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l ayın ise göre dün 

~hnanya- İtalya 

Y tlnanista n d a : 

talepte bulundu ...., 

'f Unan başvekili . 
ıstekleri redetti 

:İSTEKLER 
PEK ÇOK 

B, MPtaJ.~mı 

~lldra : ı i {a.a) - Taymis ga· 
ilin h b d"ğ · -lct a er \'er ı ıne gore, gene· 

laksas mih\ er elçilerini kabul 

ı .. "' elçiler kendilerinden müsta· 
-.ıcbı d -. er e bulunmuşlardır. Metak-

u:lı Yukarı bugün t~lebleri red 

· VunanistanıJ) f ngiltereye ve 

11:Ye karşı hat ve hareketi tama· 

litlisttür. Şayanı memnuniyet ted

t.f •lırırnıştır. 
ttaksasa yapılan teklifler şunlar-

~1hnlar 1ngiliz gazeteleri ile ln

~ltıltrinin men'ini istemiştir. Baş 
~ lıtıa bütün yabancı filmleri men

lft 1111ttiyle cevap vermiştir. Mih· 

~lttıeri mark'a nazaran drahmi-
llıd 
~l tn fahiş bir kıymet vermek 

t Alınanların Yunanistana olan 
tıııı 
di rı ortadan kaldırılmasını iste· 

t. 

•ıılara Yunanistana gidebilmek 
. laı:ı vize istemişlerdir. İngiliz· 
~tcek vizelerin sıkı kontrola 

lrıası bahsinde israr etmişler-

"tr '. tayyarelerinin Yunan ara

ttinden ıeçmesine müsaade 
td' ır. Yarı resmi surette bir as-

tt gönderilmesi hakkında mu

'trdetrnişlerdir. 
A.tırıan usulleri malumdur. Ar· 

ı. i itğal ordusunun tehditleri 
°'tlf"k 
1 

1 surette yapılan tazyik 

~!aşmaktadır. 

Rvnıanyada Arntta bulunan Ostn Romana Jabrıkalart 

Türk ticaret lıeget i 
Romangadan dündü 
lstanbul : 17 (Türksözü muhabi

rinden) - Ticari meselelere ait tel<nik 
görüşmeler yapmak üzere memleketi
mizden bir ticaret heyetinin geçenler. 
de Romanyaya gitmiş olduğunu bil
dirmiştim. 

1ki kişilik ticaret heyetimiz dün 
Romanyadan lstanbula dönmüş bulun
maktadır. Bu heyet ziraat bankası ls· 
tanbul şubesi müdürü Bay Mehmet Ali 
ile Bilecik mebusu .Bay Kasım Gülek· 
ten müteşekkildir. 

Bu heyetin dönüşü, Romanyadaki 
hadiselerle hiç bir suretle alakadar de· 

ği1dir. Heyet alfılarının yarın Ankara 

ya gitmeleri ve ticaret vekaletine iza
hat vermeleri pek muhtemeldir. 

Kanaviçe 

Londraya son 
gece hücumu 

Bombalar hep sivil 
hedeflere isabet etti 

Londra : 17 ( A. A. )- Dün gc 
ce Londranın maruz kalmış olduğu 

bombardıman müşahidler tarafınctan 

hava hücumlarının başlangıcındanberi 
en şiddetlılerinden biri telakki edıl

mekledir. Hasarlar her zamanki gibı 
askeri hedeflere değil , daha ıiyade 

( Gerisi Uç Un cU ıı:ıhif ede 

temini • • 
ışı 

f zmirde müstakil bir birlik teşekkül ediyor 

JAPON HARİCİYE 
NAZIRININ Fll\Rİ 

Japon hariciye nazırı .Matuska 

Londra : 17 (a.a) - Japon hari· 
ciye nazırının düşünceleri arasında, 
Sovyct-Japon münasebetlerinin iyileş· 
mesi de vardır ki bu, lngiltereyi hay
rete düşürmektedir. 

J• ponya A met ikayı kuşkulandır
mış olması dolıyısiyle bunun izalui 

(Gerisi Beşinci ~ahifede ) 

Merkezi lstanbulda bulunan çuval, 
Kanaviçe ve jüt mamulatı ithalatçılan 
birliğinin çalışma mevzuuna dahil mad· 
deler bir müddettenberi bu birlik ka· 
naliyle ithal ediliyordu. Fakat mühim 
ithalat merkezlerinden olan fzmir, Çu· 
kurova ve Hatay bölgeleri ihtiyaçla· 
nnın da ayni kanaldan temini güç ve 
masraflı görüldüğünden lstanbuldaki 
birliğin ikiye aynlması ve merkezi 
lzmirde olmak ve faaliyet sahası 
Ege mıntıkasiyle Antalya, Çukurova, 
ve Hatay bölgelerine şamil bulunmak 
üzere ayni namda müstakil bir birlik 
daha kurulması , Vekiller heye
tince muvafık görülmüştür. Bu bölge· 
lerin ihtiyaçlarının tesbitine başlan
mıştır. Öğrendiğimize göre Çukuro
vanın senevi Kanaviçe ihtiyacı bir 
milyon metredir. Bunun 100 bin met· 
resi 2,5 librelik haşalık ve 200 met
resi de yine 2,5 librelik çuval ihtiyacı 
içindir. 

lngiliz topçu faaliyeti 

Londra : 17 (a.a) - lngiliz uzun 
menzilli topları bugün Fransız ıahil· 
!erini dövmüştür. 

