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Ali Çetinka ya dün istifa etti 1 f ·· w w - ... • - •• •• •• •• •• • -

TÜRK - BULGAR 

ünakaıat Vekaletine cev 1 ivtKoMşuLuGu 
et K. lncedayı getirildi 

kara : 20 ( Türksözü muhabi· 
telefonla ) - Münakalat Vekili 
Mebusu Ali Çetinkaya sıhhi 

bt~n d 1 · tif · · M ·· o ayı ıs a etmıştir . una-

~e~aletine Sinop Mebusu Cev
erırn lncedayının getirilmesi 

k ta d .k ·k · · · s ı ·a ı · tıran etmıştır. 

..-ı-

skenderiy.eye 

lyan taarruzu 
hire: 20 (a.a ) - Mısır dahiliye 

tlj 17 18 .k. . l . . - ı · ıncı eşrın gecesı 

tayyarelerinin lskenderiyeye 

iltı taarruz neticesinde siviller

l kişi ölmüş, yaralanmıştır. Ker· 

Çamurdan yapılmış Arap evle
hkılrnıştır. Vlyanadan bir köşe 

·Millet Meclisi veParti 
rupu dün toplandı 
Yapılan mühim 

~ta : 20 ( A. A. ) - Cümhu· 
\lk Partisi Meclis Grupu bu· 

müzakerat 

1 16 da Hasan Sakanın reis- 1 
\Ukumetin talebi üzerine bu 

\\de ikinci bir içtima yapmış· / 
t~ ahvalinin gösterdigi lüzum •

1 ~ llkumetçe alınması münasip 
ıaruri addeclilen acil yeni l 

~ b~ içtimaın müzakere mev· 
1 b ~kıt etmiştir . Başvekil Say-

i~~ .hususta hükümetin düşün- l 
t 
1 1ıahettı . Söz alan bir çok 

~I ilYrıi mevzu üzerinde fikir ve 
natırıı beyan ettikten sonra 
~ lekrar söz alarak sorulan 

kerl muhakeme usulü- kanununun 53 
üncü maddesini değiştiren layihayı 

müzakere etmiş ve Refik lncenin 
( Manisa / ve Receb Peker ( Kütah
ya ) söz alarak maddedeki harb ha· 
li ibaresinin milli korunma kanunun
daki tavsife göre formüle edilmesi 
mütalaasında bulunmuşlardır . Receb 
PPkerin bu maksadla verdiği takrir 
kabul edilerek madde encümene iade 
edilmiş ve Türkiye - İngiltere adli mü
zaheret mukavelesine müzeyyel mu· 
kavelenin teklifine ail kanun Jayih:ı

sının birinci müzakeresi yapılmıştır . 

VlYANADAKI 
MÜZAKERAT 

Hitler de Viyanaya geldi 
Viyana: 20 (a.a.) Almanya - ltal

ya hariciye nazırları ile Macar başve
kili ve hariciye nazırı buraya gelmiş
lerdir. 

Viyana: 20 (a.a.) Hitler bu sabah 
Viyanaya gelmiştir. 

Başmuallimler dün bir 
toplantı yaptılar 

Dün Gazipaşa mektebi salonunda 
BaşmuaHimler bir toplantı yapmışlar- . 
dır. Muallimler tasarruf sandığı kon
gresi aktedilmiş, köy mektepleri proğ
ramlan incelenmiş, Yamaçlı, Toros, 
Karşıyaka, Köprüköyü, Adasokağı me· 
ktebleri mualimleri ile maarif müfettiş
leri de bulunarak kararJar alınmışhr. · 

,,.cevab olarak beyanatta bu
~ ~ hükumetin teklifi Umumi 
-tls ıttifakla tasvib edilmek sure
k eye nihayet verilmiştir . 
~:t~ : 20 ( A. A. ) - Büyük 

clısj bugün toplanarak , as-

İhracatçılar Birliğinin . ı 
lağvedileceği meselesi 

iTiBAREN 

E B'A ODA 

Başlayacakbr. 

Buna dair Vilayetten bir yazı aldık 
Dün Vilayetten gazetemize şöyle 

bir yazı geldi : 

Türksözü Gazetesi Umumi Neşri· 
, yat Müdürlüğüne : Gazetenizin 10 

Teşrinisani 940 tarih ve 4876 sayılı 
nushasının birini sahifesinde (lhracatçı
Jar birliğinin lağvedileceği kat'idir. ) 

Başlıklı bir yazı görüldüğü, piyasa 
ya tesiri muhakkak olan bu ve bu 
gibi yazılar hakkında alakadar ma · 

kamlardan mallımat alınmadıkça kat'i· 
yete müstenit neşriyatta bulunmaklı
ğmızın doğru olmıyacağı, binaenaleyh 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

A 

HER GÜN 
SAYFA 

ÇIKAR 

Sofya : 20 (a.a.) - Ste
fanl : Bulgar Harbiye Neza· 
retlnln teblljilnde blldlrlldl· 
ğlne göre, Fafta köyü ci
varında yolunu şa~urarak 

Bulgar · arazisine · girmiş 
olan iki Türk askeri, iki 
mUJet arasmdakJ iyi kom· 
şuluk münasebetleri dola-, 
yıslyle serbest bırakılarak 
Türk hudud makamatına 

iade edllmiştlr. } 

• ·e •• •• •• +e o -++ ..... •• .. •• ·o •• 

Yunanlılar . yeni 
taarruz hazırlıyor 

Görice alevler içinde 
Atina : 20 ( A. A. ) - Atina ajan

sı bildiriyor : Kançerni gazetesi yaz
dığı bir makalede ftalyanın eski Atina 
elçisi Grazzi'ye hitaben şöyle diyor : 

-"Muazzam ltalyan ordusu Yu
nanlılara çok faik toplarile, tanklarile. 
tayyarelerile dayak yiyor ve dayak 
yiyecektir. Çünkü ltalyanlar Yunanlı· 
lann bol bol mağlup oldukları en mü· 
essir silaha malik bulunuyorlar. Bu 
silah "ruh,, tur. ,, 

Atina: 20 (A. A.) - Yunan baş
kumandanlığı tebliği : Görice mınta

kasında Yunan ordusu ltalyanları şid
detle müdafaa ettikleri mevzilerinden 
süngü hücumları ile tard etmiştir. Mo
rova tepelerinde Yunan taarruz hare
katı muvaffakıyetle devam etmiştir. 
Cephe üzerinde cereyan eden bir 
hava muharebesi esnasında on bir 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. Bü
tün Yunan tayyareleri üslerine dön
müşlerdir. 

