu bilhas 
sa mt kteblilerin her zamankiı.drn 
daha üstün itinaile geyinişleri ve ay 
nızamand& kendilerine has yürüyüşle 
ri her ananın babanın göksünü ka· 
bartayordu Ebedi Şef Atatürkün mey 
dandaki büstünr çclenkini koyan mek 
tebliler yerlerini alırken bütün her
kes yerini almış Kay'Dakam ,ube 
reıslerinin gruplarının bayramlarını 
kutladıkları görülüyordu. 

Mm takalar 1937 kilo 1938 kilo 
Genel istihsalat 
Sicilya 

Kampanya 
Latiu .n 
Piemont 

23,253,000 
9,978,000 
7.444,000 
2,690,000 
1,272,000 

15,265,000 
5,940,000 
5,263,000 
1,666,000 
1,033,000 

lıaly;ın fındıkları başlıca 2 nevie 
ayrı)m;ıktadır . ·Bunlardan biıi nor. 
mal za nı ırnda,digeri ise biraz geççe 
yetişmektt'di<. Birinci nevi Ağusto 
sun son ve Eylul ayının ilk gürıle · 

rinde toplanmakta ve digerine nis· 
hctlc k:ı lıte-ce daha ve fıatça daha 
yüksek bu iunmaktadır . Gece yeti· 
şen nevi ise cıncak lıkteşrin ayında 
idrak olunmaktadır . 

Fındıkların en mühim ihracat 
mevsimi İse sene-nin son ayları ve 
bilhass' Noel yortusuna tekaddüm 
eden haftalardır . ftalyan fındıkları 
dahn ı iy:ıde kahuklu olarak ihraç 

Tanzimatın yüzün
cü yıldönümü 

Bugiin İstanbulda bir 
tören yapılacak 

fst;\nbul : 2 ( Hususi ) - Tan 
zim&tın vüıüncü yılJönümü evvelce 
hazırlanan bir programla Cuma 
giinü kutlanacaktır.Bu münasebetle 
Üniversite:!e merasim yapılacaktır. 
Malum oldtoğu üzere yine Üniver
site tarafından Tanzimatm içtimai 
hayatımızda meydana getirdiği ye
nilikler e-trafında bin brş yüz sahi· 
f c-l ık bir de eser hazırlanmıştır . 

uörülmemiş bir vaka 

Kediler bir Çocuğu 
parçaladı 

lzmirin Nam17gih mahallesin· 
de görülmemiş bir vaka olmuş; bir 
çocuk kediler tarafından parçalan· 
mıştır. Fıkat \Ocutun esas iti' a· 
riyle ölü oldutu o uhaklu. ktı. Zira 
yapılan muaytne neticesinde hrnüz 
altı yedi aylık iken ana rahmindt n 
düştütü vrya düşürüldütü anlaşıl
mıştır. Çocuk kızdı. Beyaz hir ke· 
ten örtüye sarılmıf ve Alaybey 
caddui cıvaıında bir arsaya bıra 
lulmışll. 

Onu o halde bulan kt diler sal· 
Jıraralc tırmalamış, parçalmış, ufa
cık götaünü delerek ciğ"lerini ve 
kılbini yemişlerdir. 

Ceset bulundutu zaman başın-

~olunmaktadır . Başlıca fındık ihra
cat limanları . Messina • Katanya , 
Kapo d'Orla 'ldo, Napoli , Palermo, 
Palma, Kampırnya, Nola, Sarno ve 
ve Viterbodur . 

lhr:tç edilen başlıca neviler ise 
şunlardır : 

Lunghe S. Gio~anm. T 1Jnde na· 
politana, Mote-relle, C Nocidde 
Grossa, Manrierlina, Romana, Gec
tile tonda ve Gentile lunga've saire 

ltalyanın fındık ihracatı,kabuklu 
mal htsabılt, 1937 de 10,610 ton 
ve 1938 de 9,84 l ton tutmuştur. 

