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Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4930 

Amerıikanın 
deniz kuvveti 

Vaşington : 17 (A.A.) -
Ruzyelt 200 ticaret gemisin
den mürekkep bir filonun in
şası için kongreden müsaade 
istemiştir. Bu gemiler 319 mil· 
yon beşyüz bin dolara baliA-

• olacaktır. Ruzvelt bu tahsisatı 
istediğ-i mesajda şöyle demek
tedir : 

"Fevkalade ahval içinde 
bulundu~umm: cihetle dünya
da baş gösterecek bir şilep 

buhranı karşısında Birleşik 
Amerika devletlerinin yük 
gemisi fıkdanına u~ramaması 
için acil tedbirler almanın mil· 
li menfaat muktezası olduğu
na kaniim. ,, 

Bir dükkanın tavanı yıkıldı; 
dört kişi enkaz altında kaldı 

Bir çocuk ,kafatası 
parçalaııarak öldü 

Dün öğleden evvel şehrimizde 
feci bir kaza olmuş ve bu kazada 
yıkılan tavan altında kalan dört 
kişiden biri kafatası parçalanarak 
beyni dışarı dökülmek suretiyle 
ölmüştür. Kaza hakkında tafsilat 
şudur: 

l~su PROJESiN iN 
1 TETKiKi BiTTi 

Elen cephesinde 
mahdut faaliyet 

halyan1ardan yeni 
esirler alındı 

INGILIZ F AALIYETI 

Af ri k.a ' da 
büyük hava 
taarruzları ! 

1 Yeni ba~ajlarımızdan bir kısım 
bu yıl su verilecek 

Alina : 17 (a .a) -Yunan teb
liği: Cephede mahdut faaliyet ol· 
muş, bir mikdar eııir alınmıştır. 

Atina : 17 (a a) - Emniyet 
nezareti tebliği: Bütün memlekette 
sükun vardır. Selahiyettar makam
lardan öğrenildiğine göre, ltalyan
lar lgonevıtsa'dan firar ederken 
bersberlerinde rehin olarak götür• 
dükleri kimseler arasında dört Yu· 
nan eşrafı bulunmaktadır. Bunla· 
rın akibeti meçhüldür. 

iş 

arıoıı 

Bingazi ve Benina 
üstüne hiicumlar 1 

1 
.~ahire : 17 (a.a) -Orta şark ı 

lnıtlız hava kuvvetled karargahı 
tebliQ'i: 13-14, 14-15 Son kanun 1 

~ec~lcıi lnıiliı ~yarelcri Binfazi 1 
uzerıne taarruzlarda bulunınqlar
dır . 

Liman şiddetle bombardıman 
edilmiş, binalarda \)üyük yang-mlar 

( Geriıi il1.inci say! ada ) ! 

Pamukpazarı polis karakolu 
altında ve Seyhan matbaası biti

. ş.itjnde marangoz Bay Ahmed 

Anaz dükkanınm tavan kısmında 
elektrik tesisatı yaptırıyor. Bu te
sisatı yakmakla olan elektrikçi 
Bay ~Mustafa Uyi'Un, tam faaliyette 
iken tavanın altında kalfa ve çırak· 
lardan:Mebmet Üçok, Mehmet Ço· 
lak ve Selihittin Türkün de tez-

( Gtriü ikinci sabif ede ) 

İtalyan veliahdi 
ordu kumandanı 

Londra : 17 ( a.a ) - ltalya 
vdiahdinin ~ordu l kumandanlığına 
terfi ettiği bildirilmektedir. 

Maarif Vekaletimizin teşebbüsleri 

Köylü ve talebenin 
sevineceği bir karar 

r-:;:~:.:~:: 21 K~Y H~::: ~; :;;--i KÖY ENSTJTOSO TALEBE VE ÖGRETMENLER[NIN 

t TRENDEN IS11FADE ElMELERI JÇIN MERSiN · ISLAHlYE 

ı KATARI iÇiN YENi BiR iSTASYON iHDAS EDlLDI 
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büyük akın 
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arazıye 

• • • l! 'b' ta~ rn ~· Turkknşu rtayyarclerımız_ ır uçuş . • .... 