Belgrad : 20 ( A. A. ) - Yugos
lavya hududuna gelen haberlere göre, 
İtalyanların Arnavutluktaki en mühim 
iaşe merkezı olan Görice şehrinin 
şark kısmı alevler içinde yanmaktadır. 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Alman yaya 
büyük akın 

Krup fabrikaları büyük 
hasar gördü 

BERLINDE YANGINLAR 
Londra: 20 (a.a.) - Hava neza

reti istihbarat servisinden: Essende 
bulunan büyük Alman mühimmat fab
rikası ile Krup'un randımanı lngiliz 
hava kuvvetlerinin akınları neticesinde 
yüzde elli düşmüştür. Fabrikanın bazı 
şubeleri faaliyetlerini tatil etmişlerdir. 
Diaer bazı servisler de başka yere .. 
nakledilmişlerdir. 

Demiryollarının tahrib edilmesin
den dolayı fabrika muntazam surette 
iptidai maddelerde alamamaktadır. 
Fabrikanın üç şubesi isabetler yüzün-

( Gerisi ikinci sahifc:<le) 



21 Teşrinisani 940 

İNGİLTEREYE KARŞI 

Son Alman Hava 
F~aaliyeti 

Londra ve İskoçya bölge
leri bombalandı 

Londra : 20 (a. a.) - Hava ve 
emniyet nezarellerinden : 

Düşman tayyarelereri dün gurup
tan sonra lngiltereye karşı taarruzla
rına devam etmişler ve Londra mm
takası ve lskoçya'da bir bölge de 
dahil olmak üzere bir çok yerleı e 
bombalar atmışlardır. Hücumların baş
hcası Midlense karşı tevcih edilmiştir. 

Buraya büyük mikyasta yapılan hür
cumlar takriben beş saat devam et
miştir. Birçok infilak, yangın bomba
ları atılmış, birçok bölgelerde geniş 

hasarat husule gelmiştir. Birçok yan
gınlar çıkmış, fakat hepsi söndürül
müştür. Ölü ve· yaralıların az olduğ-u 
zannediliyor. Londraya yapılan hücum 
'Zayıf olmuştur. Hasarat ve zayıatın 

fazla olmadığı tahmin edilmektedir. 
A3eş düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Yunanlılar yeni taarruz 
hazırlıyor 

(Birinci sAhif eden artan) 

Şehir henüz ltalyanların elinde bulun· 
makta ise de Yuoıı.n ordusunun tazyi
kının çok şiddetli oldu~u beyan edil
mektedir. Yunanlılar Kloranya - Gö· 
rice yolu üzerinde Göricenin 14 kilo
metre şimali şarkisinde bulunan Biliş
ta şehrinde iki ltalyan alayının muka
bil taarruzunu püskürtmüşlerdir. 

Belgrad askeri mahfillerinin haber 
aldıklarına göre, Ohri gölünün ırroak

arı üzerinde bulunan ve Göricenin 
takriben 60 kilometre şimaline düşen 

Pogradet şehrine taarruz etmek üzere 
Yunanlılar takviye kıtaatı almaktadır. 

Arnavut çeteleri Pogradelte benzin 
deposunu berhava etmişlerdir. 

Almanya'ya büyiik akın 

( Birinci sahifeden artan ) 

elen işleyemez bir haldedir. 
Ştetin civarında küçük bir ada 

üzerinde inşa edilmiş olan kimyevi 
maddeler fabrikasınırı dört binası ha· 
rap olmuştur. 

Hanovrada çok büyük bir petrol 
tasfiye fabrikası da tamamen imha 
edilmiştir. Bremende bulunan petrol 
fabrikası da istihsalatını durdurmuştur. 
Breme'de havuza çekilmiş olan en 
büyük Alman gemisi Ôrop:ı'nııı tam 
ortasına bir ·isabet vaki olmuştur. 

Amsterdamda Faker elektrik santralı 

istihsalatını durdurmuştur. 

Berlin: 20 (a.a.) - Alman ajansı 

bildiriyor: Dün gece düşman tayyare
leri Berline hücum etmişler, infilak ve 
yangın bombaldrı atmışlar, binalarda 
ıhasarat yap~ışlar, yangınlar çıkar
mışlardır. 

Mandolin kursu açılı yor 

Geçen sene olduğu gibi maarif dai
resi Pazartesi gününden itibaren man
dolin kursu açacaktır. ilk mekteb ta
lebelerine mahsus olan bu kurs Isıik
lfil ve ismet İnönü mekteblerinde açı· 
lacaktır. 

Öğretmenlere mahsus olan müzik 
ve Enstroman kursu da Salı günü kü
şat edilecektir. 

• 
Şehire Bir Parti ·oaha 8 

8 Çukurovada 
zirai mücadele a. Odun • KömOr Geldi 8, 

Şehrimizde hala hüküm süren kö· 
mür ve odun buhranının bir an evvel 
izalesine azami derecede gayret sarf 
edilmektedir. Bilhassa Orman Dairesi 
Müdür vekili ziraat müdürü Bay Nuri 
Avcı'nın bu sahadaki faaliyeti cidden 
takdire değer bir mertebededir. Aldı
ğımız malumata göre şehrimize dün 
de 39000 kilo odun gelmiş ve satıl
mıştır. Aynca Hacıkırı'dan 16 deve 
yükü 1300 kilo kömür, Bahçeden de 
Belediye namına 7780 kilo kömür gel
miştir. Osmaniye ve Dörtyoldan bugün 
iki vagon kömür yola çıkarılmıştır· 

Osmaniye Gençlik 
teşkilatı kuruldu 

Osmaniye : 20 ( Türksözü Muha
birinden) - Beden Terbiyesi kanunu 
hükümlerine göre her kazada gençlik 
teşkilatı kurulmaktadır. 