Elli kuruşla Perapalas ote 
tinde yaşayan Yem enli 

Galip Efganinin 
muhakemesi 

Merasimi" i~tıklal marş'yle başlan 

dı Ebedi Şef Atatürkün aziz hatıra 
sını taziz için 3. dakika süküttan son 
"' ilk kürsüye gelen kaymakam B. 
Rifat Erdal nutı.unu söyledi 

Re'lmi geçidin fener alayının inti 
zamı halkcvi temsil koll•nun att"Ş pi 
ye-sinin binleı ce kişiyi temsillerin

deki muvaffakiyetleri karşısında hal 
kın hayranlığını ve takdir duy~ula
rını bildirmek yerinde olur. - E.K. 

Ceyhanda yeni 
yapılan dispanser 

lstanbul : 2 - Marsilyadan ge· 
lerek Pr.rapalas otelinde üç kadınla Yeni bina çok güzel oldu 
birlikte üç ay otuıup 4500 lira do· Ceyhan : 2 (Hususi Muhabiri· 
landırdıtı iddia edilen Yemrnli Ga mizdt-n) - Ceyhanda bir hayırıe· 
lip Efganinin , 8 inci asli"e ceza verin (5000) lira tebe•UU ile yeniden 
mahkemesinde görülen muhakeme bir Dispanser yapılacağını e-pey ev· 
sine dün de devam edilmiştir. vel yazmışbm. Temeli 939 Mayıs 

Galip Efganinin 930 - 31 sene· iptidalarmda atılan dispanserin inşa-
sinde lstanbula gdeıek Meline Pi atı birinci teşrin ayı sonlarında hita
yosyan adındaki halıcı kadınla otel. me ermiş ve hükumet tabibliğide 
ci lbrahimi dolandırdığı da iddia yeni binaya dün taşınmışdır. 
edilmiş , bunlar tarafından açılan Evvelce gıyri muntazam ve da· 
dava dosyalan mahkemeyf' gel. racık olan dispanser yrrine, şimdi 
mişti, ancak mahkeme , müruru za. tertemiz ve modern bir bina inşa 
man ve af noktasından bu iki dos· edilmiıdir. 
ya hakkında ademi takip karan ver. --~!!!!!!!!'!----!!!!l!!'!!İll!!!!!_..__!!!!!! 
d:ğinden müddei umumilite iadrsine 
lüzum görmüştü!". 

Bundan sonra müddei umumi 
muavini söz alarak Galip Efgani· 
den bazı nokıalır hakkmda izabat 
istemi§, Galip Efgani iıtrnilen ce
vapları verdikten sonra mahkeme, 
müddeiumuminin talebile, suçlunun 
otelde münasebete giriştiti Türk 
Tütün Limitet ıirlceti müdürü Saf· 
fetin, tüccar Sezai Ômerin ve kam 
biyo dairesi ıefı Namrk Duranın şa· 
hit sıfatile crlbine karar verenk 
muhakemeyi başka bir tüne buak 
mışhr. 

da hili bir kıç kedi, atzı kana 
bulanmış olduğu halde yatamyor• 
du. Zabıta bu çocuıu düıüren ana· 
yı aramaktadır. 

Yeni tersanemiz 
nerede kurulacak? 

Jstanlıyl : 2 ( Huşusi ) - Gemi· 
!erimizi dahilde inıa edebilmek için 
kurulacak ltrsanenin yeri için tet
kikler yıpılmaktadtr. 

Evvelce Haliçte yapılması karar· 
laşan tersanenin Beykozda lturul 
ması hakkında da fikirler ileri sü · 
rülmüttür. Haliç gittikçe doldutun· 
dan mahzurlu görülmektedir. 

Şimdi Beykoz ile Patabahçe 
arasınJaki mahal tetkik edilmekte 
dir. Tersanenin kurulması için de 
lngiliz kredisinden istifade o1una· 
calctar. 

Yeşilköy hava meyd 
nın yeri değiştirilece~ 

f.,(:ınlı ı ıl 2 - Şehir rııPI 
Pro,t Burs:ıyn giderek , fl 
rııll,l :ıldı l• I pl !_?nı l' lrnfınd:ı gor 
·' npncnktır . Mutnh:ıs-;ı bur:ı1 • 
dtı k ten o;onrn lstn ıı lıuld :ı ,·el11 

• • d 
pılm :ı ı dıı ~u ııul en ha,•n nıe' 

rnfındıı İnccll•nıc l crde bulu11 

Ye ilk iiy hn vn nıt·ydnnı şehir 

görUlııwktcdir .. \l cid i.) c kli.1 

Btıkırkö\'de lıö ı it" bir meıdş - - . 
du;;unulmektedir. 