Sahip ve Başmuhaniri 

Ferid Celal Güven 

Kurulu§ Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Orıaltıncı Yıl - SaJı 4860 

18 TEŞRINıEVVEL 940 Cuma 

Almanlar tarafından 

Romanyada 
büyük endüstriye 

vaziyet edildi 
B\ikreş : 17 ( A. A. ) - Alman 

ajansı bildiriyor: Romanyanın en bü
yük ağır endüstri ve silah endüstrisi 
konsolsiyonu teşkil eden Malak sa fab
rikasının müdüriyetinde ve idare teş

kilatında büyük detişikliklcr yapıl

mıştır. Mühendis Malaksa hariç olmak 
üzere bütün yük-.ek memurlar ve 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Adana 

saydığı 
daha 

çok sevdiği , 
bir çocuğunu 

kaybetti 

Fahri Uğurlu ani 
bir ölümle ara
mızdan ayrıldı 

Dün akşam Parti Reisimiz 
Fahri Uğurlu saat sekizde , 
Yeni otelin yemek salonunda 
nezfidimağ'iden ani bir surette 
ölmüştür. Partinin haftalık mutad 
içtimaından çıktıktan sonra Vali 
ve Parti Müfettişi ile yemek ye
mek üzere Yeni otele gelmiş, san
dalyaya oturmasını müteakib bir
denbire fena olduğunu söyliyerek 
arkaya doğru yıkılmış ve hemen 
bir dakika içinde hayata gözle
rini yummuştur . Orada bulunan 
müteaddid doktorların sür'atle 
müdahalesine rağmen hiç birşey 
yapmağa imkan bulunamamıştır . 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

HER GÜN 

SAYFA 

ÇIKAR 



DUYDUKLARIMIZ 

UÇAN 
KALE 

B ugünkü 11 Türksözü ,. nde A
merikanın Uçan kalelerine dair 

bir ajans haberi göreceksiniz . Bu 
mükemmel tayyare azmanı hakkında 

biraz malumat verelim . 

Bu tip tayyarelerin sür'ati saatta 
250 milden fazladır. Ve hareket sa-

hası da 3000 milden ziyadedir. De· 

mek ki Uçan Kaleler , yahut Dev 

tayyareler denilen bu yeni silahlar 

on iki saat mütemadiyet havada 

ka)abiltcekler dir . 

Berlin ile Britanya adasının arası 

1000 milden az ol:luğuna göre, bu 

tayyaıeler on dört saat havada ka· 

fabilecekler ve Berline gidip dönmek İ 
için nihayet sekiz saat sarfedecek-

lerdir. 6 · riye kalan dört saatta da 

Berlini bombardıman edebilecekler

dir. Birbırini müteakip hareket et· 

mek üzere iki ekip taarruz filosu 

teşkil edilirse Berlinin bombardıma. 

nı saat saat devam ettirilebilecek· 

tir. O vakit Almanların lngilteteye 

yaptıkları taarruzları da ayni dere· 

ceyi bulacaktır. 

Bundan dolayı son günlerde Al

manların Berlindtki çocukları ve 

kadmlatt t.ıhliye edecekleri hakkında 

bir rivayd çıkmıştı , Alman kay· 

rıakları bu rivayeti tekzib etmiş , 

yalnı'z Berlinden dışarıya çıkarılmak 

~stenen çocH ki ara ve kadınlara ko· 

bylık gösteri'ecı-ği bildirilmiştir. 

Bununla beraber tekzibin bu şek· 

([ bile bugünkü vaziyet için de ma

nalı bir ha 1ise teşkil eder. 

Bir Tavzih 

Tii ı bözü gazetesi yüksek mü· 

dürlüğüne: 15 birinci trşrin tarihli 

gazetenizin ikinci sahifo 4 üncü sü· 

tununda (Kum ış hırsızlığı) baş'ığ.le 

çık..,n yazınızda bildirilen sekiz met

re kaçak kumaşı~ gmel kadınlardan l 
Necmiyenin sokakta iken üzerinde 

tutulduğundan ve benden aldığı id· 

diası üzerine evimde tahırriyat ya· 

ptl;\rak hiçbir kaç ık eşyaya tesadüf 

edilmediğini tasıih eder. tavzihini 

saygıları 1 dil~rim. - E~ki H"· 
mam m lhallesinde Ayşe. 

Tıiıksözü: Bahis mevzuu olan ha· 

dise zabıta raporun::ı 

zetemize yr zılm1 ştır. 

istinaden ga 

Matmazel saat bozuldu 

İstanbul : 17 ( Türksözü muha· 

birinJen) - l~tanbul blefonucıdaki 

Natmazel saat dün boL.ulmuş f rık~t 
tamir edi mişfü. İhtiyaten r,Vt"Çt!n 

bir Matmazel saat daha sipaıiş edil· 

mişt 

Dolmayan Havuz ~Jve~ 
çalışamıyan yüzüCüier 

Nüfus sayımı günÜ 
radyomuz faaliyeti 

İstatistik Umum Müdürlüğli110 

vilayete gelen bir telgraftan aola, 
dığına göre 20 f.kteşrin pazar .0 
için Ankaı a radyosu saat 8 dtfl 

1 Su sporları antrenörünün gazetemize beyanatı 
Beden Terbiyesi su Sporları fede· 

rasyonu tarafından bölgemiz yüzü· 
cülerini yetiştirmek üzere şehrimize 
gönderildiğini evvelce bildirdiğimiz 
su sporları antrer.örü Bay Orhan 
Saka derslerine bizzarur nazari ola· 
rak Beden Terbiyesi bölge binasın· 
da başlamıştır. 

Yüzme havuzuna su verilmesi 
hakkında belediyeden müteaddid 
defalar ricada bulunan beden terbi 
yesi bölge müdürümüzün ve 
genel direktörlüğün canla başla gay 
ret sarf etmeleri karşısında yüzme 
havuzunu "Kurbağalar Gö Ü,, olmak 
tan bir türlü kurtaramayan beledi 
yenin, havuzu hala susuz buakması 
yüzücülerimiz arasında derin bir 
esef uyandırmıştır. 

Bu mes'ele hakkındaki noktaina· 
zarını bir raporla Beden Ter biyesi 
genel direktö:lüğüne bildirecek olan 
su sporları hocası Bay Orhm Saka 

• 
gazetemize de ~şağıdaki izahatı ver · 
miştir: 

" -- Yu rc!umuzJa yalnız Adana 
da yapılm•ş olan bu güzel reglöm1n· 
ter hıvuzu gördüm ve hayran oldum. 
Bir çok memfeketlerin malık olama
dığı bu açık yüzme havuzu ,ıa m lat· 
teessüf su bulunamamasındrn Adana 
yüzücülerir.in bu h tvuzda teknik yüz 1 
me stillerini göstermeğe imkan bu 
lamadık. 