Üç g-ündenberi kazamııı teftiş et· 
mekte olan bölgemiz Beden Terbiyesi 
Müdürü Rıza Salih Saray ( Osmaniye 
Gençlik Kulübü) nü kurmuş ve ilk 
içtimaına da riyaset ederek kazamlZI 
ilgilendiren bütün spor mevzuları üze
rinde kararlar alınmıştır. Bu suretle 
413 Beden Terbiyesi mükellefi ile 
bütün sporcularımız bu gençlik kulü
büne bağlanmıştır. Sporcularımıza sa
ha temini için muhtelif yerler gezile· 
rek icabeden tedbirler alınmıştır. 

( Osmaniye Gençlik kulübü ) ne 
seçilen idare heyeti şu şekıldedir : 

Başkan : Orta Okul Miidürü Rıza 
Ôzal, Genel sekreter ; Öğretmen Ah· 
met Köylüo~lu, Beden Terbiyesi ve 
spor amiri : B. T. Muallimi Kemal 
Erden, Yurt müdafaasına hazıılık 

amiri i jandarma bölük komutan ve
kili Teğmen Ferruh, Aza hekim : 
Sıtma Mücadele doktoru Zeki Sunay, 
Muhasib ve veznedar : Belediye aza
sı Lutfi Sezgin, Kulüp idare amiri : 
Ögretmen Hidayet Berker. 

Çok değerli gençlerden teşekkül 
elmiş olan (Osmaniye Gençlik Kulü
bü ) ne başarılar dileriz. 

Bölgede Su Sporları 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesi 

nin sipariş ettiği on çifte kürekli kayık 
Adanaya gelmiştir. 

Bölgemiz su sporları ajanı Rifat 
Çelikkol bu talim sandalı ile meşğul 

olmaktadır. Son boyası vurulduktan 
sonra ad konma merasimi yapılarak 

Seyhan nehrine inqirilecektir. 

Su sporları mecburi sporlar ara
sında olduğundan bölgemiz Beden 
Terbiyesi mükelleflerı pek yakında 
Seyhan nehri üzerinde kürek talimleri· 
ne de başlamış olacaklarını memnuni
yetle haber aldık. 

Yerli mallar ve 

tasarruf haf tası 

Yerli mallar ve tasarruf haftası· 
nın 11 ci yılmın kullanması için hazır 

lıklara başlanmaktadır. Bu münase
betle dün saat 16,30 da Tıcaret oku 

' lunda bir toplantı yakılmıştır. 

-----------Mücadele faaliyttini r·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· terir bir rapor hazırJ8 
~ Hububat tevziatı sıkı ! Şehrimiz 'Ziraat mücadele 
i murakab t b" ! teknisyenliği 938 - 939 yılı i 
. eye a ı •· d b"I . d h lif t • e o gemız e yapılan mu te 
i tutulacak ! cade!elere ait mufassal bir 1 

• • • t tanzim etmiştir. Bu rapora gaıe 
i Ankara : 20 (TOrksözO mu- • 
i hablrinden) - Hububat tevzi ! yılında pamuk böcekleri miicl 
i işinin sıkı bir murakabeye ! sinde Adanada 17 köy jlao1•

0 

i tabi tutulması takarrür et- ! tır 
•
• mi,tir. ! ' B ·ı~ ı d b' · · dt ~.4 . e u ı aç ama a ırıncı 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 1282, ikinci drfada 278, üçilJc' 
9
·1 

Ceyhanda ele alınması 

lüzumlu bazı işler 

Ceyhan : 20 (Türksözü Muha 
birinden) - Kazamıza bağlı fa· 
tarlı köyü halkından ve topraksıı· 

larıia'l 15 hanenin kcncıiltrine köy· 
leri budu dahilinde bulunan ve ha 
zineye ait olan topraklardan yaptık 
lan müracaatın toprak verilmrsi hak 
kında bir 2n evvclne ticeltndirilmcsi 

lazımdır. 

Dört beş sene evvel yaptırılan 
istasyon c~ddesİoİn SOl tarRfındaki 
yaya kaldırımın, Adliye o ~acısı 

Galip evi karşısındaki kısmın bir 

tarcıfının hendek olması dolay!siyle 
bir müddet evvel kmorının çatlaya. 

rak kmlc1ıimı görmüş ve bu yerin 

hemen tamiri su.retıyle işin büyümi 

ycceğini sanmıştık. Bugüne kadar 

hiçbir teşebbüs yoktur. Aradan da. 

ha bir müddet zaman geçince, bu 
tamirat işinin yüzlerce lira ile ancak 

m,.ydana gelebileaeği pek tabiidir. 

Hiç olmazsa eskiyi muhafaz:1 etmek jl 

pek yerinde olur. - M. S. 

fada 122 hektar a'azi ki c~ 9
.3 

• ..ıl• g 
1682 hektar arazi temizlenıı>tr9 ~-4 

938 Yılı bidayetinden 93 ·l 
Temuz ayı gayesine kadar da A 4 
da 32348, Kozanda 2092, O .Q 

yede 2700 Narenciye ağacı İ 
mıştır. Bundan başka 939 yılı 11 

dana merkezinde Badem d 1Y 

da yapılan Sımebl'kis ve pa 
mücı~ele~in~e. 2000 BaderP' G·2 
tedavı edılmıştır. .3 

, .. e 
Ada nada ve Ceyhanda ~il 

lurıan 12 kö}'de 780 hektar'' 

47250 Süne toplattırılarak iıJl 
dllmiştir. 

·ı1t 
Adana, Ceyhan, Osmaılll 

zan, Kadirlde' ise 15522 hek
1 

razi dahilinde mevcud t.1rla 

tamamen itlaf olunmuştur. 

Adanada 100, Ceyhand• 
O ımaniyede 324, .Dı)rtyoıd• 
B. h ;ede 424, Fekeie 43), 5 
lide 186, K~dirli Je 589, f( 
724, Kuaisalıda l 79 tane 
üzere 3588 Domuz öl::Hiriil 

Adana fa 87, Saim'~eyıiJ 
Ceyhanda 47, Bab;;ede 90 
bağ hastalı' lari yle mücadele 
miştir. 