Bugünkü Progr•01 

TÜRKiYE RADYO olFOt 
POSTALAR! TÜRKfYE RAD 

ANKARA RAovosıJ 

Cuma 3 / 11 / 939 

12.30 Program' ve Meınl 
at Ayarı 

12.3~ AJANS ve Meteor0 

betleri 
17.50 TÜRK MÜZIGl (Pi 
13 30 - 14.00 MÜZiK ( 

Hafif Müzik - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Mcmleket Saat Ayarl• 

ve Meteoroloji Haber eri 

18 25 Türk müziği (fasıl 
19.10 Konuşma (Haftalı~ 

Servisi) 
19.25 Türk müziği f 
Çalanlar : Vt:cihe, Fahire 

Refik Fersan. Cevdet Çaj'l•· 
1 - Okuyan : Necrni 

hıskan 

2 - Okuyan : Semahat 
ses 

20. to Temsil 

21.10 MüZOK (Radro 

sı - Şef : Hasan Ferit AlnAI' 
22.00 Memleket saat A 

haberleri, ziraat, Eshan-Tah 
biyo·Nukut Borsası (Fiyat) 

22 20 Müzik ( Mravinsk1 
uckka suiti - Pi.) 

22.50 Mfi.zik (Cazband ~ 
23.~5-23. 30 Yarınki 

Kap ımş. 

Buıün 
Ôtlen 
lkipdi 
Akşam 
Yatsı 

ı lmsik 

lmsakiy~ 
ıürıtı 6 s~at ~ 

1l • 40 
14 35 • 
16 ss • 
18 ~4 • 
4 28 • 

Devlet Hava Yoll .. 
Umum Müdürlüğd 

nur. 
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abunalarımıza ( 5. İnci Mıntaka Etibba 
Odası idare Heyetinden) Ev deqfftlrme: mevsimi 

Olduğundan tevzlatta yanhş · 
lıfia mahal kalmaması lç1n 
~eni ta,1ndıi)mız evin adre 

ı cll •ini ldarehanemlze blldlr· 
~~ flıenızı rica ederiz. 

16 ' 10 '939 günü yapılması mu· 
karrer olan Odamızın idare heyeti 
ve haysiyet d.;vanı intihabında ekse. 
riyet olmadığından intih ap 4/ 111939 
Cumartesi gününe uzadılmıştır. TÜRK sözO 

" re. Ziraat Bankası 2 No: 
1 Çirçir ve Prese Fabrika-

3~ g1 tıdan: 

4/11 /939 Cumartesi günü akşa
mı saat 20 de yeni daşındığımız kı 
zıl ay binasında yapılacak olan inti· 
haba sayın meslektaşlarımızın iştirak 
etmdetini rica ederiz. 

3 - 4 11170 

Hizmetçi aranıyor 
d l<oza çekmeye başlayacağımız
t an ilan tarihinden itibaren on gün 

~t~ında Klavland çi~idi olan müş-

0 ~ılerimizin çiğitlerint kaldırmaları 
1 

müddet zarfında kaldırmayanla· 

t~ çititlerinin satılacağını ifan ede· 
1 

1 

Ev işlerinde çalışmak üzere 
bir kad1n hizmetçi aranİyor . lda-

,ııı 

9 

,~ 

it rehanemize müracaat • C. 

3-4 - 5 11171 

----------------~--------------------------~ 
1 Kadın 

8. 
şapka 

KETİ 

• 
evı 

Arzu edilen model üzerir e yeni \·e tamir yapılır 

Adres: Yeni postane karşısı No:20 
5 

"'-----------------------------------------------

J\LSARA Yj TAN Sineması 
St NEMASlNDA

ı\ı by Alkş~m 
!\)an Sinemacılığının B ir şahaseri 

BtJ Akşam 
T Ü R K Musikisinin Güzel 

.., olnrak görecf'ğİn İ .l N f N kd r 
~Car Operetlerlnln En GUzell Parçalarile süslü e is, Ü e ı 

(Gasparon) .. Çok ~~:~c.~:.;~lm olarak 

"' - - =-·-"'Ali Babanın~~ ,~t ıtıaııca Sözlu Buyuk Ufa Filmini ~ ~ 
~ Takdim Ediyor r M ,. R A s 1 l 
~ROLDE : ! 