Uçuş teşkilitımızda 
---altı aylık çalışma 

Tayyareci ve paraşütçülerimizin faaliyeti 

Musolini teftişte 

Roma : 17 ( A. A. )- Muso
lini ikinci Kanunun 13, 14, 15 ve 

16 günleri müteaddid şehirlerde 

bulunan askeri hastahaneleri ıi 

yaret ederyk Yunan cephc<ıinden 

dönen yaralılarla görüşmüştur . 

Musolini kışlaları ve kampları 
da ziyaret etmiş ve s ·yah göm-

Ankara : 17 (Türksözü muha· 
birinden) - Türk, • Hava'.Kurumu 
Uçuş Teşkilatı kamplarda havacı· 
h~a ait her türlü faaliyetini arttır
mış bulunmaktadır. Havacı genç-
lerimizin adedi her gün biraz _ da· 
ha artmakta ve bunlar Türk or
dusuna katılmaktadır. 

Veı i len malumata göre, Türk 
Hava Kunımu Uçuş Teşkilatında 
1940 haziranından yeni yılın ilk 
gününe kadar olan devre içinde 
48 bin 767 uçuş olmuştur. Bu u · 
çuşun 23.450 si motörlü tayyare· 
ciHk kısmına 23.317 si planörcü-

50 li 
~ üzılt 

Vilhelmshaf en ile 
Balhavn'da yangınlar 

Vilayetimize ba~lı Haruniye 
nahiyesi ahalisinin, Düziçi ovasın 
daki yirmi bir köy balkının ve 1 

Düziçi köy Enstitüsü talebe ve Öğ' · 
retmenlerinin şimendöf erden istifa
deleri düşünülerek Maarif Yeki.· 
leti nezdinde yaptı~ı teşebbüsler lekli kıtaların bir geçit resminde 

1 hazır bulunmuştur . ( Gerisi ikinci sahifede ) 

• ~ 
lüğe aittir. Ayni devrede paraşut-
lerle 5 bin 462 atlayış yapılmıştır. 

Londra: 17 (a.a.) - Bu gece 
Mail lngili% bombardman tayyareleri 

ıVilhelmshafn deniz üssüne çok ke
L.._.I sif bir hücum yapmışlardır. Alınan 
~ ıporlar hücumların muvaffa.kıyc
~ i) tini anlatmaktadır. 
~ A.lı~a~ tafsilat şudur : 

- Bırıncı dalga Wilhelmshafn'a 
-Vardiktım sonra bunu takip eden 

ri 'ikinci höyük rdalgamn sadece·Hol-' 
E N ilanda hillerini bulması kafi ~1-

IDiftir. Ç6nkü ilk a-idcn tayyare-tü 
( Gcri~i ikinci sabifede ) 

Dög'Ol'e iltihaklar 
Loudra : 17 ( a a ) - Bit 

Fransız fılosu he)'ttini şimali Af 
ı ikadakı ltatyan mütareke komiıı 
yonunun k ontrolü al ımda bulu. 

nan tayyarelerden altı kişilik bir 

tayytıırtye ıizlice binert'k Ceza· 
~it-den bur aya g~f miş ve geoeralJ 

Doıôl H izmetine iltihak ctmi~ · 
tir. 

YENİ IST ASYONDA BlR KAZA 

Bir kaç 
pıştı; 

vagon çar
ölen yok 

Dün şehrimiz Yeniistasyonun· 
da bir kaza olmuş ve fakat insanca 
hiç bir zayiat olmamıştır . Bu 
hususta aldığımız malam t şudur: 

Yeni istasyonda manevra ya· 

pılırken yanlış hareket neticesinde 

bir kaç vagon çarpmış ve cüz'! 

hasarat olmuş fakat insanca hiç 

bir zararı mucib olmamıştır. 

Ankara :· 17 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Mem\ekette sulu 
ziraatin başlaması gayesi peşinde 
hükumet ısrarla çahşmaktadır. 

