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·raat makin 
rça ihtiyacı 

ıeri yedek 1 

karşılanıyor1 
çlltçi9ln ihtiyacı tesblt ediliyor J 

8u;=; =.:a::1 
nıazot gelecek * 
Ôtı'enditimise gijre çift· ! 
İaaizin ihtiyacına aarfedil- i 

Uzere bugUn 1ehrimize • 

~ Uç Tagon muot gele.J 
r. 
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- INGILIZ MÜŞ

EK . ÇALIŞMASI 

Adana çiftçisinin hayati ihtiyaç· 

lanndan birini teıkil ettitine ıüphe 

olmayan ziraat malcinalın yedek ak· 

samının tedariki mes'elesi de alınmış 
bulunmaktadır. Büyük bir hassasiyet 

le üzerinde durulan bu ınes'elenin 

kat'i ıekilde halli imkanı temin edil

miş oldutundan Çiftçiler birliği çift· 

çilerimizin ihtiyaçları olan yedek par· 

çalın her çiftçiden ayrı ayrı sormak 

suretiyle tesbite başlamıştır. 

8. RUZVEL T BiR 
SEYAHATE ÇIKTI 
Waıington: 14 (a.a.)- Amerika 

Birleşik Devletleri Cumhur Reisi Bay 
Ruzvelt bu gün, Amerika'yı allkadar 
eden dahili ve harici meseleleri sü· 

künetle tetkik edebilmek için yat'ı 

il~ dört günlük bir deniz seyahatine 

çıkmıştır. 

lST ANBIJLDAN YUN ANIST ANA 
ı 1000 ELEN GENCi GlDIYOR 

bom balandı I lstanbul : 14 (Türkıözü muhabirinden) - Şehniniz Yunan konsoloshane· 
si askerlik çatındaki Yunanlılan vazifeleri ba11na ıöndermek için tetkikler 

•nlar Salamanlanna 1 yapmaktadır. 
ld • ' t tf Miktarı bin kiıiyi bulan Yunanlılar vapur bulunmadıtı takdirde küçük 
. ar rıc 8 e 1 j gruplar halinde Konvansiyonelle Yunanistana gidecel&terdir. 

: 14 ( A. A. ) - Yunanis-
larmı ha.. kuvvetleri karar

i : 12 - 13 Tepialu1ti re
ve Avlonya lnriliz bava 
tarafından yeniden bom-

• edilmittir . Uzun meaafe 
i petrol tasfiyehanelerine 

vaffıkıyetli bir taarruzda bu
ır. Almanyada yüksek infi· 

balar ve yanrın bombalan 
ınat depoıuna iaabet etmiı, 

ve yınrınJar olmqtur. Bom
tayyareleri !O dakiki sonra 'ı 

~Jrıhrlırken infilAkler ve yan
~ım ediyordu . Bir nakhye 

tecemmüüne taarruz edil· 
~nın ortasında da bomba

""- - lir. Çıkan yangın, tayya
:._i bq dıkilra sonra oradan 

hlli devam ediyordu • ! 
• tayyare meydnmı tayyı· I 

Pike yaparak bombalamışlar 
( Geriai UçUacU sahifede ) 

BOMBALARILE Akdeoi:ııde faaliyette bulunan lngilz don anmuından bir kaç parça 

lngilizlerin son 
Deniz zaferi Molotof dün Mos

kovaya döndü 
MOLOTOF'UN ZlYARITl BSNA· 

Afrikada İtalyanlardan aaptedilen 
bir luaım •ilihlar 

Afrikadaki askeri 
faaliyet 

Kahire : 14 ( A. A.) - İngiliz 
bava fiJoları bugün muhtelif ltalyan 
askeri mıutakalanm şiddetle bombar-

1 man etmiıtir. 

Mısır başvekili öldü 
Londra : 14 ( A. A ) - Mısır Baş

vekili Hasan Sabri Paşa bugün pal
lamen to içtimaında kralın nutkund söy
lediti esnada ölmüştür. 

Romen ordusu 

terhis ediliyor 

Londra : 14 ( :a.a ) - Bükreıt•n 

relen telgraf, Antonesko tarafından 

Roma ya hareketinden evvel imzalanan 

fakat neşredilmemiş olan bir emirname 

mucibince Romen askeri kuvvetlerinin 

Deniz ve hava ordularının heyeti umu

miye itibariyle terhis olacatını bildir· 

mektedir Terhis yarın (bufiin) ötle

den sonra başlıyacaktır. Bükreş telrra

fi, Romen müdafaa nezaretinin lüzumu 

takdirinde ihtiyatları silAh altına alma-

ta ve tekilifi harbiye kararlan ittihaz 

etmete selihiyettar oldutunu kaydet

mektedir. 

vas1 içinde cereyan etmif ve Almanya 
ile Sovyetler Birlifini allkadar eden 
bütün meselelerde lwplakh itillfa mün· 
cet' oblallflur. 

( 6-iai ._cll sahifede) ' : 14 ( A. A. ) - Alman
ı ıehri, lnıiliz tayyare

~i.~~ılrd.lmam neticesinde bir 
" 11ne relmittir. Doklar , p

ite yaramaz bir bale 

Mihverciler plinlarıoı de
iiıtirmek mecburiyetinde! 

Londra ! 14 (ı.a.) - lnajliı mat· 
buab Tarantoda ltalyan filosuna indi
rilen öldürücü darbenin deniz alemin
de wkua getireceti büyük tesire ita
ret etmektedirler. 

SlNDA BERLİNE HOCUM EDiLDi TftR.K. MÖ z 1J 
Resmi teblite göre konuı
ma itilifla neticelenısıit 

• Her sün bu ıehirdekl 
'-c7akta ve ifsiıler ye

•ilJ9flu bulmakta-

lanareleri Buloa ve Faus 
ela huara ataatm11tır • 
.dbyanan en büyük yat 

frtıidi ,alan d6rt buab 
:ll"lll.lllhlilla k-..hr • AJnca 

lmprluı , blylk an
~talan JK Olaallfblr. 