Ne Rusyada ve ne de Baık.:ınlar 
da bu kadar güzel, açık yüz ne h~
vuzu mevcut delildir. Adana için 
spor bakımından bir nimet olan bu 
h3vuzu az bir gayretle dolJurmak 
p!ka!a kabildir. Size bir misal gös 
lereyim, bf"lki hayret efoceksioiz: 
Ler.iııgrad' da kıp alı bir, yüzm~ h wu 

zu vardır. Bu havuzun ~uyu tam 36 
ki'ometre~en, yani Finıandiyadan"ge· 
lir. Bu suretle il.endi havuzlarmda Fin 
sulan üzerinde sporlar yap.m L~nin 
gradlı yüzücüler Finlandiyaya git· 
tikleri zaman ayni su üzerinde spor 
yaparlar ve su kesafd farkının tek· 
nik dereceler üzerinde oynayacağı 

rol Leningrad yüzücüleri lehine ebtm 
miydini kaybeder . 1 

Halbuki Adanada 36 kilomet· 
reden su getirmeğe lüzum yoktur . 
Havuzun arkasında açılac.ık bir ar 
teziyen kuyusu bu işi mükc=ı mmelen 

görür. Yüzme tekniğine h"niiz va· 
kıf olmayan Adana yüzücü'eri gö 
rüliiyor ki alakadar dairenin ihmali 
neticesi olaı ak bu eif" vçm z fıtsc.lı 
kaçırmış bulunuyor :. 

Kana<ıtımca gelecek mtvsim Tür 
kiye yüzme biıincilikleri Adanada 
yapılacaktır . Kıymetli Türk yüzü· 
cü~erinin ve re~ortmenlerin in Ada· 

·----.. -·~---........ . ' ' * P . K. · ı . * 1 artı ongre erı t 
: Parti Oc:1k Kongrelt!ri de· ı 
t vam etmektedir. t 
t Bu akşam Iluriyet ve Su- t 
t cuzade Parti Ocak Koogreleri 

ı 20.:JO da kı:ndi Ocak salonların· f 
; da yap1lacakbr. ı 
• • ..... ··----··-··---· 

1 
haren zengin bir neşriyat progr'ot 

. t~sbit etmiştir • Bu programda dl 
ledtn evvel riyasl'ti cürnhur ba~ 4d 
sunun konseri, saat 1 O da çocuk 

1

1
r bit 

Karagöz, müteakiben Münir NııJe 
tinin konseri, Devlet Tiyatro Ak3 l 
mesinin bir temsili ve radyo 5

' 

orkestrası vardır . Öğleden ı ~ukb 
ise Halk tLirküicıi, büyük fasıl ~rıı 
yeti, radyo temsili , davul ve ı~ ~ıı 
ile orta oyunu ve dü~ün , pehh ~r· 
havalan, kadın okuyucular taraf~ ~nd~ 

Kaput bezinde ihtikar düğün türküleri, geceleyin de b~ •~ 
fasıl heyeti ve Türk musiki bl ~rk 

yapan bir manifaturacı korosu, ııaat 21,40 da da De 
80 santim enindeki Kayseri be

zinin bir topunu 850 ku· uşa sat 
ması icabederken 1050 kuruşa sat· 
mak suretiyle ihtikar yaptığı anlaşı

f~n Yusuf Suıkelle hakkında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

Bölgemiz adliye kadro .. 
sunda yapılan değişiklik 

Ceyhan H .. kim muavin l iğine Mer· 
sin hakim muavini B. Fehmi Artun, 
Kozan aza muavinliğine hakim nam 
zedi Bayan Fatma Önder ve Os· 
maniye ceza hakimliğine de SJi n· 
beyli hakimi B. M hn!t Ali Yeğe · 
nay'm tayin e Hldikleri adliye veka· 
leti müskşarlığından telle vilayete 
bildiri imiştir. 

Tiyatro Operası tarafından ~' 
Baterflay operası vardır. ~ 

Mahkum olan esrarcl ~· 
- .~ b ~ 
Üzerinde tsrar bu1undurıt1' t r1.1 

!ı ad 
suçlu ve mevkuf Niğde hanıfl ~ 

tar kalkar Burdurlu Hüseyin~ ~t 
Vehib ikinci asliye c· za mah, ~c 
since l ay 20 gün hapse ına z 
edilmiştir . ~lt· 

Bir hırsız çaldığı cak; ti Şı 
kaçırırken yakaları ~ 
Üla köyünden Mehmed oğlj '' 

al adınd" birisi Mustafa oğ!ıJ ~ 
nın evinden bir caket çalar' 
çarken yakalanmıştır . Üzeri 31 

Bi lal'ın cebinden bir de kra'l~t 
mıştır. Yapılan tahkikatta ~~t' 
vatın da İsmail ~oğlu Hıyrioııı 

• ~ ıf 
Bır hırsızın mahkumiyeti den çalmmış oMuğu anlaşılıfl 

Yumurtalıktan Hasan oğlu İb- suçlu adliyeye verilmiştir. 
rahimin yankesicilik suretiyle 55 li- Bayram -· Fitre~ 
rasını çalmaktan suçlu Güneşli ma· Bu yıl iki bayramı birde" 
hallesinden Selim oğlu fsmail Kesik- luyoruz. Çocuklarınızın Ba~ 
par~ak ikinci asliye ceza mahke- (arını hazırlarken kinse~iı Y3.;

1 mesı tarafından ) ay hapse ve 3 rı da se\İndirmek içi'l Çocuk f,s 
ay da polis nezareti altında kalmağa 1 me Kurumuna yardımda bil! 
mahkum edilmiştir. mzı Kurum saygıyla diler. f 
Yanında kaldığı yosmanın Göklerimize hakimiyet ,,,., 

parasını ve resmini çaldı 

Ali oğlu lsmail isminde bir şa· 
hıs umumhanede gtmel kadınlardan 
O:ıman kızı H,ıtice Esen'ın dolabın· 
dan 20 lirasını ve bir fotoğrafını 

Çiildığı anlaşıldığından adliyeye ve· 
rilmiş ve ik:nci asliye ceza mahke· 
mesinc~ duruş nası yapılarak - tevkif 
edilmiştir. · 

.. nada toplanmalan Adana spotuna 
şüphesiz ki yeni bir veçh~ ve daha 

büyük bir hareket kuvveti verrcek

tir. Önümüzdeki mevsimde Genel 
direktörlüğün büyük mas•af/ara kat· 

lanara}c Adanaya göndereceği mon· 
törün havuzda herhalde su bulma· 
sını temenni ederiz . ,, 

kctli günlerimizde Mer helll 'f 
st>siz Çocuklara Gı fa anca1' 
)erimizi rürk Hava Kuıum!.1119 

rr.ek'e olur. 