Nafia Vekaletinde tetkik edil
mekte bulunan büyük sulama pro· 
jesinin mühim bir kısmı üzerinde
ki incelemeler ikmal olunmuştur. 
Bu sene bir çok mıntakalarda Zür
raa su tevzi edilecektir. Ziraat 
Vekaletinde, köylüye tevzi edile· 
cek su işile meşgul olmak üzere bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Sicilya üzerinde 
yapılan son uçuş 

Kahire : 17 (a.a) - Sicilya 
üzerinde yapılan bir keşif uçu· 

şunda 30 - 40 ltalyan tayyareai 
tahrib edilmiştir. 

Lig maçları ikinci 
idevresi bugün başlıyor 

BUuÜN DÖRT TAKIM KARŞILAŞACAK 

Habeşistan da 
isyan büyüdü 
Şimdilik Habeşistan 

merk ezi Hartum oldu 
Hartum : 17 ( A. A.) - isyan 

ı bütün Habeşistana yayılmıştır. Ha 
beş umumi valisi isyan merkezi 
olan Gocan eyaletine gitmiştir. 

Habeş vatanperverlerinin mü· 
cadelesini Haile Selasiye Hartum· 
daki umumi karargahından idare 
etmektedir. Habeş vatanp~rverleri 

Hartuma gelerek İmperatorlarından 
direktif alıyorlar, burada ltalyan 
garnizonları müş~ ül vaziytlte bu
hınmaktadır. Her vilayette ltalyan 
kıtaatı pusuya düşürülüyor. Ve 
Ü7"rlcrine ateş ediliyor. Cenupta 
İtalyanlar Pigamoyu tahliye etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. lmpe· 
rator vatanperlere her nevi silah 
temin etmektedir. 

Haile Sclasiye lngilizlerin garp 
çölündeki zaferini tcsid için 300 
kadar davetlinin iştirak ettiği bir 
kabul resmi tertip etmiştir. Bunlar 
arasında bazı Habeş ricali, Sudan 
hükumeti mümessilleri ve lngiliz 

[kara ve hava orduları erkanı bu· 
lunmakta idi. Kabul resmi lmpe
ratorun ikamet ettiği Hartum sa· 
rayında yapılmıştır. 

İkinci dene l ig maçları fi · 
kuı.tUrUne bugUnden itibaren ~chir 
stadında başlanacakbr. llk maç 
bugUn Oemirspor takımı ile To · 
ros takımı arasıııda olacak, bunu 
Muallim mektebi ve Malatya 
mensucat maçı takip edecek tir. 
Malö.m olduğu Uzere Muallim 
mektebi birinci devre birincisi, 

( G erisi ikinci sahifede ) 

"İngiltere istilasının 
gecikmesi ile ride 
anlaşılacaktır,, 

Berlin : 17 ( a.a ) - Fölkişe 
bosbahter gazetesi diyorki: Büyük 
Britanya istilasının gecikmesi ile· 
anlaşılacaktır . lngilterenin harp 
stoklan günden güne artmaktadır. 
Fakat Almanyanın denizalb gemi
leri de günden güne artmaktadır. 

Amerika- Çin-İngiliz 
a nlaşması 

Tokyo : 17 (a.a) - Nişinişi 

gazetes ine göre, şubatın birinde 
İngiltere Amerika devletleri ve Çin 
arasında üçlü bir pakt akdoluna· 
caktır. Ve Londa ile Çin arasında 
şimdiden hususi bir anlaşma akd 

olunmu~tur, 



Sayfa 2 

"~evyorkta pasif 
korunma tedbiri! 

Nevyork : 17 (a.a) - Harp 
tehlikesinin artmakta olduğunu 

gösteren bazı alametler Nevyorkta 
belirmeğe başlamıştır. 

Bunun en bariz misali, Nev· 
york belediye reisi taraf ındandan 
Nevyok şehri müdafaa konseyi 
ismi ile teşkil edilen heyetinin bir 
içtimaında dağıtılan broşürdür. 

Bu broşür, " Eğer başımıza 
gelirse11 başlığını taşımakta ve 
Nevyorkun yeraltı şiıncndüfrrle 
ri idaresi tarafından ha:zıı lanmış
tır. 