Hariciye müstepn Butler, Avam 
kamarasında, lnfilterenin Tanea ımn
takuının tahkimine ulA razı olımya
cafun Jspanyaya teblit edildifini bil
dirmiıtir. 

c;.;teıer, ltalyan fdoaunun par-
( Gerisi açuacu Mlaif ede) 

Berlin : 1 ı (La) - Rami teblif: 
12 ve 13 Tefl'İDİuni 1940 tarihlerinde 
Berline Jlpblt ziyaret emuanda Sov· 
yetler Birliti komilerler heyeti reisi ve 
hariciye komiseri Molotof Fihrerle w 
Alman haritfYe uarı Fon Ribentrop

SAYFA 

ÇIKAR 

la müllkatlaıda bulu"""'fbır. 
Görü..., kar flbkb bir itimat ha· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii5 
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Dün P~rti kaza 
kongresi yapıldı 

----
Yeni idare heyeti 

io ti ha bı da oldu 
Kazalardan gelen murahhasların 

da iştirakiyle Halk Partisi binasında 

Kömür - Odun meselesi 
halledilmek Ozered~r Okuma - yazma 

idershanesi bugün açılı 
dün Parti Kaza Kongresi yapılmış· Elyevm Orman Müdürlüğünü de 
tar. Kongre Je Valimiz ve Parti Mü· vekaletm uh iesinde bulunduran 
fettişimiz de hazır bulunmuşlardır . Ziraat. Müdürümüz Bay Nuri Avcı 
Kaza İdare Heyeıi seçiminde Taha dört güo gibi çok kıs1 bir zaman 
Toros, Tevfik Kadri Ramazanoğlu, içinde müstacelen büyük çapta iş· 
Hulusi Akdag , Kerim üıusçutürk, ler görmüştür. Bu meyanda Kara-
Mahmud Kibaroğlu , Mahmud Bar· İsalı kayasının kömür, odun ve ke-
las, Kemal Çelik ıntihab edilmişler- 1 rtste işlerinin süı'lı tle ikmali için 
dir. Bay Taha Toro,; Kaza idare I merkez bölge ş ~ fı. Bay Sa<l i .5iıal 
Heyeti Reisi olmuştur . Pozantıya, Osmanıy orman müh~n· 

ı disi Bay Mehmet ile merkez memu· 

Parti• M •• f tt• • • · ru Bay Mustafa da Karaisalıya u e ışımız 1 gönderilmiştir. 
11 48 kö>Ürı zati ... ihtiyacı olrn 

Prf. Tankut geldi 121489 kental odun ile tam tarife 
ı üzerinden kereste kesen köylülere 

Bir müdd~tlenberi Ankarada bu· ı 11427 ktntal oduı1, 9535 kental 
tunan bölgemiz Parti Müfetıişi Pro 1 kömür rubsatiyesi kesilmıştir. 
fesör B. Hasan R ·şid Tankut dün J Osmaniye'ye 15718 kental kö 
şehrimize gelmiştir · mür ,uhsatiyesi ayrıc~ te-kf'mmül 

Halkeviode dün gece 
bir konser verildi 

Dılsizler, soğırla ve körler ce- 1 
miyetrn1en Şahin fşiner, Aptullah 
Çaydam ve Hamdi Gündoğarken,in 1 
dün akşam Haıkevi salonunda ter
tip ettikleri müsamere ve fülütist 

1

. 
Şahin lşiner'in fülüt konseri çok al
kışlanmıştır. Ş. İşiner'e Halkevi genç• 
ini d~ piyano ve kemanla iştirak 1 
etmişlerdir. 

Bir doğum 

ettirilmiş kön.:ür ve odun evrakı 

gönderilmiştir. 

Bahçe kazasının zati ihtiyacı o· 
larak evvelce tfsbit edilmiş ola 
24164 kental odun, tam tarife üze 
rinden 31252 kental odun ve kö
mür, serbest satış için 14261 ken
tal kömür evrakı ikmal edilmiş bu 
Junmaktadır. 

Kozanın tam tarife ÜZt!rinden 
440 kental kömür. evrakı takip e· 
dilmekterf ir. 

Adananın, kazalarımızın ve köy
lerimizin kömür ve odun ihtiyacı 
tamamen karşılanmadan huice ~ö 
mür ihracı sureti katiyede mene· 

Su işleri dairesi muhasebecisi Bay dilmiştir. Tekmil orman teşkilatı 
Durmuş Akçacan'ın bir oğiu olmuş· , şehrim:zin kömür ve o~un ihtiyacı 
tur. "Sakız,, adı verilen çocuğa uzun ı· nı temin etmEk için seferber edil
ömürfer dileriz. miştir. Şehirde halen mevcud kö· 

ı mür buhramnm pek az bir zaman· 
Cereyan çalan da önlenebileceği ümit ediimekte

dir. 

bir açık göz ı Hakem komitesi içtimaı 
Elektrik şirketine ait kablolu umu.! Bölgemiz hakem komitesi Be· 

mi telden evine yabancı iki tel çek. 1 den Terbiyesi binasında dün bir 
mek suretiyle cereyan çalmaktan içtima yapmıştır. Bu içtimada ko· 
suçlu hasır pazarında alemdar so- l mite reisliğine Bay Abti Atamer, 
kağında Said oğlu M,hmed Yümni ; · azalıklara B. Kenan Gülgün ve Ha
hakkmda meşhut suçlar kanununa 

1
r lil Akal seçilmişlerdir. Komite bu

göre ikiııci asliye sulh ceza oıahke· gün de bir içtima ya~acak ve lik 
mesinde yapılan duruşması sorunda 1 maçlarım idare edecek hakemleri 
2 ay hapse ve 2 ay da emniyeti · tayin edecektir. 

umumiye nezareti altında bulundu· Azılı husız yedi buçuk 
rulmağa mahkum edilmiştir • Cere- hk" ld 

h b hk A • • • 1 aya ma um o u yan ırsızının u ma umıyetı tecı 
-edilmiştir . Çmaılı mahallesinde oturan Mus· 

• 
Bu gece 

Nöbetçi eczahane 

Fuad Eczanesi 

Y rni Postane Yanında 

• 

tafa oğlu llhami Aktan'ın pencere 
sinden elini içeri uzatmak suretiyle 
caketini ve lcadiye maballı>sinden 
Muüafa oğlu lsmailin evinden de 
caket ve kravatını çalmaktan suçlu 
ve mevkuf sabıkalı hırsızlardan Oba 
köyünden Bilal Yok hakkında birinci 
asf iye ceza ·mahl emesin de dün niha· 
yete eren muhakeme sonunda suç· 
lu 7 ay 15 gün hapse ve bu kadar 
da emniyeti umumiye nezareti altın
da bulundurulmı1ğa karar verilmiştir. 