Hatay çiftçisine 
~ 

··ı~ 
İsken det un : l 7 ( Türks0 

9 
habirinden) - Ziraat Ban~'~' 

'd ~ 'b" b st çen sene o ugu gı ı u 
bilhassa küçük çiftçilere p3

'
1

; 

zına başlamıştır. 

Çiftçilere mahsul vaı' 'i-t 
göre 25 liradan 50 liraY1 

ikrazat yapılmıştır. 

ŞEHiRDE HAV~ 
a 

Ş h · · d d- -kyuı e rımız e un go 

hava hafif rüzgarlı idi. S 
En çok sıcak gölgede'}, 

ceyi bulmuştu. 
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'~~Tl~/tıOANlo --

~-
Abone Şartları 

l2 A}l!ık l'WO Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış m~mleketler için 
llhone bedeli detti§mez 
Yalnız posta masra'(ı 

zammedilir. 
2-. ilanlar jçin idareye 
'1ıiiracaat edilmelidir . 

'f na çok sevdiği, saydığı 
~<>cuğunu daha kaybetti 

( Birinci sayfadan artan ) 

:ahri Uğurlu Adananın ve bütün 
• tovanın ölaistisna çok sevdiği , 
~et ettiği dürüst, faziletli ve çok 
~ Perver bir şahsiyetiydi, Ytllardan· 
• • llıtınleketin ehemmiyetli birçok 

ile! r ve siyasi müesseselerinin ba

" a bulunmuş ve se~im.li yüzü '. ~e~ 
~".tt asil karakterı ıle kendısım 

ese sevdirmeğe muvaffak olmuştu. 
e.ı: f;yansız işgali zamanın<la , işgalin 
~ dayanamıyan Fahri Uğurlunun 
~rverce hareketleri işgal kuv· 
~nin derhal nazarı dikkatini celb 
~ f ve beraberinde diger birkaç 
~'Ver arkadaşlariyle beraber ( Av
adası ) na sürülmüştü . Kurtuluşu 

takib yurda dönen bu değerli 
"'ttket çocuğ\.Jna Adana borcunu 

0 eınekte gecikmemiş ve kendisini 
~~illan memleketin en ehemmiyetli 

tur müessesesi olan Türk ocağının 
~ 1!a ietirmiştir. Bundan sonra Fah· 
'ı ~rlu Halk Fnkas Adana mHle
,.tdlıti, Vilayet Umumi , Meclisi aza
lt...' Baro reisliti, Vilayet Daimi En
~~_ azalığı gibi birçok memleket 
.:""~ uzun müddet çalışmış ve ge· 
~il lene de Halk Partisi Vilayet lda-

lleycti reisliğine tekrar seçilmişti . 

'k Fahr~ Uğurl.unu.? ölüm ha~eri. ~ün 
) ıam buyük hır sur'atle şenrın ıçıne 
C):~~fınış ve büyük bir kalabalık Yeni 
b elın önünü doldurmuştu. Bu sabah, 
ti u ~ haberi alacak Adanalılann de· 
~bir elem Cfuyacaklatı ınubakkakbr. 

Tefrika No46 

\'-~•n: DAVID OMtNETr 

İtalyan üsleri şid
detle bombalandı 

Rıhtımlara, demir;Yollarına \ 
depolara tam isabetler 

Kahire : 17 (a.a) - İngiliz kuv· 
vetlerinin tebliği; İngiliz bombardıman 
tayyareleri Salı günü- Bingaziye yeni 
hücumlar yapmışlardır· Limanda ltalyan ' 
rıhtımına tam isabetler kaydedilmiş, 

demiryolu istasyonuna yanğın bomba-
lan atılmış, hasarı müşahade etmek 
güç olmuştur. Tayyarelerimizin hepsi 
üslerine dönmüştür. 

Bardiya, Hopido, Deme, Tobruk 
üzerine de hücumlar yapılmıştır. Bar
diya Hopido ve Sollumda kışlalarla 

askri tahaşşütler muvaffakiyetle bom
bardıman edılmiş Derne ve Tobrukta 
ise bombalar hedeflere isabet eylemiş· 
tir. İtalyan şarki Afril<asına bir hava 
hücum\.\ yaP,ılmış, binalara ve demir 
yolu istasyonlarına ta~ isabetler kay
dedilmiştir. 

Almanlar tarafından Ro
mapyada büyük endüst

rıye vaziyet edildi 
(Birinci sahifeden artan ) 

idare meclisi azaları cieğiştitilerek 

yerlerine lejyoner ha.reketi mensub
ları gelirilmı~tir. 

Baroya mukayyed Yıthudi Avu· 
kallar ancak Yahudiluin davalarını 
alabileceklerdir • 

Çok sevdiğimiz ve bizimle bera
ber bütün Çukurova gençliğinin bir 
baba gibi sevdiği ve saydığı Fahri 
Uğurlunun ölümü kar~ısında duydu
ğumuz acı büyüktür . Kendine Allah
tan bol bol rahmet diler, kederli aile· 
sinin elemlerine candan ortak oluruz. 

Cenaze bugün saat on birde As
falt caddeCfek:i c\iiooen aldınlacaktır. 

Çeviren: NEVZAD GOVEN 

Yattığı yerden kalk.ıh oturduiu zaman yavrulardan 
ikisinin yanında boğuştuklarını ~ördü. Diğer iki yavru bir 

ataç gövdesinin etrafında -saklambaç oynuyorlardı. Ongelica 

koşarak yanına geldi. Yanaklarını öperek babalıiının bile
ğinin sivri uclarmı ısırmağa başladı. 