Bıoşüre, Lir hücum yapıldı · 
ğı takdir de alınacak tedbirler 
ve pasif müdafaa usull eri tavsiye 
cdi 1mekte, halka süUilun muha
faza edilmesi, çıkarılacek şayia· 
fara ehemmiyet verilmemesi, ışık 
laıın söndürülmesi hakkındaki 
sözlere inanılmaması ve kaJaba 
lık grup!eı halinde toplanılma· 
ması tavsiye edilmelc.tedir. 

Çin demiryolları 
Rangum : 17 (a.a) - Bir Çin 

heyeti riyasetinde buraya gelen 
Çin'io drnizaşırı işleri nazırı ge 
neı ai Vutken beyanatta luluna· 
rak: Yumn&o- Birmanya arssında 
ki demiryolunun yakında ikmal 
edilcce~i hususunda ümitler bes· 
lediğini söylemiş, bu hattın Bir
manya ile Çin arasındaki ticaret 
münasebetlerinin inkişaf etme!İ· 
ne yardım edeceğini ilave etmiş· 

tir. 
General Vutken şunları da 

ilave etmiştir; "Uzdk ş : ıkın sulh 
ve istikrara kavuşması ümitleri 

artmıştır. 11 

Ruzvelt reisliğinde 

Fevkalade 
bir içtima 

V şington : 17 (a.a) - Ruz 

velt bütün nazırla:m işti rak d· 

tiği fevkolade bir :oplantıya ri 
yaset etmi~tir. Bu top1antıda ne 
ler konuşuldutu ma um değıldir. 

İki İtalyan iaşe 
gemisi ba hrıldı 

Londra : 17 (A. A) - A· 
mir allık dair esi bildiri} or : 

Sandova denizaltı gcmı~ı 

dün iki ltalyr n iaşe gemisi ba
tırmıştır Gemiler brştr bin ton
luktu. Birisir.in güverte indt: 
motörlü nakli)e vasıtaları var· 

dı. 

lngiliz faaliyeti 

( Birinci ""Yf adan artan) 

çıkarılmıştır. Rıhtım mıntıkasında 
şiddetli bir infilak olmuş Benina 
tayyare meydanı mitralyöz ateşine 
tutulmuş, iki düşman tayyaresi ya· 
kılmış, Bir çok tayyare de hasara 
uğramıştır. 

Şarki IJalyan Afrikasında A· 
sah üzerine yapılan akında isabet• 
ler kaydedilmiş, yangınlar çıkarıl
mıştır. Bir av tayyaremiz zayi ol
muştur. 

Alman üslerine 
büyük akın 

( Birinci sahifeden artan ) 
ferin çıkardığı yangınlar her tarafı 
aydınlatıyordu. Bunlar Alman üs
süue vanncaya kadar alevden 
başka bir şey i'Örmemişlerdir. Hü· 
cumun merkezini Balhavn teşkil 
etmiştir. Bu sahada doklar, maki· 
neler, antrepolar bulunmaktadır. 

ikinci hücum yapıldı~ı zaman 
tayyarelerimiz buranın hala yan· 
makta olduğunu görmüşler ve ye· 

ni yangınlar çıkarmışlardır. 

TÜRKSÖZO 

O 0 Ş 0 N C E L E R 

HARP İKTİSADI 
NE . DEMEKTİR 

---YAZAN---

T. Adam 

H arp iktisadı, harbe girmiş 
olan memleketlerde, ordu· 
nun bütün ve sivil halkın 

esaslı ihtiyaçlarını tatmin etmek 
ve harbe girmemiş memleketlerde, 
harbin ve iktisadi müc-edelenin 
tesirlerini mümkün olduğu kadar 
azahmak için, devletin aldığı ikli· 
sadi (geniş manasında) tedbirlerin 
umumuua denir. 