--------------- Gündüz kadınlara gece er. 

Eski Orman Çevirge lere o!m1k üzere Halkcvi1111 

müdürünün bir tavzihi / okııma . ya:zma dershanrsi bıl 
· açılacaktır. Hiç okuma yazoı• 

k do m e}en \atandcş larımızın ay 
malarını tavsiye edriz. 

Türksözü gaz .. t-si nrşriyat Mü 
dürlüğüne - Adana - 12 -11-
940 Tarı hin 11'! (4877) sayile intişar 
etm;ş olan sayın gazetenizin ikinci 
s'hif sir,in üçü :ıcü sütünurda (Ş·h 
rin kömür iş ı) baş 1ıgı altındaki fık· 

rada .. açık bir es-!ss z!ık bulu ı1dugu 

[ Orduya teberrd 11 

nu ve idare zamanım faki icraatta 1 

şahsımı mt'vzua karşı ihmalkar gös 
teren bir üs '.fip kullanıldığını gördü
ğüm için keyfıyetin ayni sütunda 
tavzihini lüzumlu buldum. 

Çok değerli llir şahsiyet olan 
Ziraat Müdürünün, rnevzula resmen 
iigisi daha dün öğleden sonra baş 

lamıştır. Bıld ~ rdiğiniz icraatı da 
mevsimin başından beri idarece 
girişilmiş kanuni faaliyetin bir de· 
vamıdır . Böyle tabii bir muamele 
seyrini, yf'nİ Vekilin muvaffak bir 
eseri diye işin iç yüzüne vakıf olmı 
yan umumi efkara atzı, bu tfkarın 

tercemam olduğunu beyan edm bir 
müessesenin ciddiyetile telıf kabul 
etmez itikadındayım. 

Mahrukat buhranı, mevcud di· 
ğerleri gibi gerçi bir vakıadır. Fa· 
kat bunun amili Orman idaresin· 
den ve bu idarenin dünkü şefinden 
çok başka S-!beplerdir. Gazetemizin 
sayın muhbırioe bunda'n çok 
önce idarenin müsbet faaliyeti hak 
kında malumat verilmişken buhranın 
husulünde mesuliyeti olmıyanların 

haysiyetine iynu yo'uyla da olsa 
dokunacak yazılar yazmayı (Türksö 
zü) ne yak•şhramadım. 

Yaydığınız mevzuu iyi tetkik e· 
derek umumi efkara sunmanızı ve 
bu yazımın matbuat kanunu hüküm. 
lerine göre halka ibl~ğ için gazete· 
nizde dercini saygıyla rica ederim. 
- Eski Orman Çevirge Müdürü 
Orman Mühendisi - Fuat Evren 

K G . k- .. .ı ı"ieb 
ozanın azı oyun ıen 1 oğlu Salih Yüksel tarafından 6 

ni köyün muhtarı Ramazan oll~ . ~ 
man Atur tarafından da 20 ıır 6" 
du namına teberı Ü edilmiştir. . 
köylümüzün hamiyetperverli~İ111 

dirle karşılarız. 

Mahkum olan 
İkinci orta mektep müdür 

vini Bay Said'in elbiselerini ,,e, 
ta paket memuru Bay Hilıni'rıı~ 
eşyasmı çalm11ktan suçlu ve ııt 
kuf Mustafa Emekli ve Ah ned 
ikinci asliye ceza mahkeme k 
yapılan duruşması dün nihayet 

0 
t : 

muştur. Mahkeme hırsızları ~ay 
der buçuk seneye mahkuııı : 
miştir. 

Bir tayyareci ktzıtJ1 1ı 
1 

Ailesi yanında kalmak üzertü 
yareci kızımız Bayan Edibe 2. 
mezuniyetle şehrimize gdmiştl~ 

Bir rakı kaç~kçısı d 
tevkif edildi ~ 

Rakı kaç'lkçılığından sııçl~~ 
rayusuflu köyünden Nasır, adlı 

··ı dün yapılan sorgusunu nıll 

tevkif edilmiştir. 

Altın fiyatları 

1 tanbul : 14 ( Türksöıii ı1I 
birinJen ) - Altm· fıyatlarırı.d9 1 
bir değişiklik olmamıştır • Bır 
dün 24,30 ile ~4,40 lira ar' 

TÜRKSÔZÜ-Gerc.k doğrudan muamele görmüştür. 

Zayi diplomala' 
doğruya ve gerek iyma tarikiyle olsun 

e .ki orman çevirge miidürü Bay 
Fuat Evren'in haysiyftine dokuna-
cak ve bu zatın ihmalkarlığını gös· Kuleli As. Lisesinden 936( 
teren hiç bir yazı yazmış değil ~z. senesinde aldığım mezuniyet

1
, 

Bay Fuat Evren'in bahis mevzuu ve olgunluk {393) diploıJl' 
yaptığı 12-11 940 tarihli nüsha. zayi ettioo. Yenisini çıkaracıı~' 
mızdaki yazımızı aşağıya aynen tek- eskisinin hükmü yoktur . 
rar koyuyoruz. Karilerimizin bu yazı· 12485 Kadri Şar 
mızı bir kerre daha okuduktan son· Topçu alayın~' 
ra yukarıdaki tavzihin lüzumsuzlu teğmerı• 
ğuna kani bulunacaklatJna şüphe Adan• 
etmiyoruz. 11 Şehrin kömür işi Bölge· '61 ·. 
miz Ormarı Çevirge müdürlüğüne Bay Nnri Avcı ilk hamlede ~~l'i 

vekaleten tayin edilen ziraat müdürü B.

1 

kömür ihtiyacını karşılamak ~~ S 
Nuri Avcı dürıden itibaren İşe başla faaliyete geçmiş ve Karais•:,ı' 
mıştıt. Şehrin büyük bir klmür sı· smda alakadar memurlara 
kıntısı içinde bulun Juğunll gören rektiflcr vermiştir.,, 



1 • Şartları 
"%k 1 d 'WO Kuruş 
~ne yapılır 

e Trıerrıfeketler için 
: bedeli degi §mez 

Posta masrafı 

llQ zammedilir. 
rıtar için idareye 

;ııQt d'l /'d' e ı me ı ır. 