1 

Mısır Türk malında 
az gümrük alacak 

İki memleket arasında müzakereler oluyor 
• Ankara: 20 (Türksözii rtıll 
lkracatçılar birliğinin den) - Türk -- Mısır ti~ıt; 

., • .., • • kişafına çalışılmaktadır Verıl. ıe 
lagv edılecegı m eselesı bere nazaran hükılmetiıll1ı 

( Birinci sayfa<lan aı·tan ) hükumeti arasında, Mısıra g 
Çukurova pamuk ihracatçılar birliği. ihracat maddalerimİ7.İn ucuı~ 
nin lağvı etrafında Ticaret Vekaletince ithalini temin etmek mak

53 Jı 
hiç bir karar ittihaz edilmemiş oldu- müzakereler cereyan etrneld r' 
ğunun gazetenizde neşri suretile tek- ki}eden gönderilecek rna~ 

gümrüklerinde hususi bir t 
zibi hususu Ticaret Vekiileti Yüksek edilecek ve şimdiki gürnriii' 
Makamının 18/tl/940 Glin ve 6/6847 tenzil edilecektir. 
teşkilatlandırma umum müdürlüğ-ü sa-
yılı buyrukları iktiza'iındandır. • 

Keyfiyetin emrü iş'ar dairesinde 
ilk çıkacak gazetenizin aynı sahife ve 
sütununda tekzibinini rica ederim. 

Seyhan Valisi 
Faik Üstün 

, TÜRKSÔZÜ : Mevzubahsedilen 
tarihli nushamızda biz, bu haberin 

; 
lstanbulda çıkan "Haber •• uııif 
mızdan alındığını tasrih .!11ıll 
zamanda, ihracatcılar birhJ-
adildiğini,. değil ·•ıağvedifeC 
alannın israrla dönmekte 
kaydeylemiştik. Selahiyet!

8
' ~ 

lardan aldığımız bugünkıl ., 
. ı·•-ıerı göre ise, ihracat bır ı~ , 

hakkında henüz bir ıcarll 
değildir. 
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IROGRAMI: 

21-11-1940 Perşembe 

8.00 Program, saat ayarı 
803 Müzik: Hafif program 

8.ıs Ajans haberleri 

&.30 Müzik : Program 

Ev Kadını - Konuşma 

Prorram Saat ayarı, 

Müzik: Şarkılar 

Ajans haberleri 
Müzik : Türküler 

Müzik : Karışık program 
Proıram, saat ayarı 
Müzik : Radyo Caz 
Müzik : lncesaz 

Müzik : Çigan 
Saat ayan, ajans 
Müzik : Fasıl heyeti 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Potpuri'ler 
Mü:ıik : Dinleyici istekleri 
Konuşma (Sıhhat) 

Müzik : Radyo orkestrası 
Saat ayan, Ajans 
Müzik: Dans 

Prorram ve Kapanış. 

liududlardaki 
Arslanları 
üşünelim! 

ar ve yatmur albnda, fır· 
tına içinde hayatlarını her 
aya hazır bir halde, mu-

s yurt hududlarmı bekli· 
kahramanları bir an batın· 

çıkarmamak mecburiye
iz. 
Onlar, müşterek malın, müş· 

terefin bekçiliğini yapı· 

· itlerini, güçlerini, ailelerini 
lrını arkada bırakarak va
httına koşmuşlardır. 
aitim de onlara karşı borç

Cllclutumuz vazife vardır: 
tlimizden gelditi kadar 

vazifesini kolaylaştırmak. 
Ye edecetiniz bir yün el
• bir yün kazak, bir yün 
• bir pamuklu gömlekle 
sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğu 
bu işte de hamiyet ve f e· 

yarışma çıkmıştır. Buna 
kla vatan müdafaasına 

ediyoruz demtktir. 
8u itle utraşan Kızılay'ın 
:ttıtı müşfik ve şif akar 

f döndürme 1 

• 
gece 
eczahane 

• 

TORKsôzO Sayfa 3 

İLAN 

Ceyhan T. C. Ziraat Bankasından: 
2814 Numaralı kanunun şumulü dahilindeki borçlarını ödemiyen aşatıda adları y11ılı eşhasın adları hizaaın· 

dı yazılı ıayri menkulleri tahsili emval kanunu hükümlerine göre müzayedeye çıktrılmıştır. 
Birinci ihale 30 - 11-940 kat'i ihalede 10-12 - 940 tarihinde Ceyhan idare heyetinde sut 15 de 

yapılacaktır. 

Bankadan b.şka ipotek sahibi alacaklılarla diter alikadarlırın bu gayri menkuller üzerindeki haklarını hu
susile faiz vı masrafa dair olın iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Ziraat Bankasına bildiımeleri 
lizımdır. Aksi takdi de hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satıı bedelinin paylıımuındın hariç kıla· 
caklırdır. 

Taliplerin ıeraiti ötrenmak iıtiyenlerin her ıiin Ziraat Bankasına müracaatları vı ihale- gününde idare 
heyetinde Lulunmalırı ilin olunur. 

Dönümü Cinıi 

400 Tarla 

800 
" 

950 
" 

800 ,, 

50 
" 

50 ,, 

50 " 

50 ,, 

100 " 

100 
" 

50 
" 

100 ,. 

50 
" 

160 ,, 

130 
" 

92 ,, 

120 ,, 

80 il 

40 il 

36cf 
" 

Gayri menkulün 
Hududu 

fi. gı. sahibi senet şi. )Ol ce. nehri 
Mtrcin 
şa. gı. sahibi senet tarlaları şi. Mer· 
cin k. Hamit Beyliye giden yol 
şı. Mercin hududu ga. sıbibi senet 
ıi. Geldi Murat ve H. Ahmet tar
laları ce. nehri Mercin 
ıa. ga. sahibi ıuıet tarlaları şi. Mer· 
cin kıry< sinden Hamit Bey k. giden 
tarik ce. nehri Mercin 
şt, Mustafa bini Şahın ga. Emin o. 
Ahmet şi. Hacı Abit Ata ce. lalim 
otlu tarlası 
ıa. Harun bini Kambut ıı. Bekirliye 
ıiden tariim fİ. Hüseyin bini Hasan 
ce. Huan bini Hıviz 
ıa. Haıun Kambut tarlası gı. Bekir· 
liye gidtn tarikiam şi. Zekeriya ce. 
Mehmet bini Sofiş tarlası 
şa. Şevkiye tarikı ıa. Salih bini Meh· 
met ıi. Eyyüp bini Mesut ve 
tarik ce. Musa bini Baruk 
şa. Hacı . lbrahim ıa. Musa bini Ah 
met şi. Bekirli tariki ce. Mehmet 
Zekri tu tarla11 
şa. Eyyüp bini Yakup ga. Zekeriya 
tarlaları şa. lsmail ve H. Oıman ce. 
lalim O. Tadası 
ıa. lımıil bini Sınıo ıa. Bekirliye 
fiden Tarik şi. Sefir Kan ce. Ka-