Çok OUzel Macar Yıldızı ! _.. ~ -TÜRKÇE SÖZLÜ. - · 

J l\1arika Rökk ] 
A.yt:TE.N : 

Büyük Şark Filmini Surıuyor. 

lıaveten: 

Güzel Bir Miki Maus 
DUny11 Hadisatı Haberlerl 

·~::d.\I v AŞASIN AŞK 

(ABDULVAHAP) 
'-- ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) ve ( ARAPÇA ŞARKILI ) [11165] 

, ~ 

-------------------------------------------------li na li ah mer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

1r Cc 'd jtib llı~ay tı en avdet etmiş ve ha~talarını kabule başlamıştır . Evini de 
11086 20- 30 

s 

--------------·----------------------------------------
Asri sinemada 

Süvare Matine 

BM ~O 
1 Teşrinisani 939 Çarşamba GÜNDÜZ matinesinden İTiBAREN 

TUrkçe sözlU - TUrk mualkHI 

( Racanın Hazinesi ) 
. Ramon nuvaro - Madge evans 
ilave: Dünya havadisleri-Ayrıca: Renkli Mikimavuz 

1 Pek yakında · 
' 

Büyük Caz 
1 1 ______________________________________________ ..... 

T elcfon : 250 11164 

R. C. A. Radyoları 
1 d • g e ı 

Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo 

17 

ı __ Y_e_ni çıkan kanun ve nizamlar ı 

iş İhtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim 
Nizamnamesi 

Kararname No: 2110565 

• Dünden artan 

9 uncu madde hakkında : 

Herhangi bir işyerinde Mi.im~ssil işçi ehliydini haiz olmak üzere Ni· 
zamnamenin işbu mad !esi mucibince seçilecek sayı :ia evsafı hıiz işçi 
bulunmazsa, bulunduğu kadar seçilir. 

9 uncu maddenin (c) bendi hakkında : 

Kanunun 78 inci maddesine göre: 
50 işçiye kadar 2, 
51 den 200 e kadar 3, 
201 den l 000 e kadar 4, 
1000 den yukarısı için de 5 

Mümessil işçi seçmek lazımdır. Ancak umumi intihap devresi iki se· 
ne olarak kabul edilmekle, bu arada işten çıkan veya Mümessillik ehli · 
yetini kaybed'°n ve yahut vefat eyleyen Mümessil işçilerin yerine her de· 
fasında yeniden seçim yapmak kü lfetind.!n kurtulmak için, Nizamname· 
nin 9 uncu maddesiyle bu miktarın üç misli sayıda "Mümessil İşçi ödev· 
)erini yapmak ehliyetini haiz işçi" seçilmesi esası kabul edilmiştir. 

Seçilenler, aldıkları reye gör~ sıraya konur. Reylerin müsavatı halin. 
de sıra, Nizamnamesinin 14 Ü ıcü maddesine göre tayin edilir. 

Bu suretle sıraları taayyün eden "Mümessil işçi ödevlerini yapmak 
ehliyetini haiz işç" lerden bıştın itıbaren sıra ile üçle biri "Mümessil İş · 
çi" olur. Dığerl eri d ~ bunların yedekleri vaziyetin le kalırlar. 

10 uncu madde hakkında : 

Herhangi bir işyerinde bu maddede yazılı Seçim Heyeti için lazım 
geldiği sayıda evsafı haiz işçi bulunmazsa bulunduğu kadan Seçim Heye"" 
tini teşkil eder. re~)~ \.... erıehanesi üstüne taşımıştır. 

iları ı o ~ ----------------------------• ıt 
(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
K1LO FIATI 

Sahlan Mikdar En az En çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza 6,so=- - 7-= == 

._Ma. parlafı 
- --- -

33 - • 30 
Ma. temizi • 28 30 

' 

Klevland ı-i8 -·-17 
-Klevland-( Y.M~-) 1 

YAPAGI 
' Beyaz 

1 1 1 
.. . -

Siyah 

ÇIGIT • L . 
1 

1 
1 . 