Cuma 

~~ın. saat ayarı 
· Hafif program 

s haberleri 
~. p 

· rogram 

arn Saat ayarı, 
: Sa:z taksimleri 
haberleri 
: Şarklar 

~. v 
· l'\.anşık program 

k ilın, saat ayarı 
1 

: Radyo Swinı 
k . F o' t • asıl heyeti 
~ııYarı, 'ajans 

: Şarkılar, taksimler 
ıo ,.,. 

'1azetesi 
Sil 

ima (iktisat) 

: Radyo orkestrası 

~a~arı, Ajans 

~: ~adyo orkestrası 
·Dans 

Kapanış. 

TÜRKSÖZÜ 

Japonyada siyasi 
faaliyet 

Tokyo : 14 {a a ) - imparator 
bu sabah harbiye nazırı general To· 
jo'yu kabul etti. Siyasi mahfılle de 
imparatorun riyasetinde dün yapıl· 
mış olan fevkelade içtima hatırlatıl· 

makta ve bu mülakata büyük ehem
miyet ! atfedilmektedir. Alınan ka· 
rarlar henüz ma'Uın de~ildir. 

Elen - f ngiliz müşterek 
çalışması 

(Birinci sayfadan artan ) 

ve fevkalade tahribat yapmışlardır . 
Bir büyük vapur da bombalanmıştır. 
Evvelki gece Draçta çıkarılan yan· 
gmlar h:ıla devam ediyordu. Rıhtım 
lar üzerinde ve depolarda bir bomba 
deposunun infilaki görülmüştür . 

Adriyatikte Bari limanına da ta· 
arruz edilmiş, büyük bir tasfiyehaneye 
tam isabetler kaydedilmiştir . Çıkan 
büyük yangın tayyarelerimizin üsle 
rine dönüşlerinde çok uzak mesafe· 
lerden de görüldüğ-ü üıere sür'atle 
tevsi etmekte idi. Bütün bu harekat· 
tan tayyarelerimiz salimen dönmüş

lerdir . 
Atina : 14 ( A. A. ) - Yunan 

baş kumandanlığı tebliğine göre, Yu
nan mıntakaları Pındüs mıntakasmda 
kuvvetli bir taarruzdan sonra İtalyan· 
lardan yeni bir sıra tepe ele geçir 
mişlerdir. Diger bir habere göre Epir 
bölgc;sinde İtalyanlar Salama şehrine 
kadar ric'at etmişlerdir . li3u mınta· 

katla faaliyetin artması bekleniyor . 
Dün ltalyanlar Yunan denizindeki 

muhtelif adaları bombardıman etmış

lerdir . 
Epirde ltalyanlar küçük bir köyü 

bombardıman etmişlerdir. Hasar ehem 
miyetsizdir . Şarki Makedonyada ne· 
ticesiz bir bombardıman yapılmış+ır . 

P etenin ·kararlarını 1 
• 

Hitler b~ğenmedi 
Londra : 14 (tt.a) - Alman hü· 

kiimeti, Petenin verdiği idari karar. 
farı kabule mütemayil olmadığım ilk 
dda izhar etmiş bu'unuyor. La.valin 
mihverle teşriki mesaiye Fransız mil· 
Jetini iknaa muvaffak olup olamıya. 

cağı yakından takip edilmektedir . 

Sudandaki Yunaahlar 

Kahire : 14 {a .a) - Orduyail 
tihak etmek isteyen Yunanlılar o ka· 
dar çoktur ki bunlardan bir fı,ka 

teşkil ~dilecektir . Yalnız Sudanda 
5000 kadar Yunanlı gönüllü yazıl· 
mıştır. 

lskenderiyede alarm 

Kahire : 14 (a.a ) - 2u sabah 
lskcode iyede hır alarm verilmiş ve 
bataryalar attş açmıştır. Bir müd
det sonra düşman tayyareleri kaç· 
mıştır. 

Almanyaya hücumlar 
Londra : 14 ( A. A. ) - İngiliz 

tayyareleri Berlinde de bazı hedef· 
ler dahil olmak üzere Almanyada 
müteaddid hedeflere hücumlar yap· 
mışlardır. 

Yunanlıların dünkü 
faaliyeti 

İngilizlerin 
gemi zayiatı 

Londra : 14 { A. A. ) - Deniz 
ticaret nazaretinin verdiği rakama 
göre, harb başladığmdanberi fngil· 
tere küçük büyük 762 gemi zayi 
etmiştir . Bunların ton mecmuu 
2,855,000 dir . 

. Laval Parise geldi 
Paris : 14 ( A. A. ) - Fransız 

Başvekil muavini ve Hariciye Na. 
zm Laval Parise gdmiş1ir • 

Bremen battı mı ? 

Londra : 14 ( A. A. ) - Bir Şi 
mal gazetesinin veı diği habere gö· 
re, Almanları.o Bremen yolcu vapuru 
Danimarka açıklarında bir İngiliz 
torpili ile batmıştır . Vapurda bir 
çok Almanın boğulduğu bildirilmek 
tedir . 

İngilizlerin son deniz 
zaferi 

------- hava kuvvetleri }eniden Draç'a hü· l Kahire : 14 ( A. A. ) - lngiliz 

Atina : 14 ( A. A. )- Dün düş
. man hava kuvvetleı i Tt-falonya ada
sını bombardıman ~tti . Za)'ia t az
dır. Lofkaşta da iki köy bombar
dıman edildi. Zayiat ve hasar yok· 
tur . 