Bu tariften, iki mühim nokta
yı dikkate almak ve ona iki mü
şahade katmak icabeder. Bunlar· 
dan uirincişi şudur ki, harp iktisa
dı, ordu ile sivil halkın ihtiyaçları 

arasında öyle bir tasnifi icabetti-
rir ki, ona nazaran, ordunun ihti
yaçlan evvelemirde ve tamamiyle; 
şivillerin ihtiyaçlan, ondan sonra 
ve en lazımlı olan maddeler üze· 
rinden temin edilmelidir! Bina-
enaleyh, siville, yaşamak bakımın· 
dan eseslı olmıyan ihtiyaçları hu
susunda feragat gpsterip, ordunun 
bütün ihtiyaçlarının teminine im· 
kan vermelidirler. Bu zarurete, ih
timal ki, Birleşik Amerika devlet
lerinden başka, bütün milletler 
ayak uydurmek mecburiyetinde· 
adirler. 

lkinei nokta şudur ki, bugün 
aarp iktisadı vaziyetinde yaşamak 
yalnız harbe girmiş milletler için 
değil, harbe girmemiş milletler 
için de mecburidir. Çünkü, harp, 
deniz yollarının kapanması, kara 
ve nehir yollarının kifayetsizliği, 
muhariblerin evvelce ihraç ettik
leri maddeleri kendilerine tahsis 
etmeleri ve bitaraf memleketlerdeki 
ihraç eşyalarını kapışmalatı yüzün
den tamamiyle bitaraf kalmış 
memleketler üzerinde bile fena te· 
sirler yapar. Ôyle ki, bugün, ls
viçre, yiyecek maddeler için vesi
ka ihdasına, asırlarca ihraca alış

mış olduğu maddeleri (Mesela 
peynir) ihraçtan menetmeğe, ve 
bir ticaret filosu almak teşebbü 

sünde bulunmaya mecbur kalmış
tır. Cenubi Amerika memleketleri 
ise kahve akaçlarını sökmek ve 
bunun intaç ettiği bütün neticele· 
rine katlanmak zaı uretinde kal-

mışlardır, 

Birinci müşalıade şudur ki, 
harp iktisadı ve bilhassa harp ik· 
tisat seferberliği, az zaman içinde 
hazırlanabilecek şeyler değildi. 

Buulara ısulh zamnnında başlamak 
gerektir. Onun içindir ki, zirai 
memleketler (fabrika kuvvetine mn· 
lik olmıyanlar) birçok senelerden
beri hariçten makineler getirterek 
tayyare fabrikaları kurmuşlardır. 
)Ezcümle bizim hükumetimiz bu 
ihtiyatlı tedbirleri istiklal harbi 
biterbitme7. almıştır.) Harp iktisa
dı, iktisadi seferberlikle kanştırıl· 
mamalıdır. 

iktisadi seferberlik, harp ikti
sa 'ının son safhasını teşkil eder 
milletin bütün iktisadi seferbirliğin 
başlama tarihi, beynelmilel kon
joktura vak f olan hükumet tara
fından tayin eeilebilir. Bu tarihin 
tesbiti hususunun muharebenin ne· 
ticesi üzerinde gayet kat'i tesirleri 
olur. 

Biliyorsunuz ki, 1938 se-nesin· 
denberi, harp malzemesi imalinde 
kullanilan ham maddelerin ithalatı

nı arttırabilmekle yiyecek madde
ler istihsaJatını çok azaltan Alman
ya) Mareşal Göring, Alman mille
tine tr.reyağı yerine top tavsiye 
ettiği herkesin hatırındadır.) böy
lece müttefikıerden fazla tank, tay
yare elde edilmiştir. Garp muha
rebelerini kazanabilmiştlr. 

İkinci müşahedemiz şudur: Bi
zim iktisadi bünyemiz ve geo·po· 
\ilik vaziyetimizin hususiyetleri do
layısiyle, biıim harp iktisadi "e 
iktisadi seferberlik teşkilatlarıını 7 
Garp ve Balkan memleketlerinin 
; apacakları teşkilattan çok faı klı
dır. Zira bizim sanayi kuvvetimiz 
Garp memleketlerine nazaran da· 
ha az inkişaf etmiştir. Diğer taraf
tani Süveyş ve Basra yolları ve 
diplomatik vaziyetimiz ı-ayesinde 
deeizaşırı memleketlerle irtibatımız. 

o kadar fazla kesilmemiştir. 