B. Tebrick'in bu oynayışı çok tatlı olmuştu. Sabahın 
serinliği, biraz ilerideki bir ağacın tepesinden sızmağ'a başlı
yan güneşin ilk ışıklan, birdenbire havalanan bir gövercin 
onun kalbini saadelle doldurmağ'a yetişmişii. Hatta kolları 
arasında sıktığı tilki yavrularının sert kokusu bile ona çok 

hoş geliyordu. O, anda insanların icad ettikleri içtimaı hükurh 
ve müesseseler, Adetler ona mahaza birer delik gibi görün
müştü. ,'·~ ~ 

Kendi kendine şöyle diyordu : 

"Bütün insan hayalımı memnuniyetle bugünkii saade
time deiişirim. Mamafi hemen, hemen hala şu gülünç insani 

fikirlerimi muhafaza ediyorum. Hayvanlar daha mes 'utturlar. 
Elimden geleni yaparak, onların bu saadetlerine layık olınağ'a 
çalışacağ"ım . " 

~ ........................... .-. ......... ,... .... ~ ..... ~ 
! 81\EK~NLARDA ! 
i SON VAZIYET i 
i i 
i Londra : 17 ( A. A. ) - i 
i Balkanlarda vaziyet e ı a n i 
i muğlak bulunmaktadır. Rus· i 
i yanın alacağı vaziyet henüz .i 
i meçhutdUr. Almanyanın. ni· i 
i Jetlerini de anlamak müt· i 
i kildir. Türkiye • Rusya mü· t 
i nasabatının iyileşmesi Lon· i 
i drada Sovyet - lngillz mü· i 
i nasebatıerinln dUzelmesi ka i 
i dar iyi karşılanacaktır . i 
i i 
;~•'Ol9t•49ı• .............. 911 ..... '91> .......... ,.... • .=, 

Romanyada son vaziyet 
Bükreş : 17 (a.a) - Hava bali

riye ve silahlanma nezaretleri lağve· 
dilmiştir. Bunların yerine kara, deniz. 
havö tcchizat müsttşarlıklan ihdas 
olunmuştur. 

Döbono Romaya P-öndü 
Roma : 17 (a.a) - ispanyadaki 

mareşal Eö Bono Romaya avdet et

miştir. 

Himler ispanyaya geliyor 
Madrid : 17 (a.a) - Gazetele

rin bildirdiğine göre, Alman hlisusi 
kıt'aları ve polis şefi cümartt'si Aü
nü ispanyaya gelecektir. 

İngiliz parlamentosu 
Londra : 17 (a.a) -- Avam ka· 

marasmda Çörçil, kamaranın ay so· 
nunda müddeti (sona erecek olan 

trşrii devresinin uzatılması hakliındı 

bir proje tevdi etmiş ve derhal ka· 
bul ol unmuştur. 

toplanması meselesi 

Landrı : 17 (a.a) - Birleşik A 
merika liükUmetinin bütün sifablırı 
toplayarak devlet tmrine alması 

Londrada cok iyi karftlanmıştır. 

Kanada umumi valisi -

Vaşinglon : 17 (a.·ı) - lngilte· 
renin Kanada umumi valisi Ruzftlti 
ziyaret edt ctktir. 

Londr:aya son gece 

hücumu 
(Birinei s11hifı:den artan) 

ikametg!hlarda olmuştur . Bu netice 
sivil halk için daha m ii ı' ı ç olmakla 
beraber memleketlerin 'ndüstriıini 
hırpalamadıgı için düşmanın vaziye
tini kaliyen kuvvetlendiı memektedir , 

Birleşik Amerikanm lr giliz Ame· 
rikan tayyare ima atında silahların 

çaplarına varıncaya kadar tevhide 
dotru gittiği haberi İngiliz endüs· 

trisi için cepı:et verici olml!flur • İn· 
glliz elçilerinin mütemadi ve cesurane 
faaliyetlerini teşvık eden iki şey var· 
dır: Biri Almanların İngiliz fabrikıta· 
rına yaptıkları hücumlaun akim kal
ması, ikincisi de lngiliz müdafaa ve 
taarruz kuvvelleı ine inıiınam edecek 
olan Amerıkadal..i silah hazırlıkları· 

Cbr. 

lzmir körfeıiodeki balık 

lzmir : 17 CTütksözü muhabi· 

tinden) -· Son günlerde lzınir kör

fezinde fazla balık tutulmaktadır. 

Günde 5000 kilo balık gelmekte ve 

satılmaktadır. Sardalya toptan altı 

kuruş, prakede 10 kuıuştan; satılmak. 
tadır. 

Bundan sonra, neş'e ile oynayan tilki yavrulanna 
baktı. Bir tanesi, gizlice kardeşlerinden birisinin arkasına 
saklanarak birdenbire önüne çıkıyor ve onu korkutuyordu. 

Yavruları seyrederken B. Tebrick'in kafasında bir fikir dolaş
mağ"a başladı: Bu yavrular tamamiyle masum, lekesiz bir 
kar gibidirler. Günah işlemelerine 1ınkan yoktur. Mademki, 

Allah onları bu surelle yaratmıştır. Onun emirlerinden hiç 
birisine muhalif hareket etmeleri mümkün değildir. 

1nsanlar7 hafY:anlar gibi olamadıklarından günah 
işliyorlar. 

Çok mes'ut bir halde a~ağa kalktı ve eve do~ru yü

rümeğc başladı. Fakat, birdenbire durdu ve kendi kendine 
sorôu: 

"Ne olacaklar ?,, 

Bu sual onu lopra~a çivilemiş gibi idi. Sanki, önünde 

bir yılan görmüş gibi vücudunu bir titreme kaplamıştı. Ma· 

mafi çok geçmeden, başını sallıyarak tekrar yoluna devam 

etti. Fakat, aynı sual miıtemadiyen_kafasını işgal ediyordu: 

Evet, kansı ve çocukları ne olacaktı? 

Bu fil.Ur ke~disini o kadar korl<utuyordu ki, mütemadiyen 

kafasının içinden onu çıkarıp atmak için mücadele ediyor. 