( Birinci sahifeden artan ) 

çalanmasınm mihver devletlerinin harp 
planl4\rını yeniden tetkike mecbur ede
ceğini beyan ediyorlar. Deyli Meyi 
muhabiri, zannolunduğuna göre 500 

librelik bombalar taşıyan Kuva bom· 

barclıman tayyarelerinin Taranto lima
nı üzerine geldiklerini ve bombala· 
rını savurduktan sonra, beşerli mitral
yözleri ile gemiler üzerine cehennemi 
bir ateş açtıklarını kaydediyor. Bu 
tayyareler bundan sonra liman üze
rinde dolaşarak müthiş torpillerle gel· 
mekte olan tayyarelerin taarruz dalga
sını himaye etmişler. Torpilciler de 
torpillerini indirmişlerdir. Bu tayyare· 
ler, mihverciler tarafından bir kaç de· 

7,7:5 
4,75 
5,50 

, cum etmişlerdir. Atılan bombalar rıh· 
ı tınıdaki Antrepolar ve vinçler ara· 
1 sında ınfilak etmiştir . Diger bomba
J Jar şehrin cenubu şark isinde bir elek 

trik santrıılı üzerine ve etrafına düş· 
müştür. Draçta bir keşif uçuşu yapıl 
mış, fotograflar alınmıştır. 

Molotof dün Moskovaya 

döndü 

( Birinci sahifeden artan ) 

Berlin : 14 {a.a) - Molotof bu 
sabah Berlinden hareket etmiştir. 

Bertin : 14 (a.a) - Sovyet elçisi 
Molotof şerefine kabul resmi tertib et· 
miş olan Alın n hariciye nazırı Ribenl 
rop parti ve ordu erkanı ve Moloto
fun maiyeti hazır bulunmuşlarclır. Mo
lotof Ribentropla dün gece bir kaç sa· 
at süren bir mülakat yapmıştır. 

Nevyork : 14 (a.a) - Dün gece 
Molotof tarafından Alman ricaline zi· 
yafet verildiği esnada f ngilizler Berline 
hücumşetmişlerdir. 

Molotofun misafirleri bu sabah 
nihayet bulan alarm işareti sonuna 
kadar Sovyet büyük elçiliğ'inde kalma· 

ı ~a mecbur olmuşlarclır. 

Atina : 14 ( A. A. ) - Başku
mandanlıktan: Görice tayyare mey· 
danı bombardıman edilmiş, yerde 
bulunan bir çok İtalyan tayyareleri 
imha edilmiştir . Bir düşman avcı 

tayyaresi de düşürülmüştür. ltalyan 
sahra karargahları da bombardıman 
edilmiştir . 

Yugoslav başvekili dün 
bir nutuk verdi 

Belgrad : 14 ( A. A. ) - Baş. 
vekil bugünkü nut~unda, hükumetin 
üç iktisadi mesele ile meşgul olma· 
sı lazım geldiğini 1 eyan etmiştir. 
I- Fiyatlara zam yapılmasına 

mani olmak, 
2- Halka yiyecek maddesi te· 

min etmek, 
3- Bu iki meseleyi lüzumlu ik. 

tisadi tedbirlerle halletmek. 

İtalya kralının kabulü 
Roma : 14 ( A. A. ) - ltalya 

kralı Romanya başvel<ili Antonesko 
ile hariciye nazırını ke bul etmittir. 

fa batırılan Ark· Ruayal tayyare ge~ 
misinden uçurulmuştur. 

Üç çocuk diri diri yandı . 
lzmir : 14 ( Türksözü muhabirin· 

den ) - Dikili kazasının ihsanlar 

köyü civarında Çitlembik mevkiinde 

üç çocuğun yanarak ölmesiyle ne· 

ticelenen ftci bir kaza olmuştur. Ali 
oğlu Fahreddin Kürkçii , kırda pa· 

lamut toplarken çocuklanm barın· 

dırmak için dal ve çalılardan küçük 

bir kulübe vücuda getirmişti . Burada 

Fabreddinin sekiz yaşındaki ojfo 
Fevzi , 6 yaşındaki kızı Behiye ve 

iki yaşındaki Şerife oynarken ocak. 

ta yakılan ateoşten etrafa sıçrayan 
kmlcımlardan çalılar tutuşmuş ve 

kulübe tamamen yanmıştır . Çocuk· 

lar, . kulübe kapısının da alevler için. 
de kalınası yüzünden çıkıp kurtula· 

maıriış, bağıra bağıra yanarak öl· 
müşlerdir, 
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Gençler .. Genç kızlar .. Sevenler .. Sevişenler .. Hepiniz 

BU AKŞAM 

ASRİ SİNEMAYA 
geliniz. 

§MANiN EN GÜZEL 2 AşıKı o@ 
Loretta YOUNG 1 1 Richard GREEN 1 

in fevkalade bir tarzda yarattıkları 

Düşınan 
Çocukları 

baştanbaşa renkli harikalar filmini görünüz. 
Şayanıhayret manzaralar, göz kamaştıran dekorlar arasında geçen 

hazin bir aşk macerası.. .. 

ilaveten: Tim Makkoy tarafından yaratılan macera 
ve sergüze9t filmi 

ÇAYIR HIRSIZLARI 
1 Pek Yakında J _ 

1 Janet MAKDONAL T 1 · ı 
jAŞKIN SESi 

ilin 
Seyhan Kültür direktörlüğünden ; 

Adaııa ltk mektebleri için satın alınacak OJun, kömür ve kok l ömü
rünn~ ait liste aşağıya çtkarılmıştır. 1940 ikinci tf"şrin 21 Perşeme günü 
aaat 10 Ja vilayet daimi encümrniode ihalesi yapılacaktır. 

Ciı s Fiyatı Mıkdarı Tutarı 
Lira kuruş kilo ton Lira kuruş 

Kok,kömürü 30 50 8 276 00 
Manğal kömürü 5 5000 250 00 
Sobalık odun 115 10000 150 00 

676 00 
12462 6- 10- 15-20 

Adana Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 

Tutarı 

L. Kr. Kilo Fi. 

O/o 7, 5 teminatı 
muvakkate 
L. Kr. Cinsi 

3120 00 24000 13 234 Birinci nevi ekmek 
3000 00 2000 150 225 Sadeyağ 
850 00 2500 34 63 7 5 Maraş pirinci 
756 QO 2800 27 56 7 5 Maden kuru fasulye 
498 00 20000 2,49 37 25 Madrn kömürü 

Okulumuz Pansiyonunun 1-12 - 1940 dan 31-5-1941 tarihine lca· 
dar yukarıda cins ve müfredati yazılı 5 kalf'm ihtiyaçı 3- 9- 1940 ve • 
16- 9- 1940 tarihlerinde yapılan eksiltmede ve bir ay müddet içerisinde 
de talip zuhur etmemi~ olduğundan Eksiltme Kanunu mucibince 3- 12-
1940 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Maarif Müdüriyetinde müte· 
ıekkil komisyonda eksiltme yapılacağın.dan ~steklilerin •/o 7,5 nisbetinde 
yatırdıkları teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyona müra
caatları ilan olunar. 