-1 
1 

Yerli •Yemlik,, 
1 

• 
1 •Tohumluk,, ~.so • ·., 

' HUBUBAT 
:. Buğday Kıbns 

- 1 .. Yerli 2,25 4,7 ... 
1 ' ;: -· • Me-ntane 

• 
~ 

' 

' 
' 

Arpa --
Fasulya i ~ 

' .. ~ ... 
Yulaf • ! l 1 ~ \ ' 

,) .t 

Delice 
•.. - - . .. 

-
Kuş yemi ' { 

Keten tohumn • 1 1-- l J 
Mercimek ( , .... 

Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

= 
üç .. " .o .::ı 

"' 
Dört yıldız Doğruluk 

~ u::: üç :ı .. • . - c: o - Simit o = "iö 1 

~ > •• 
Dört yıldız Cumhuriyet :ı 

iN c.>o üç " " " 
Simit 

" 
Livt-rpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

2 I 11 I 1938 İş Baukasından alınmıştır. 
Pene Son tim 

Hazır 1-} 36 Liret 

Rayişmark 
----

Vadeli 1. 83 Frank ( Fransız ) -2-96 --
Vadeli m 5 ~ Sterlin ( ingiliz) -5- -.g-
Hind hazır 5 \.iZ_ _Dola~( Amerika) ~30 1 02 
Ne~ork 9 09 Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ . BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

IKRAM[YELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. 5.000 .. 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 .. 4.000 .. 
60 .. 100 • 6.000 .. 
65 .. 50 • 4.750 • 

250 .. 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

le 

~ 

-----------------------------------------·-------------
Adana hükumet civarında Ulusparkı kar-?ısında 

Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp Dürkopp 

Acantalığını almak it;irıı rtı ~ _ -

1erdenberi uğraştığım DC''P F ( !~ 
fa brik asının bi ,: •, t:;t• .• : 

6 
,_j:;}i~ f ! 

Dün \ : .. ~!ı.j ( ~ ·~· ~ ;k ; .... ,, , .. 

yaptığı, büti.. .·~ :k::.~6 ~-li~H i 

olan DÜRKG ~--r kh.tl~. jffi~ ar,' 

deni aksamı k. ,u1ar. mar. ,€1! dq 
yağmur ve çanı ~ .! l'3ğmen frntiyet 

p=1s tutmaz Bisik .H merakUarm ı 

teşriflerinde DÜRk. ').' Bisikleti~ : 

ni görmek ve almr. k menfuti ... ; i 
iktizasındandır. Biliin.um bisiıı.'..: 

yedek parçalarile Kontinantal iç \ 
dış lastikleri mağazamızd.1 mevcıı r 

tur. 10911 ~5 ·· ~<. 

~----------·---·-----------------------------_./ 

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyede münhal bulunan bir daktiloluk için m"isabıka imtiba0' 

açılacaktır. Taliplerin en az orta mektep mezur.u olmaları, resmi veYg 

hususi daire ve müesseselerde daktilo olarak çalıştıklarına dair resmi "e 
sika ibraz etmeleri şarttir. 

fmtihan ikinci Teşrinin 4 üncü Cumartesi günü saat onda Belediye 
dairesinde yapılacaktır. Taliplerin e-vrakı müsbiteierile birlikte meık0 ' 
tarihe kadar Belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. 

2-3 11168 

----~----------------------------------_/ı 
Satılık motosiklet 

. ~ 
lngiliz Aryel markalı 7,5 be}'·gir kuvvetinde sibaplı az kullanıtrnıŞ d• 

motosiklet ucuz bir fıatla acele satılıktır . istiyenler hüku net civarı~ e 
Ulus parkı karşısında Bizim bi.sikletç_i N~cip Ôzyazgan ticarethanP,sıll 
müracaat etsin . 11166 1-2-3-4 

----------------·---~--------------llll!'Iİ----_/-______________________________________ ./ 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sabahdan akşama kadar hastalıırl' 
nı istiklal okulu karşısındaki n uayenehanesinde kabul eder. 

22-30 11087 /· 
----------------------------------

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Ad T .. k .. .. a•ba.ıs• ana ur sozu m ~ 
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