Fakat, bir türlü muvaffak olamıyordu. O gün ve o haftalar 

içinde hep bu fikrin neticesinde kıvrandı. Evvelce olduğu gibi, 

saadetini endişesiz, düşüncesiz bir şekilde tadamıyordu. Bu 

tasa kendisine mümkün oldukça bütün zamanını sevgili Silviası 
ile beraber geçirmek arzusunu veriyordu. 

- Sonu V•r -
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tarafından temsil edilen 
l 

Yeni ve şen şarkılarla süslenmiş, orijinal bir 1 
mevzu içinde neşe ve zevk haftası 

T u z A K 
,.. - ·- ----- -___ ·-

İlaveten: Macera filmlerinin kahramanı 

JOHN VA YNE tarafından ~ 

3 Silihıor taıyareci 
I< 

HEYECAN, MERAK, AŞK ve SERGÜZEŞT FlLMl 

l ı 

. 

Hemşerilerimizin Nazarı dikkatine 
Evvelt etle gazetelerle ve münasib vasıtalarla ilin cdildiii vechile saat 

ku!esinden çahnacak canavar düdüiü düşman tayyarelerirıin şehire gelişi. 
ne ve şehirde alarm yapılmasına işaret olarak tahsis edilmiş ve başka 
maksadlarla çalınması menedilmişti. 

Birinci teşrinin yirminci pazar günü nüfus sayımı yapılacatından halka 
Lir kolaylık olmak üzre yalınız o gün için aayımm bittiğini yaymak mak· 
aadile canavar düdüğü bir ddaya mahsus olmak ve fasılasız devam et. 
mek üzere düdük çalacakdır. 

Bu düdüğü işiten halk sayımın bittitini anlayacak evlerinden, ve bu. 
lundukları yerlerden sokağa ve dışarıya çıkacaklardıı: 

Sayım gününden bışkı, gü,n veya gecelerde çalınacak canavar düdü· 
tünün mutlaka havı tehlikesine işaret oldu~unun halkca unutulmaması 
icab eder. 12420 

r 
Doktor Muzaffer Lokman 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

Satlık ev 
istiklal mahallesinde her türlü meyveli •taçtan ibaret bahçe içerisinde 

iki katlı elektrik ve su tesisatı mevcud 3 numarah ev aatlıktır . falibler 
Hankurbu mahallesinde ?.02 evde Bay Cemal Kalamana Veya müsteciri 
Bay Siyamiye müracaatları. 12423 18-20- 22 

Y azihane nakli 
Avukat Abdullah H. Türkucu ve Macit Güçlü yazıhınelnini Abidin 

paşa caddesinde Adana Vakıflar apartımanında 2 numaralı daireye nakl 
etmişlerdir. 18-22-25 C. 

~---------------------------------------------------

ilin 
Adana Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

Cumhuriyet bayramı münesebttile yapılacak takızafcr ve şenlik t 
vir;atı için cereyan verilebilmesi için c n g~ç 26-10 -1940 tırihint k 
şirketimize müracaata mütevakkıf bu'undutunu sayın abonelerimize 
ederiz. 12426 

Adana Elektrik -rürk Anonim Şirketinden! 

Cereyan T emin&tı Hakkında il~ 
Nafıa Vtkiletinin talimatı ve imtiyaınamemizin muaddel 48 inci 

desi hükümlerine gare sayın abonelerimizden cereyan temiryııtı ver'lfJet!' 
lerin ce eyanları kesilccetindcn ikinci trşrin sonuna kadar ya tahıildll" 
mıza veyahut merkez veznemize teminat borçlarım ödemelerinı rica ' 
deriz • 

Hcsablarda yınlıtlık oldujunu iddia edenler müdüriyete mürıcııı 
melidir. 

Adana Elektrik Türk Anonim Şirketi 
12425 18-25-1 

ilan Adana Çifçi birliğind 

Adana Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Baştabibliğin
den : 

Müessesemizin 203 lira 36 ku 
ruş bedeli krş ' fli tamıratı pazarlıkla 

istekliaine yaptırılacaktır. ihalesi 
23-10-940 Çarşanba günü saat 
14 de Sıhhat müdürlüiünde içra e· 
dilecetinden talipler irı muayyen ıa . 
atte hazır bulunmalara ilin olunur. 
Yapılacak işlerin görülmesi için do 
tumevine -gelmeleri. 12425 18-22 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete kısmında 

çahımak üzere bir mürettibe ihti
yaç vardır . ldarehanemize mü 
racaatları 

... -
1 f~0 T O f~Wtjit 1. 

.flı 1 

18-10- 1940 Cuma 

8.00 Provam , Saat ayarı 
8.03 Müzik : Hafif Program 

8.15 Ajans habeıleri 

8.30- 8.50 Müzik: protramı 
8.50/9.00 Ev kadını-Yemek 

12.30 Program, saat ayarı 
12.33 Müzik: Türk 
12.50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik : Türk 

13.20-14.00 Müzik: Kanşık Prarrım 
18.00 Program, saat ayan . 
18.03 Müzik : Radyo "SWING" 
18.30 Müzik : Fasıl heyeti 
19.00 Müzik : Türk 
19.30 Saat ayart, ajans 
19.45 Müzik Radyo ince Su Heyeti 

Üretme Çiftliti tarafından· 
edilmiı Arpa ve Yulaf bide 
bedeli mukabilinde almak is 
çiftçilerimizin bir'an evvel 
Mektebi yanındıki Üretme ç 
müdürlüjüne müracaatla bu 
lerden almalara menfaatleri ik 
sandın olduiu ehemmiyetle ilil 
r.ur. 18-19 12427 

itin 
Kiıalık depo aranıyof 
Kalekapuıu ile ~iki lat11yoP 

ra11nda veya cıvarmda 2,000 
ve dıhafazla çitid ılacak b

te depo uanıyor. Kiraya vermek 
tiyehlerin Borsa cıvarmda "TutY 
şirhti yaııbane1ine müracaalır'-

12415 16 - 18-2' 