Binaenaleyh, bu hususi vazi
yetimizi göz önüne alaraktır ki, 
biz harp iktisadımızı ve iktisadi 
seferberliğimizi tanzim edeceğiz. 

evi in a ğı Ocak· 
lara kıymet takdiri 

Ölçü ve tartıların 

1
senelik muayenesi 

r Viıaye timiz dabilind ( kı ölçü 
: ve tartıların 6entlık muayenelc· 
i rine bir ıkinci kanundan itibaren 

başlanmıştır. 

Ay sonuna kadar devam e 
decek o 'an bu muayenelere, öl · 

Setlerin tamiri 

işine başlanıyor 
Seyhan nmağı sol sahilin

deki Taşcı ve civarına vaktiyle 
yapılan, böylece Yüre~ir ovası

nın mühim bir kısmırıın Seyhan 
sellctinden kurtarılmasını imkan 
ve fırsat veren sedlerin bu se
nede tamiri için Nafia Vekile 
tinden mıntıkamız Su işlerine 

havale geldiği malilmduı. 
Tım zamanında gden bu ha· 

valel ile Su işleri idaresi vıktinde 
faaliyete geçmiş külliyetli mik
tarda amele tedarik ederek scd 
tamiratını devam ettirmmiştir. 

7,000 Ton 
mazot geldi 
Haber aldığımıza gört-, böf 

gemiz ihtiyacına ıa• fedilmek ü · 
zere 7,000 ton mazot gelmiş ve 

1 depolara yerleştirilmiştir. 

Lig maçları ikinci 
devresi bugün başlıyor 

1 ( Birinci sayfadan artan ) 

j yani dokuz takımın en kuvvetli· 
1 sidir. BugUo karşısına çıkacak 

olan Malatya 'mensucat takımıoı 

kolaylıkla yenebilecegini tahmin 
etmek eniz ise de Malatya men· 
sncat takımı söylendiğine göre bu· 

İ gltn sahaya takviyeli çıkacaktır. 
ı Şu halde vaziyetin ne renk ala• 

11ı :!.o.::: P::ı:::::'.·;ç;:·:t:·::: 
ni şey söylenmektedir. Hatta De· 
mirsporun, Turkiye şampiyonu 

} Eskişehir Demirspor takımıodan 
İ oyuocu oldığı dahi clilden dile do· 
t laşmaktadır. Başlarında çok kıy-
t metli idareciler bulunan Ocmir
l sporlulann isimlerine uygun mu 
{ vaff akiyetler elde etmelerini biz 
1 de temenni ederiz. Fakat şurası 
ı var, ki ne olursa Tore>s ... talumana 

oluyor. Cidden çok disiplinli, ha· 
kemlere ve idarecilere karşı çok 
itaatkar olan ve her maçında da 
ha enerjik ve şayanı:takdir oyun · 
lar çıkarmaga başlıycm bu popU· 

ler takım daima maglub mu ola· 
çaktır ? Bu talumıo da, belki bir 
gUn, tekrar eski iyi~tUnlerin,. ka• 
vuşacagı zaman gelecektir. Genç· 
!erimize muvaffakıyetler dil .. ri:ı . 

Maarif Vekaletimizin 
teş~bbüsleri 

( Birinci sabif eden artan ) 
neticesinde Mersin - lsl!hiye ara
· ında hergün işlemekte olan 521 
numaralı katarın Yarbaşı mevki· 
inde bir dakika durarak yolcu ve 
bagaj alması muvafık görülmüştir. 
521 numaralı katar Yarbaşı mev 
kiinde hergiln bir dakika durma· 
ka başlamıştır. 

Nikah töreni 

Aukara : 17 (Tiirksözü mu _ 
habirindf'n) - Büyük Mıllet. DHC 

lisi ı den son çıkan Lir bn. urı la 

H na'da bu'unan hu usi .ş& hıs 
fara ait kömür acakıarına hüku 
metçe vazıyed edilmişti. iktisat 
vekaleti maadin umum müdürü 
B. Kemal Balkar ile başmühen
dis ıt Halil Peknıen bugün Zon 
guldağa hareket edecektir. Bu 
heyet, Havza•da vnıyed edilen 
mağden ocaklarına kıymet tak· 
diri işleriyle meşgul olacaktır. 