11m tf. Tarlaaile mahdut. 
f&· Kör Ali bini Ali bey ga. Kam· 
but Kasım ıi. Ahmet ce. Hüso· 
yin bini Hasan ve Musa bini Nu 

ıay 

ıa. Tarik i•· Hali fi. Mehmet iken 
tt f erruan Is mail evlatları ce. Ben· 
li bacı tarlaıile mahdut. 
ıa. ve ıa. Yunus tarlaları ıi. Y akup 
ile H. Ali tarluı ce. Keleş bey 
tarlaaile mahdut. 
şa. Bucak tariki ıa. Deve gtçidi 
tariki ıi. Hayvan tarıki ce. Nurmemet 
şa. Bucak tariki ıar. Koca bini 
Halis fi. Şif ce. Ramazan tarla. 
11 iken elyevm muhtar lımail 
tarla11 

şa. Hacı Ali bey ce. Keli ve tarik 
ıi. Haca bey ce. şosa tariki 
Şa. Halil iken Hacı lbrahim 
Abidiyeye ıiden Hamdilliye fİ· 
den tarik şi. Hacı iken Hacı lb 
rahim ce. Datlı Süleyman 

ıa. Musa ga. Veyaiyeden Hamdilli· 
ye giden tarikiam ıi Tutlu Süley· 
mın tarlası ce. Boz gedik iken 
Hacı lbrahim. 
ıa. lmraodın Veysiyeye ıiden ta· 
rik ga. Halil vı Fahri O. Veresesi 

• 
Karyesi Borçlunun isim ve adresi 

Mercin Lozade Salim ve o. Nazım 

il .. .. il 

il .. ,, .. 

.. .. .. .. 

Şevkiye lbrahim otlu Ahmet 

" 

,. .. " 

il .. .. .. 

,, 
" il il 

,, ,. " ., 

il .. " " 

,, ., il it 

" " il " 

Mercimek Mchmed o. lsmıil 

" ., " " 

" " " .. 

" " .. il 

lmr1n Hacı Ali o Şabin ve Hamit 

" il " ., 

" " " " 

" .. " 
( Gerisi dısrdUAca ıabifed• ) 
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Cinsi Mesahaaı 
murabb11m. 

Nısıf 289485 

Tarla 

Tarla , 5514 

Tarla • 36760 

Nısı f 
değirmen 

maa arsa 

TÜRKSÔZÜ 

ilin 
Kozan Ziraat Bankasından : 

Kazası 

Kadirli 

" 

" 

" 

Köyü Hissesi Mütasurıfın adı 

Toprak 16 

tepe 64 

Hardallık Tam 

" 20 

36 
Hark açtığı 

2494 

6912 

Süleyman otlu 

Ahmet Ballı 

Sarı lbrahim oğ 
lu Hıdır 

" 

Hasan Hüseyin 

oğlu : lsmail ve 
karlSI Fatma ve 
baldızı Zeynep 

Hududu 

Şarkan tarıkı am garben Kiremitli hü 
yDğ maa Karakuşlu oğlu tarlası, Şi· 
malen Koca dere, Cerıu'oen Kekilli 
oğlu mca Koyak 
Şarkan Musa, Şimalen Halil, Garben 
Hüseyin tarlaları, Cenuben göl 
Şarkan MahnJut, Şimalen Bekir, Ce· 
nuben Süleyman tarJalari Garben Kı. 
nadak 
Şarkan yol, Garben taş, Şimalen ve , 
Cenulıen Tarık 

Konn Ziraat Bankasından istikraz ettikleri parayı ödemeyen borçlulara ait mevki, mıkdar ve hududu yuka 
uda yaıılı dört kita gayri menkul satılmak üzere 25-11-940 tarihinden itibaren 21 gün müddetle askıya çıka 
rılmıştır Birinci ihale 16 - ilk Kinun-940 Paurtesi ve ihalei kat'iyE>sİ 26- ilk Kanun - 940 günü Kadirlida 
yapılacağından taliplerin yüzde on teminat akçasiyle birlikte ve fazla izahat almak isteyenlerin Kozan Ziraat 
Bankasına müracaatları ilan olunur. 12510 

Gayri menkulün 
Dönümü cirısi 

114 

6 " 
~o " 

200 

loo " 

loo 

• 
loo " 

250 " 

150 fi 

76 u 

ilin 
Ceyhan T.C. Ziraat Bankasindan: 

-Üçüncü sahifeden artan·-

Hududu Karyesi Borçlunun isim ve adreei 

tarlası şa. Muaa ve Hacı Ali bey 
ce. Şosa tarikiyle mahdut 
Şar. Serhoş Ahmet tarlası Ga. Hacı 
Alı bey şi. Vevsiyeden Hamdillliye 
giden tariki am ce. H Ji 
Şa. Hali ga. Keli şi Hacı Ali bey 
ce. Hacı Ali bey 
Şa. Hacı Ali bey ve Nııri bey vere 
sesi tarlası ga. Şahin bey tarlası şi . 