CiNSi 

Kapı malı 60 
Y. PamaJu •5 
Klevland 1 16 

171 10 / 1940 
Kambiyo ve ,..ra 

lı Hankasandan ılınımftU. _./ ,... ,_ 
~)) ~ 20.'45 Temsil ~ _ 

20. 15 Radyo : Gazetesi 

22.•~ Müzik : Radyo .Salon Or- I Dolar ( Amerika) 118 
Frank ( lavi e ) 00 

kestrası ·---.:.-_...--.::: ...... --..ı. __ _ 

22.80 
22.45 

Saat ayan, Ajans Umuıai neari1at 
Müzik : Radyo 
Orke~trası 

Salon 
Giiçlü 

23.00 Müzik : Cazband Adıaa TürklÖli Matbull 
23.25/2S.30 oam ve kap anıı.rPJr 



tct · . 
.,tırnevveJ 940 
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• 
~ay biletinde tahrif at 

~lll~nyada 78 yaşında bir 
hl ıhtıyar ehemmiyetsiz bir bi
"'lltck" l ~ a ar .1~ ve tahrıf 'maddesin 
tır .Y gıbı ağır bir cezaya çar· 

~ihr 
~ 1Yar bedava seyahat etmek 
h ~ harnvay bileti üzerindeki 1 
ik akederek değişmiştir. Hakim 
"d' ~ahtekarlığa tenezzülü şid-
~ lt . 

ıcı csbablan saymıştır. 
ı &tlada balıklar 

re.rika müttehit hükumet . 
11 C~tınden Kolorado dahilinde 
a ıty - şeker şehri demektir 
~ttındaki köylüler kırda balık· 
Ci 10Plar gibi toplamışlardır. 
t."ardaki Meredith gölünün su-
Qırd 

, ıllır cnbire taşmış ve kırları kap 

4kiıı 1 .. 1 w 'b' tab su ar surat e taştıgı gı ı 

k ilk çekilmiş ve milyonlarca 
1tda kalarak can vermiştir. 

tın h ' ' W • kA ı h epsını yemege ım an o · 

11 ~daıı köylüler b:ılıklan ot ça· 
~le toplamışlardır. Otuz kam· 

e olduran balıklar tarlalarda 
olarak kullanılmaktadır. 

ta"uk hırsızına lspan· 
~ada verilen ceza 

~anyanın Loja kasabasında ta 
k hırsızları çoğalmıştır. Çok 

tarı~ hareket eden hırsızlar bir 
1 ~tulamıyordu. Nihayet halk 

Qj ~ırı nöbet bekJiycrek hırsızın 
çalhkalamışlardır. Hırsızı gün
~ h dığı horoz koltuğu altında ol 
i~ı:ld~ üç saaı sokaklarda grz 
k h tdır. Bundan sonra bir daha 
. ~lığı vak'ası olmamıştır. 

ltaı · .. h Yan tayyaresı agu 
asara uğratlldı 

~qh• 
ı~d lte : 17 (a.a) - Şap denizi 
t1c: karakol gezen lngiliz tay· 

1 
11 üç İtalyan tayyaresine 

allıı~ b 1 d .k. . . w 
t y ve un ar an ı ısını agır 
a ııır. 

~ratmıştır. 

'~ . . 
gılterede seferler 

,~tıdra 17 (a a ) - Londra 'da 
nııı Seferleri intizamla faııliyette 
~aı akladır. Otobüs servisleri de 

Yakın bir şekilde işlemekte· 

~ttt\ Kaleler işe çok 

~ Yarayacaktır 
lldra : 17 (a.a) - logiltereye 
tk .. k uzere konuşması yapılan 

aleler 4-6 bin kilo kadar 
a t 

~~ld·aşırnaktadır. l!u Uçan kale-
n ıkten sonra lngiliz tayyare· 
atCtlirı ve daha ilerilere kadar 

~İlıı~·· gidip gelebileceklerdir. 
~ t r u bunlar 10,000 metreye 
~~kıllkselmekte ve 4000 mil do 

il.dır. 

TDRKSOZO Sahile S 

PAYLAŞILAMAYAN MÜHİM ÜSLER : 

Calas - Septe - Tanca 
Dünkü ajanslarda Almanların 

Romanyaya ait Kalas (yahut Calas) 
şehrini bahri üs ittihaz ettikleri bil
diriliyor. Bu limanın fransızcası Ga· 
latz, rumencesi Galati suretinde 
yaıılmaktadtr. 

Tunanın Sereth ile birleştiği 

noktada bulunan ba şehirde 60,000 
nüfus vardır. Bu rakamın 20,000 
i Yahudidir. Ehali arasında pek çok 
da Rum yaşamaktadır. Galati, ken
di mıntakasının merkezidir. 

Rivayete nazaran bu şehir Ga
lat'ların Anadoluya sefer tertip et
melerinden evvel onlar tarafından 

tesis edildiği için bu ismi almıştır. 
Romanyanın en işlek noktaları 

arasındadır. Tunanın da Viyana ve 
Peştedeı sonra en işlek limmdır. 

Diğer taraftan günün eı1 mühim 
mevzuu da Cebelitarıktır. Bugün 
Balkanlarda tcalike görülüyor. Fa· 
kat bu bir şaşntma olabilir ve Ce · 

Yazan 

P. P. 

belitarıkta daha müthiş bir muha
rebenin başlaması kuvvetli ihtimal· 
lerdendir. 

Bugün Cebelitarık dünyanın en 
müstahkem mevkilerinden biridir. 
İog;lizler burada yer altında is tih · 
kamlar inşa etmişlerdir ki, bizzat 
kayanın mevkii coğrafi vaziyeti efe 
bu istihkamlara yardım etmekte
dir. 

Hadiselerin başlangıcından iti
baren gerek doğrudan doğruya fs· 
panyollar gerekse İspanyollar ve 

Fransızlar müştereken Cebelitarığı 
zaptetmek için birçok teşebbüsler 

son asır zarfında durmuştµ. 

Franko hükumeti işbaşına gelin-

Hayati ehemmiyeti haiz ilaç
lar koli postalle gelecek 

lstanlu': 17 (Türksözü mufıabi 
ıinden) - Ecz~cılar bugün umumi 
lir içtima akdederek, haıiçt!n id· 
hali lüzumlu i açları tes~it eylemiş. 

!erdir. 
İçtimada: hayati ehemmiyeti ha· 

iz ilaçlörın, kolipostal şek ' inde ge· 
lebileceği kanaatine va11lmış ve bu· 
nurı için yirmi milyon liralık serbest 
dövize ihtiyaç olduğu tes )it edilmiş 
tir. 