12486 15- 19-24-29 

Askerlerimize hediyelik 
pamuklu hırka yapıyorum 

Askerlerimize hediye edilectk kolsuz pamuklu hırkalan Kızılay Ct 
yetince kabul ediJen nümmıesi gibi iki boy olmak üzere beher hır 
her masrafı bana ait 80 kuruştan verebileceiimi muhterem balkıaııt• 
eder im, Kızılay Cemiyeti yanında 
12487 Hayati Güremal Terzihanesi 

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

ilin 
l\dana askeri satınalma komisyonun.dan; 

. 
Miktarı 
kilo 

Muhamen Bedeli 
Lira 

Muvakkat te1J11 

Cinsi Lira f(r. 

Makarna 4000 1140 85 
Ş htiye 2000 850 43 
Mercımek 5000 95Q 71 
Kır mızı \ıiber 5000 1850 138 
Selça 2000 · 440 33 

Cin~ ve miktarlariyle muhammen bedel ve muvakkat teminatları yuk' 
hızalarında gösteıilen beş kalem erzak pazarJıkla satın alınacaktır. ~: 
lığı 18-l l-940 Pazartesi günü saat 15 de yapılacağından istt k11 

belıi gün ve saata leminatlariyle birJikte Adana Askeri satmalma kO 
yonuna müracaatları . 12489 

İlan 
Ç r · s· ı· .. · d ~11 

l tçı ır ıgın en : 
1 

ııı 

Çıftçi elindeki muhtelif mırkJ Kamyonların noksan yedek pırç' ~ llıu 
nın neden ibaret olduğunu Birliğimize bildirmeleri ehemmiyetle ilill Uıu 
nur . 12484 14-15 ~ 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
1 - l lara malı ve yarışlara angaje ~af kan İngiliz 939 doguııı1~ 

kek ve d1şi on dört baş tayla ııaf kan Arap be~ haf tay açık artırıl' 
satıla caktır. . 

2 - Artırma 1.12.940 pazar 5unu .aat on uçte Ankara Hipodr0 

da yapılacaktır. 

ıo.3 

3 - Muvakkat te.mi?at. hepsi için BEŞYOZ ALTMIŞ BEŞ li'I 
4 - Tayların pedığrılera Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, ~ 

Samsun, Konya, Balıkeııir V cteriner MııJurluklerine gönderilmi~tir. 

hakkında izahat almak ist1yenlerin bu mudurluklere ve Haraya mur•'I ·~~, 
rı ve İ"iteklilerin artırma gUn ve saatinde Ankara Hipodromunda bulıı' ~ 4~ 
rı ilan olunur. (10409) 12459 6- 15-25-30 -/ı ~~ t 

Ceyhan sulh hukuk ha- SPORCULARIMIZI oA~' 1·~ıa 
kimliğinden : Lig maçları başlamak üı~~~ 

ğundan Bölgemiz Liglerine iştır ~1 
bütün spor kulüpleri futbol t•d, 
elemanlarına Bölgemiz binası~~' 

Şadi Çelik ile mütekait kolağası 
Zihni veresesinden halen Tunç ili 
seyyar j a n d a r m a alayı komu· 
tanı Albay Süleyman Sırrı nezdinde 
hemşiresi zehra ve iffetin çocukları 
Muzaffer ve Fahri ve diğer hissedar 
lar arasinda mütehaddis tarla tak 
simi ıcra kılınmakta=olan mahkeme. 
sinde, müddeaaleyhlerden Zebra, Mu
zaffer ve Fahrinin muınaileyhin nez· 
dinden ayrılarak ikametgahlarının 

bellisiz kaldığı namlarına yazılan da 
vetiye var akalan zahrındaki meşru· 
hattan anlaşılmış ve bu sebeble t~b 
liğatın ilanen icrasına karar verile· 
rek muhakeme 19- 12-940 perşcn 
be gününe bırakılmış Qlduğundan 

müddeaalt!yh mumaiJeybimin tayin 
olunan günde bizzat veya bilvekale 
mahkemede isbat vucut etmeleri aksi 
taktirde haklarında gıyap karan ve· 
rileceği davetiyenin tebliği makamı 

na kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 12488 

bol kaideleri hakkında konferS! ~l 
rilecektir. Sporcularımızın 15..,...t f S(Jn 

Cuma günü saat tam onsekiıdC () 
miz salonunda bulunmaları i18.~ 

Beden Terbiye i 
Bölgesi 

ilan 
Adana Halkevi 

liğinden: 

Gündüz Bayanlara, (jt~ 
keklere Türkçe okuyup r 
ö~retme'.<: için Halkevi t•' 
15 lkincitetrin ayında de.' 
açılacaktır. isteklilerin şl • 
nüfus tezkeresi ve dört.foto ~ 
birlikte Halkevi bürosuna "' 
al kayıt olmalan ilin olunLl~) 

12474 



t\g IE" var? 
~yok? 

• 
Fare ve yılan eti 

\ı.tupa'nın birçok memle!<etle 
~ '•n<ie beygir eti yenilmektedir. 
eınleketlerde beygir eti, son 

tede lezzetli ve besleyici te 
ı ed·ı · 
~ .ı .•Yor. Pariste, hezimetten 
la bırınci nevi beygir ve eşek 
lan kasap dükkanları da mev· . 
k Yiyecek et pek mebzul olan 
~ memleketlerde kurbağa, 

,. ~~bağa, fare ve yılan etleri 
ılırı,ktedir. 

JıPorılar, bilhassa yılan etine t1ar. Hatta Tokyo.fa yılan sa · 
ascp dükkanları vardır. 

r> 

IJ'ııe Japoııyanın Formoza a. 
a Yılanla beraber sıçan eti de 
~ektedir. Bu iki etten tatmış 

a:zı Hollandalılar, dünyada 
;-"~ yılan etinden daha lezzetli 
ay hazmedilir et mevcut ol 
1 ıı1 iddia ediyorlar. 