Cabbar >ken H. Ali bey ve Nuri bey 
veresesi tarlası ce. Hamza o. Meh
mtt vercseleri 

Şii. lmrandan Veysiyeye giden 
tarik Ga. Veysiyeden Hamidil· 
liye giden tarik Şi. Alibey ve· 
rese5i Ce. Aelibey ve Serhoş 
Ahmet 
Şa. Alibey tarlası G. Hacı Mir· " 
za tarlası Şi. Musa ve Abdülme· " 
cit tarlası Ce. Tepe ve şosa ta· •• 
riki 
Şa. Hacı Mırza tarJası G. Kah· " 
ya ve Alibey Şi. Kıvrıklı tepe ve 
Musa Ce. Şosa tariki 
Şa. Nuri ve Hacı Ali Bey ve· 
resesi tarlası Ga. Hamidilli ta· 
ıiki Şi. Bağdad demiryo!u Ce. 
Şosa taıiki 
Şa. Ali tarlası ve Sakar tepe 
Ga. Alcı keJisi Şi. Hamidilliden 
Veysiycye giden tarik Ce. Şosa 
tariki 

il 

Şa. Al• baz tarlası Ga. Alçı ke· •· 
lisi Şi. Hacı Alibey Ce. lmran· 11 

dan Hamidilliye giden tarikiam 
Şa. Nuri ve Hacı Ali bey Ga. 
Hamdilli tariki Şi. Tariki am Ce. 
Batdad demiryolu 

" 

" 

" 
,, 

,, ,, it 

,, ,. " 

,, IJ il 

" cc " 

.. il u 

u il 

" ,, 

il il il 

u il " 

u cı u 
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1 
Abone Şartları 

12 Aylık l'WO Kurıış 

Aylık da abone yapıh1 

1-/Jış memleketler içı rı 

Abone bedeli. degişme= 

yalnız pm>ta masrafı 
zammeditır. 

2 - ilanlar için idareye 

L-m•ür•a•c•aa•t-•e•dı'•lm•e•l•id•ir11.~ 

Gaip aranıyor 

Kardeşim Kazım Çayı 3'1 ~d 
tarihinde vefat etmiştir.: 

8 Seneden beri gaip buluıı 1 § 

rısı Hıvanm hıyat ve merrııı~ t01 
aşağıdaki adrese haber ver[11 
insaniyet namına rica ederirJl· b 

Adana Alidede mahallt laıı 
60 numaralı sokakta to5 
de İsmail oğlu Ali Çayı " 

İlan b 

Adana Elektrik şirke 
den; ~ 

Transformatör istasyo11.I~ ? 
da yapılacak mutad temizlı~, 
dolayısiyle 24 lkincitl'şrin 19 d 
zar günü saat 9,30 dan 12 ıı 
kadar tekmil şebekemiz cere 
kesilec eği berayı malumat i ttt 

12 nur. 
Adana Elektrik 
nonim Şirketi 

Mürettip alacağ 
Matbaamızın gazete 

çalışmak üzere bir mürettilı' 
yaç vardır. ldarehanemiıe 
caatları. 

CiNSi 

'"koı:a · 
Ma. -pa-r-la_ğ_ı 

Ma. temizi 48 
Kapımalı 60 ___ 

1
_ 

Y. Pamuğu 
Klevland 1 
Susaam 
K.bugday- 00 
Buğd~y To. 

.. ·yerli 
Arpa 
Yuıaf . 

Llreı 

Rayişmark 

Frank (Fransız ) 
Sterlin ( ingiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( lsviçre ) 

Türkıözü Matbaa•' 



nış 

ıh' Şemsiye 

1 
;: '~daktan boşal)ırcasma yağmur 

~ağıyordu ve o"sabahki günlük 
fı l'k 

, 1 havaya aldanarak evden 
8İisüz , şemsiyesiz çıkmıştı. 

. e }'ÜtÜ)en ve mükemmel bir 
Ye açmış olan bir yolcuyu gö· 
İçi ferahladı. Yağmur altında 
ış tavuğa dönmekten kurtut· 

r ' Ônde giden adam bir 8) ka-

31 ~ 
dırnJarıııı açarak seslendi : 

Jul\ 
1 

Bu kadar koşma yahu ! Bu 
lenısiyeyi de nerrde buldun? 
0'cu başını çevirdi. Eyvah ı' 

. ,... l'lırştı, bu adam arkadaşı de-.,... b 
atlı enzctmişti. Özür dilemeğe 
5 ~nırken meçhul muhatabı on· 

0 
evvel davrandı : 
' Affediniz. Ben de şemsiyeyi 
bulmuştum. Buyurun alın 1 

Yüzük 

~tıç kız . arkadaşına sordu : 

0rıl ......., Abmetle nişanlanmıştm de 
iıli~ ? . 
19 Çoktan, hatta nişanımız bile 

n d • 1Pı rı., 

ert Ya? Vah vahi Neden böyle 
. ~it'? at ı ı 

12 Ahmede karşı hislerimde de 
oltiu . 

. Ya? Şu halde onun sana 
1 o güzel yüzüğü iade etmiş· 

Niçin? O yüzüğe ka1şı his· 
da bir değişiklik olmadı ki. 

&usluların çok güzel 
bir itiyadı 

•tsus : 20 (Türlcsözü muhabi· 
- Son zamanlarda Tarsus· 

tüzelbir itiyadın sahibi olmuş· 
Şirndi Tarsuıta herhangi bir 

bit i ~erde radyoda milli lstasyo· 
ı:ı> lln ntşriyatı açılınca bütün 
ıt 1 ~lırıu dinlemekte, kahvelerde 

k kişi o dakikada oyun oyna· 
ta ve konuşmamaktadır. Bu, 

'11.ıların milli şuur ve terbiyesi · 
&'Üıel bir misaldir. 

TÜRKSÔZÜ 

Ceyhan T. C. Ziraat 
ilin 
Bankasından • 

• 
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2814 numaralı kanunun şumulü dahilindeki borçlarını ödemeyen aşağıda adı yazıla eşhasın adları hizas~nda 
yazılı gayri menkulleri tahsili emval kanunu hükümlerine göre müzayedeye çıkanrmıştır • 

Biriııci ihale 30-1 l-940, kati ihale de 10-12-940 tarihinde Ceyhan idare heyetinde saat onbeşte ya
pılacaktır . 

Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların bu gayrı menkuller üzerindeki haklarım 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde Ziraat Bankasına bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satıı bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. Taliplerin şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün Ziraat Bankasına müracaatlara ve ihale gününde 
idare heyetinde bulunmaları ilan olunur . 

Gayri menkulün 
Dönümü Cinsi Hududu Karyesi Borçlunun isim ve adresi 

200 

20 

40 

80 

50 

150 

300 

120 

50 

70 

50 

50 

60 

25 

20 

32 

Tarla Şa.Salih ef. Ga.Ahmet çavuş şi.ce. tarikiam. Civantayak 

,. Şa. lbrahim yetimleri yani sahibi srnet ga. Aytemur o. 
Kaban şi. Canbolat ile tlyevın ttferruan 
Hacı ce. hergele tariki 

lbrahim O. Mustafa 

" " 

" Şa. Kırmıtlıya giden tarik Ga.saatçı Ahmet Eskihamam Kasap Ahmet O. Hüseyin Remzi • 
tarlası şi. Çerkez Abdullah tarlası ce. sahibi 

" 

" 

" 

il 

" 

" 

.. 