Eczacılar bu serbest dövizin hü· 
kumetten istenmesin~ ve doktorların 
reçetelerde Avıupı müstahzeratı 

yaz enam ıları hususun :la Sihhiye Ve 

kaletince mümkün olduğu kadar ve· 

sayada bulunulm:ısına karar vermiş
lerdir. 

Ayni içtim1da, memleketimizde 

kinirı buhram olmadığı tesbit o'un. 

muştur . 

Hava Yollarımızın Tesisi Çahşmaları 

Ankara-Adana seferleri 
ay sonu tatil ediliyor 

Fıansada harp malzemesi 

imal ve ithal 

Yichy : 17 (a .a) - Fransız hü
kumeti, mütarekenin devamınca harp 

malzemesinin imal, ithal ve ihracını 

menetmiştir. Bu karara aykırı hare· 

ket edenlere şiddetli c~zalar verile· 

cektir. 

Halay valisi köylerde 

i~ke:ıderun : 17 (Türksözü mu ' 

habirindeo) - Valimiz Sökmen· 

süer bu sabah saat 9 da Yaylada 
ğın:ı gitmiştir. Oradıı teftişlerde bu· 
lunacak ve öğleden sonra şehrimi

ze döneceklerdir. 

Ankara : 17 (Türksözü muhabi:: 
rindcn) - Yeşilköy hava istasyonun· 
da üç pist yapılmaktadır. Ayrıca kı · 
şın çok yapışkan bir çamllr olan Ye- · 
şilköy meydanının hiç çamur olmıya
cak bir hale if rağı için toprak altı 

kanalı tesisatı yapılmııktadır. Bütün 
bu inşaat tesisatının süratle ikmali 
mukarrerdir. Ayrıca Y eşilköyde mo
dern tesisatlı bir hava istasyonu bi· 
nası inşa edilmesine Münakale Veka
leti karar vermiştir. 

Yeni şekliyle latanbul hava istas· 
yonu Balkanlar ve Merkezi Avrupa'da 
Viyana uçuş meydanından sonra en 
modern istasyon olacaktır. 

Bunlardan maada Elazığ hava is
tasyonu ile beraber Saırisun ve Af
yon hava istasyon meydanlarının da 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Şimdi devam etmekte olan An
kara . Adana hava seferleri A~ana 
meydanı henüz ıslah edilmediğinden 
gelecek ay tatil edilecektir. 

ce ve bilh1ssa 940 harbi esnasında 
Cebelitarığm iadesi tekrar mevzu· 
bahsolmaktadır. 

ihtimal ki bu mevkiin hiç bir su· 
retle lngiltere elinde bulunmasını ar
zu etmiyen Almanya ve bilhassa f. 
talya Franko devletini tahrik etmek
tedir. 

Çünkü Akdenizin bir ltalyan de· 
nizi olmasını bir siyaset prens'pi it
tihaz eden ltalya Cebelitarığınl in· 
gilizler elinde bulunmasını daima 
doğru ~ bulmamış ve bu suretle 
retle bu imparatorluk kilidini çözüp 
anahtarını doğrudan doğruya kendisi 
almazsa bile ispanyaya devretmeğe 
çalışmıştır. 

Diğer taraftan Cebeltarıkla 
karşı karşıya bulunan " Tanca,, da 
Septe boğazının kontrolü itibariyle 
birinci derecede gelen mevkilerden 
biridir. 

Hatta Tancada üs olabilecek yer· 
·ıer fazla ve bir tayyare istasyonu 
yapmağa müsait saha bulunmama
sından dolayı bu ehemmiyeti daha 
büyüktür. 

Son hadiselere kadar Tancanın 
vaziyeti budur. Bir hafta evvel Pa ri
sin sukutiylc fraosanm müşkül .. bir 
vaziyete girdiği günlerde Fransa 
Tancanın lspanyollar tarafından iş
galine müsaade etti. 

. Bu işgal her ne kadar f ransam 
müsaadesi ve bu beynelmilel mevki· 
in vaziyetini korumak bakımından 
yapılmışsa da netic~ şüpheli göıül · 
mektedir. 

Japon hariciye nazırının 
fikri 

( Birinci sahi[edeıı arlan ) 

çarelerini aramaktadır. 
Jap:mya siyasetine aykırı dahi 

olsa, Japonlar Rusyaya karşı feda
karlık y~pırak bu devletle münase· 
betlerini iyi 1 eştirmek istiyecektir. 
Çinde Rusya için bir nüfuz mıntaka· 
sı tanımaya karar vermesi ihtimali 
vardır. 

Fakat Rusyanın bununla iktıfa 
edeceğini ve Rus metalibatınm Ja· 
pon fedakarlıklarını aşmıyacağınt 

sanmak hatadır. Japonyanm ananevi 
siyasetini değiş tirme-si, üçlü paktı 
imza etaıeğe girişmiş olduğu vaziye. 
tin ne derece telikeli 01duğ unu gÖs· 

terir. 

Vatandaş ! 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço- ı 
ğalmasana yardım ediniz l 
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1 80 
DERECE 

FIATI 100 KURUŞ 

1/2 Litre 

TORKSOZO 

li 

1 
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TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf l•rihl : t888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ıjıns adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziuat Bu:kasırıda hrr taralı n ıhtar!: ı z tasarruf hcsaplarıll' 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 

" 500 
" 

2000 
" 4 

" 250 •• 1000 
" 40 ,, 100 

" 4000 
" 100 .. 50 .. 5000 .. 

120 
" 40 .. 4800 .. 

160 .. 20 .. 3200 ,, 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiytnlere ikramiye çıktığı takdirde yüzdl 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar stnede 4 de:fa, 1 Eyyliil, 1 Birinckanun, 1 Matt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-------------------------------------
Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Eıirgtme Ku 

Yılda Bir Lira vtrip Üye olunuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli h 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer1' 

Tiirksözü Gazete ve Matbaa 

Türkso··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, BilUmum ~Matbaa İşlerini Türkiyede 
=:=:=::=::=:==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=: mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder. 

Sağlain, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

4~ 
• 