·rullel bolluğu 

l 

1 

l 
! 

\ıusturya 'nın ilhaka üzerine Al-i 
I ltııh1ya tüneli en çok memle~ 1 
llıuştur. Şimdi 3000 metreden 1 
Uıun yedi tünel vardır. Bun· 

; Voralberg'deki Arlberg tü· 
~ 30Q metre uzundur. Karen· 

'l'aueru tüneli 8.5QO metre 
~ 

~,undadır. 

hluchtern civarındaki tünelin 

~~ 3.57 5 (Baden) deki F ahr 

~elinin uzunluğu 3.100 ve 

tn) deki Oberhof tüneli 

, ~ llıetre uzunluğundadır. Al· 
~ ~~i tünellerin uzunluğu mec 

~~ \t~padaki bazı hükumetle: 

"'1 ı ~rtı demiryolla rı • uzunluğun. 
·~ı~d 

ır. 

D·· 
b·llrı akşam mücevherler kasa· 
1~ ikimiz tetkik etmiştik. 

·~()(' 
~n •n sabit bir nazarla ona 
ıııra mırıldandı : 
() 

t !\dan şüphe etmiyorum. 

ksorıra içinden düşündü : 

~ '.katen müfettişe uydurma bir 
lil)k~ 

~ilk anı geldi, fakat bu tah· 
laştırdı. 

~t 
PelJemart kendi kendine 

~tı:Yapınak niyetinde olsaydı 
el 1\ huıuruna müracaat ede-
1 ~ :Yalnız kalmağı istiyecekti. 
~ır 
~ ış nazarları madeni mobil-
~d.e dikili, düşünür bir vazi

v 1• lier biri plakla mücehhez 
bı<t~tdı ki, oraya mücevherat 
aq ar konulurdu. Sonra, altta 
iltıt~rı . zemin kısmına kadar 

0 
tnlık kadar bir boş mahal. 