" 

il 

" 

" 

il 

" 

senet Ramazan tarlası 

Şa. Murat gazi vereseleri Ga. Toktamış kö- B. Kırım 
_ yü çiftçi yolu şi Nugay vereselcri ve mu· 
hacir Afi ce. Abdulkerim 
Şar. Sığır tariki ga. Bor Mehmet şi. Şeker 

o. tarlası ce. tarik 
Şa. tarikiam Ga. Türkmen kızı Ayşe H. ~i. 
Türkmen kızı Ayşe ce. Emin ağa 
Şa. sahibi mülk ga. tarikiam şi. sahibi mülh 
ce. Battal ve Kara vezir tarluile ma bdut 
Şar. Samo ağa tarlası ga. Ayşe hanım iken 
elyevm Durmuş o. Cabbar tarlası şi. Diyar 
bekirli Ömer ce. keza Ayşe ha~un ile mahdut 

" 

Mercin 

" 

" 

Şa. yol Ga. Ahmet iken sahibi senet çift· Muradiye M. 
liği yo!u cc. Mahmut 
Ş. Nebollu Ahmet ağa Ga. Toktamış çifçi Toktamış 
yo1u şi. Hüseyin ve Mustafa gazi vereseleri 
ce. Kayserili Reşit 
Şa. Halil efe. Kmm Ali şi. kara baş yetimi 
ce. lbo iken elyevm sahibi senet tarlasile 
mahdut • 
Şa. yol ga. Molla Mustafa şi. Ahmet iken 
sahibi senet ce. İmam Mustafa 
Şar. yol Ga. Murat gazi şi Çuray ce nebollu 
Ahmet ve Mıtış tarlalarile mahdut 
Şa. Kürt Hasan iken Reşit Ga. İslam Hacı 
iken Kazım şi tt'ferruan Toktamış karyesinden 
Kazım. Ce. dere 

" 

" 

" 

il 

Şa. Hacı Müçteba Ga.sahibi ferağ Mahmut tar· ,, 
l a sı şi . Kara baş yetimleri jken elyevm sahibi 
senet tarlası ce. keza sahibi senet tarlasiyle 
mahdut 
Şa tarik Ga. Murat gazi iken sahibi senet 
Şi. keza sahibi ~enet ce. Mahmut . 
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" " " " 

" .. " " 

Hacı Ali 

,, " 

" " 

Murat Gazi O. Ömer 

.. " it 

.. , . " 

" " " 

" il " 

" " 

" " .. 

il " ,. 

~han Orman Çevirge müdürlü
den: 

Orman 
• 
• 

Ç . ) 4dürlii
evırge Seyhan 

ğünden 11" ııı 
Orman Emvali 5 ... ış Ju~ı0mcn vahit fiatl Miktarı Muhammen vahit fiyatı Tutarı 

krntal Lira Kuruş Lira Kuruş 
~oınürü ı 053 35 3n8 55 
~kömür 1287 25 321 75 

•~' Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası Cırlavuklu ormanından 1053 
ııı1 llleşe kömürü ve 1287 kental karışık kömür satışa çırılaııştır . 

Satış 2- 12- 1940 gLinü saat ] 1 de Orman Çevirge Müd.dairesinde 
~ ile yapılacaktır. · 
~. k b h k l t b k k ko"mürün be-•vıeşe ömürünün e ~r enta ı o uz eş ve anşı 

talı yirmi beş kuruştur . .. .. ..... 
Şartname ve mukavelename projeleri Or. Umum Mudurlugundcm 

6 ~ l>r. Çevirge Müd. Osmaniye Or. Bölge Şefliğinden alınır · 

~ı~ ~uvaklcat teminat 51 lira 79 kuruştur. 
,. • ataş umumidir. 

\Satış 16- 11- 940 tarihinden 2-12-940 Pazarte.i 
"~tn edeeektir. 12494 16-21 26-1 

MikrM·' 3 Lira Kuruş 
C H ,11 

insi ~ -~ 1955 10 

Çam Kerestesi k399 
1 

dahilinde Alıçlı ormanından 
l S h V· ı~ · · p.:K.e -_s 1 t - ey ım ı ayetınıo ,kaıı mış ır. 

399 M 3 mikdarında k~resv11k sat .. :aat 15 t e Seyhın Orınıo Çevirge 
1940 rıı.I 

2 - .Satiş 28 / 11 . yap ılacaktır. 
Müdürlüğü daiı esirıd0 arttırm~ ,ıe uhammen fiyatl dört lira 90 kuruştur· 

3 - Beher .,,ı::trc kü · pa.ı~e:ame projeleri Orman Umum Müdürlü. 
4 ..... Şartııame ve. aık•M~dürlüğü ve Feke o,man B. Şefliğinden 

ğü ile Seyhan Or, Çev-ırge 
aİ•"'Y· . teminat 146 lira 64 kuruştur. 
~ - Muv;.ıckat ~ . 
- umumıdır. 
ll - Satış 12475 12-17 - 21-27 



ASRİ SİNEMADA 
SUVARE 

8.30 BU AKŞAM MATİNE 

2.30 

SİNEMANIN EN PARLAK ÇlFTI 
__ G_a_r_y_G_R_A_N_r-ı e _C_o_n-st-a-nc_e_..B ..... E_N_N_E_T_I 

Diyor ki : Aşkın sırnnı yalnız aşık olanlar bilebilir. 
Mevsimin en şen, en neşeli ve şayanı hayret komediiİ olan 

Görünmiyen Adam 
Aramızda 

Filminde bu sırrı ifşa edeceklerdir. 

Modern aşk. .. Kibar hayat ... Sürprizli maceralar ... Kahkahalı sahneler ... 

İLA YETEN : Macera filmlerinin kahramanı 

GENE OTRY'nin 
Harikulade maceralarla dolu sergüzeşt filmi 

KOVBOYLAR RESMiGEÇiDi · 

Adiina Halkevi Reisliğinden: 
Halkevi Resim ve Fotoğraf Sergisi 

15 / 12 / 940 pazar günü Evimiz tar<ıfından bir Resim Sel 
açılacak ve sergi 15 gün devam edecektir. Sergiye iştirak etmek 
yenlerin en geç_ 12 I 12 / 940 perşenbe günü akşamma kadar Hl 
Büresuna müracaatla eserlerini vermeleri lazımdır. Sergide juri 
tarafmdan derece verilen 1 inci ve 2 nciye Evimizce geçen sene al 
gibi bu sene de nakdi mükafatlar verilecektir. . 

Resim Sergisi talimatnamesinin bu husustaki mühim maddelerı 

ğıdadır : . . . ~ .. .. 1 
1 - Sergiye o Halkevının bulunduğu mahaldekı butun amator 

tirak edebilirler. 
2 - Resim muallimlerinin veya kendi zevki ile çalışıp resim Y8 

bu sahada kendisini tanıtmış olanların Sergiye iştirakinde mahzur yo 
3- Sergide teşhir edilecek resimlerin mevzu'u serbesttir. 
4 - Yağlı buya, sulu boya, pastel, guv JŞ, ofort, tahta üzerine . 

kara kalem,desen gibi resim san'atma dahil her nevi eser teşhir edıle 
5- Teşhir edilecek resimlerin doğrudan doiruya tabiaattan Y8• 

olması lazımdır. Kartpostaldan ve va herhangi bir oriinaldan yapılınıf 
yalar ve büyütmeler kabul elunmaz. 

6- Serginin küşadından bir gün önce kabul edilmiş es~rler ar• dl 
Jüri bir seçma yapar ve dereceler verir. Bu dereceler teşbır esnasııı 
serleriiı üzerinde bir etiketle gösterilmelidir . .. 

7- Derece alan eserler 19/Şubat/1941 i takip eden pazar gürııS 
evleri açılışı yaldönümünde Ankara halkevi salonunda açılacak oları 

·evleri umumi resim sergisinde teşhir edilmek ve paTti mükafatına 
zet oimak üz~re nihayet 1-Şubat-1941 tarihinde Cumhıniyet halk 
tisi genel sekreterleğine~ gönderilmelidir. . 

8- Ankaradaki Halkevleri Umumi resim sergisi jürisi gelen re~ı 
arasında ayrıca bir seçme yapmak, sınat bak1mmdan umumi sergı 
zayıf bulduğu eserleri reddetmek selahiyetine maliktir • 

9- Halkevleri umnm resim sergisinde 1 inci, 2 inci, 3 üncü, 4 uıı 
5 inci dereceleri lcazanan eser sahiblcrine aldığı dereceye göre bir 
mükafatı verilecektir. Buna mukabil mükafatlındmlan eserler Partici 
diye olarak kabul olunabilir. 

Ayni zamanda Evimizde bir fotograf sergisi de açılacaktır. Bu set 

- ~ı 
Doktor Muzaffer Lokman 

anca\c fotograf amatörleri iştirak edebilir. 
Sergiye konacak fotografları asgari 13 X 18 eb'adında olması şı 
Beğenilecek eserler için nakti mükafat verilecek ve derece k 

fotografler Ankara Halkevinde açrlacak umumi fotograf sergisine 

Seyahatten dönmüştür ve her gün muayene
hanesinde hastalarını kabule başlamıştır. 

İlan 
Adana Askeri Satın Alma Komisyo

n'" <l un: 
Cinsi 

'Buğday 
bııvday 
Arpa 
Arpa 
Yulaf 
Yulaf 
Kuru fasulya 
Mercimek 

Miktarı 
Ton 

471 
1700 

71 S,5 
"'f)QQ 

2Lı~ 
383 
· ~o 

Bulgur 250 
Un 400 
Sade yağ 20 
Nohut 50 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

42,390 
153,000 
39,352 50 
55,000 

130,000 
24.895 
22.000 

6,000 
ıt2,5C.O 
70!\()0 
'l,00\> 

3179 
11475 
2951 
4125 
9750 
1867 
1650 
450 

3187 
5250 
2250 

25 
00 
44 
00 
00 
12 
00 
00 
50 
00 
00 

1 - Cins ve miktarlarile muhammen beı... 
ra }Ukarda hizalarında gösterilen 12 kalem iaşe "L °!uvıkkat teminatla 
ahnacakhr. "'81 paıarlıkla satın 

2 - Miktarlarının çokluğu itibarile bunlar parçala~·-
h .. orulı- r k tır. Evsaf ve şartnameleri komis} orıumuzda er gun g ~ a ınaca · 

3 - Pazarlıkları 25 il. Teşrin 940 gününden itibaren k~ \ 
ihale edilinciye kadar her gün müracaat kabul edilir. 1250 'da 

j derilerek orada da kazandıkları taktirde ayrıca naktl mükafat alacı 

ilan 

Adana askeri satınalma komisyonund 

Cinsi 
Un 
Un 

Miktarı 

Ton 
150 
100 

Muhammen bedeli 
Lira 

27750 
18500 

Muvakkat 
Lira 

2081 
1387 

1- Yukarda cins ve miktarlariyle muhammen bedel 
teminatları yaztlı Unlar pazarlıkla satın alınacaktır . 

temioat• 
K. 
25 
50 

2- Pazarhkları, 26-11- 940 salı günü saat 1 O da yapılacaktır·. 
nameleri komisyonumuzda her gün görülebilir. Teslim yeri Maraştalıl 

' kileridir. isteklilerin belli gün ve saatta teminatlariyle birlikte Ad•"' 
keri satınalma komisyonuna müracaatları . 12509 21-13 

TERZiLERE 
Pamuklu Hırka Diktirilecek 

Seyhan Kızılay Cemiyeti Yardımcı komitesiıı~ 
di 

Bez ve pamuğu hükumetçe tayin edile? fiya~ üzerinden te~in 
5
e 

şarlile askerlerimize hediye olarak nümunesıne gore beher adedı 77, 
tan külliyetli miktarda pamuklu diktirilecektir. dlı 

Bu pamukluları dikmek istiyen terzilerin Kızılay merkez binasın? 
ınitemize acele olarak müracaatları. 12504 