& ta:yl göstererek : 
lira ? Ya bir şey koymuyor 

ded· ı. ı. ··r 
tı Peııemart çengelleri gös· 

~~~~~it . 
tq. }:' Şımdilik bir şey koy· 

akat icabında buraya bir 
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Coğrafi 

günkü 
bakımdan bu 
Malta adası 

. Osmanlı imparatorluğu zama
nında bir menfa beldesi olarak ta· 
nınan Malta, yalnız Türklerin hatı
zasında değil bütün dünyada şöh
ret almıştır. Bilhassa bugün . 

Şimdi lngilizlerin elinde bulunan 
Maltada mühim bir donanma ve pek 
çok hava kuvvetleri vardır . Denile· 

bilir ki, Akdenizdeki stratejik mev

kilerin - bugün için - enmühimi 

Maltadır . Burası bütün Akdenizin 
kontrolü vaziyetindedir . Malta, ya· 
kın günlerde bu ehemmiyetini bir 
kat daha arttıracak kadar işe yara· 
yacaktır. Mesela, Sicilya ile İtalyan· 
ların elinde bulunan Afrika sahiJle· 

rinin irtibatını kesmek gibi . 

logilterenin yüz seneden fazla 

bir zamandanberi Malta .üz~rinde as· 

keri bakımdan mühim faaliyet gös-

Şeker fabrikalarımızın 
bu y·llki çahşmaları 

termiş ve muazzam tesisat vücuda 
getirmiş olduğu muhakkaktır. Malta 
adası 14 tul, 36 arz daire iİnde yer 
aJmış bulunmaktadır. Bu ada ziraa te 

oldu~ça elverişli , yollar muntazam 

ve köyleri mamurdur. Maltadaki nü· 

fus yetmiş bine yakındır . Adanın 

şark sahilinde kurulu olan La Va· 
letta şehri pek şirin manzaralı ve 

mamurdur . NI . TA 

Türk 
ticari 

- Alman 
temasları 

lstanbul : 14 (Hususi) - Ticari 

Bu yıl-<i şeker istihsalim\z 100-110 bin ton temaslar yap:nak üzere Ankaraya 

1 
, • 

1 
: • . ( gtden Aim!n heyetinden bir murah· 

Ankara : 13 (Türksö~~ spuhabi
rinden) - Alpu~/a şeker /abrikası 
kampanyastnı bitirmiştir. Eskı~:hir 
şeher fabrik~şı da bir haftaya kaa'a.:.r 
bitirecektir. Bunlardan sonra evvela 
Tırhal, sonra Uşak şeker fabrikala
rının kampanyalarını bitirecekleri öğ 

renilmiştir. 

Malum olduğu üzere fabrikalar, 
muayyen devreli kampanyalarım bi· 
tirdikten sonra bir müddet istirahat 
eder; müteakiben tekrar şeker istih· 

saline başlar! 

car ışlerımesıne mu'<abıl bu yıl _ısa 1 has, şehrimize dö:ımüş, diğerleri Ao· 
bin ton p1ncar kampanya faaylıyet- k d ._ 1 l d . . . . . ara a KB mış ar ır. 
lerıne tthal edılmıştır. G~çen sene 

38 bin hektarlık arazi pancar zeri- Gerek şehrimizdeki Arman tic~-
)~~tma tahsis edilmişti . ret mümessili, gerek Ankaradaki 

Bıı j·,rıkkam bu-sene 50 bin hek- heyet buralardaki:temaslarına devam 

tarı butmuşfur, Bütü bu İzahattan edeceklerdir. 
anlaşıldığına göre ~yerli $eker, sana· 
yiimiz gittikçe inkişaf etmekte ve j tlaber aldığımıza göre, Alm~~· 
hariçten şeker ithali hususundaki ih· ı far, rriemieketimlzden, Hitün, yapak,-
tiyaç nisbeti azalmaktadır. ve afyondan başka kuru meyva da 

---------------1 almak istemektedir. 

Ege tütün piyasasıni 

Ticaret Vekili açacak 
Şeker fabrikalarımızın yeni şe· 

ker istihsalatına ne zaman başlıya· 
cakları şimdiki halde kat'i surette 
belli değildir. Ancak, muhakkak o- lstanbul: 14 ( Türksözü )-An · 
lan cihet, bu seneki ş ker istihsala . karadan gelen mal il na ta göre , bu 

İlk yapılan mübayaat, eski ani aş · 
ma hükümleri dahilinde cereyan et· 
miştir. 

Kuru meyva mübayaatmın eski, 

geçen aylarda Ankarada imzalanan 

yeni Türk-Alman ticaret anlaşması 

esaslarına uyarak yapılac;ığı zanne· 

dilmektedir. 

tımızın 100 ila 110 bin ton arasında · sene Ege mıntakasında tütün piya· 
olacağıdır. sası birinci kanunun ilk haftası için· 

Gt>çen s ne bu rakkam 94 bin de açılacaktır. Piyasayı bizzat Tica· 
tondu. Geçen sene 68 bin ton pan· ret Vekili açacaktır . 

GECE BEKÇiSiNiN ESRARI 
====== ÇEVİREN YAZAN 

Claud ASCjlln Tefrika 

6 

Sami Göksu 

dördüncü plaka ilave ederim. Mesela 
müteahhitlerin gönderecekleri traş 

edilmiş elmaslan ve incileri koymak 
istediğim zaman. 

Ducolin çömeldi, kasadaki boş 

mahalle girmek istedi. Derinlik kafi 
idi, fakat işgal edeceği yer için yük
seklik kifayet etmiyordu. 

Mösyö Pellemart gizlice güldü, 
komiser de hayret etti: 

- Zannetmem ki onun içine gi
rebilesiniz... Ben de bunu düşündüm, 

fakat girmekle hemen insanın nefesi 
kesilecek... Sonra insanın orada çö· 
melmesi lazım. 

Ducolin ayağa kalktı. Kuvvetle 
ellerinin içine üfleyerek birbirine vur· 
du. Cebinden bir elektrik lambası çı

kardı, kasanın madeni döşemesine 

tevcih etti. Kendi kendine · 
- lşte beni üzen şey, dedi. 

Işık huzmeleri albnda bazı şeyler 
parlıyordu. Hazırun görmek için iler
lediler. Polis 

- Çok ince cam tozları denile
bilir, Mösyö Pellemart bana bir zarf 
verir misiniz? dedi. 

Martelet zarfı getirdi. 
Ducolin ihtimamla nnbları top

ladı - ki, onlardan epeyçe vardı -
bir kağıt tabakasına kaydırdı. 

- Bunlar buraya nereden gelmjş? 
Mücevheratçı telaşa düştü. Mü

fettiş 

- Oh, dedi, zannetmem ki, bu 
mühim bir sermaye olsun, fakat ni • 
ha yet ... 

O tamamlamadı. Martule alnına 

vurarak 
- Bu benim saatimin camı olma

lı ... dedi. 

Mücevheratçı makine gibi tekrar
ladı: 

- Saatinizin camı mı? 
Memur açık gülüşüyle bileğini 

göstererek 

- Evet, dedi, benim kol saatim 
bunun camı ekseriya düşüp kırılır. 
Eve giderken bunun yine düştüğünü 
anlamıştım fakat nerede olduğunu ha
tırlayamıyordum. Demek ki mücevhe
rat tablalarından birisine düşürmüş 
olacağım. 

Ducolin kemali sükünetle beyaa 
etti: 

·- Fakat' saatinizin camı yerinde .. 
- Evet evde bir iki defa değiş

tirmiştim, bu sabah da icabettiği için 
yenisini taktım. 

Müfettiş gülerek zarfa koyduğu 
cam tozlanm işaret ederek 

- · O halde bunlar lüzumsuz bir 
şey kaldırıp atmalı dedi. 

Komiser saatine baktı, maazeret 
beyan etti. 

- Sonu var -



Sayfa ' TÜRKSÔZÜ 

T •• k •• •• G t • • Okuyucularına, dünyanın her tarafında ur sozu aze esı. vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan Ha

T ür ksÖ zÜ Matb.aası: rita, Bilumum Matbaa işlerini Türkiyede 
=::=:==::==:=::==:=::=:::::::=:=:=:=:~ mevcut matbaalara rekabet eder derece

de tabeder . 

• 
Tüırlksö~üı <CüDt B<osmo: 

Sağlam, Te~iz, Zarif Cilt (Türksözü) 
Mücellithanesinde Yapılır. 

• 
T. iŞ BANKASI 

Milli Mensucat fabrikası müdürlüğü 
iplik Fiatları: 

Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER : 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELER! 
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

3 " 
1000 " 3.000 " 

2 ,, 750 " 1.500 
" 4 il 500 " 2.000 " 

Numara: 4 6 8 10 12 14 16 

Kuruş 315 335 470 490 530 565 585 

Bez Fiyatları: 
Tip: E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 
Kuruş : 854 891 825 945 

Yuka,ndaki Fiatlar iktisat Vekaletince Tesbit edilen satış fjatl•
1 

Sipariş Sevk ve Kabulü Fabrikamızm 1. Mayıs 938 tarih ve 6 

tamimi esasına müıtenittir. 12380 

ı r---------------·-------
, Malatya bez ve iplik fabrikalara T. A .. ş. p.O' 

Mensucat fabrikası müdürlüğünden: 

lktisad Vekaletinin 24-9-940 tarihli umumi tebliğine istinade' 
8 " 250 " 

2.000 
" 35 100 3.500 " 

fiyatlarımız aşağ1elaki şekilde _tesbit edilrııiştir: I , 

No: 4 6 8 10 lZ. 1 tç il " 
80 " 

50 ,, 4.000 " 300 " 
20 ,, 6.000 " 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

r . ~ 

Doktor Muzaffer L,okman 
Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene

hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

1 

Kuruş 315 335 470 490 530 

1- Beş balyadan fazla sipariş kabul edilmez. 
2- El dokumıcılarının siparişi tercihan aevkedilir • \~ 
3- Yapılan sipariıler ııraya ithal edilmek suretiyle gônderifİI\ / 
4- Anbalaj masrafı, istasyona kadar nakliye ve lahmiUye ııı r/ 'tıs~ 

aittir • 12373 1-tS ~ b 
itle 

Mürettip alacağız 
Matbaamızın gazete krsmmda 

çalışmak üzere bir mürettibe ihti

yaç vardır. ldarcbancmize müra. 
caatlan • 

• 

.. 
"°~ Umumi nqriyat 111 

~ 

f.1acid Güçl\I 

Türkaözü Matbıatı ;./ 