çü ve tntı l;; rını 2ctirmiyenler 
hekkında kar u ı i takibat yapıla 
caktırr. 1 

Vı tiyet sicil ve dosya me~ 

muru Bay Turan Bilici ile Bayao' 
Fehimc Akdafın dün nikah tö· 
renleri yapılmıştır. G ençlere sa

adetler dıleriz. 

DUYDUKLARIMIZ 

•• O imek ve 
Andric Tawsend namında zengin bir lngiliz, 

yaptığı bir tecrübede hazır bulunmak üzere iki dok
tor ile bir ecıaciyi evine çağırmıştır. Tawsendin 
yapacağı tecrübe pek garip ve işitilmemiş bir 
mahiyette idi: Kendisi ölecek, yanın saat ölü ola
rak kalacak, sonra tekrar dirilecekti. 

Tawsend, tecrübesine başlamazdan evvel evine 
şahid olarak çağırdığı iki doklorla eczacıya yuka· 
riki sözleri söyledikten sonra yatağına uıanmıştır. 

Doktorlar, kendisini muayene ederek hiçbir 

hastalık ile malCı.l olmadığını tesbit ettikten so11111 
hakikaten ölmüş, yarım saat ölü bir halde yatatın
da serili kalmış, sonra da kendiliğiaden dirildiğini 
görmüşlerdir. 

Doktorlar ile eczacı verdikleri raporda bunu 
resmen teshil etmişlerdir. Bu tecrübeden beş saat 
geçtikten sonra Tawsend noterini nezdine çağırmış 

ve vasiyetnamesini tanzim ettirdikten sonra yata~ı· 
na serilmiş ve bir. dahn dirilmemek üzere hakika· 
ten ölmüştür. 

18 ikinci Klnun ~18 1 
j 

Orta tedrisat için 
hazırlanan gramer 

K• 
itli 
ıdeki 

'ol 
Jarı 

••ın 
Tecrübe mahiyetinde yapılmak ta olan 

tedris neticelerini Vekalet soruyor 

ım 
.. 

Ankara : 17 (Türksözü mu· 
habirinden) - Maarif Vekiliiti 
tarafından Orta tedrisat mües 
seseleri için hazırlattırılan gı'4· 

mtr kitabınıo, bu ders yılı ba 
şıodan itibaren tatbik mevkiine 
kondutunu evvelce bildirmiş· 

tim. 
Yeni gramer kitabı okul öt· 

retmenleri arasında bir anket 
ve taslak halindedir. Öğretmen· 
ler grameri bu yıl Türkçe ders
lerinde talebeye okutacaklardır. 
Elde edecekleri netice ve bu 
gramer taslağı hakkındaki fikir
lerini Maarif Vr.kalrtine ders 
yılı sonuna ka -la, bildirmiş ola· 

caklardır. 
Alakadar lırm söy lediklcrine 

göre; taslak gramer, gramer 
t~drisatın tam ve kusursuz şe 
kilde yapılması için istrnilen 
şekilde tc r tip edilememiştir. 
imli meıtlesi taslak gramerde 
halledilememiştir. 

Halbuki bugünkü vaziyette 
Türkçe derslerinin en fazla ih· 
tiyaç gösterdiği şey, gramerde 
imla öğretim yollarının tam ma 
nasi 'e tesbit edilmiş olmasıdır. 
imli öğretim şeklinin bulunduğu 
karışık vaziyet ancak gramer 
kitabının tesbit edeceği formül 
ler dairesinde giderilecektir. · 

Gramer taslatında ıstılahın 
muhteviyatı bakımından isterı ilen 

karışıklığı vermemtktedir. Bu 
ıstı lahların, bir kısmının lisanı· 
mıza yerleşmiş Tüıkçdeıi lıu 
luudutu halde lular kulianılmı
yarak Fransızcadan değiştııile ·· 

rek alınmış beynelmilel k :u şı 
lıkları lcu!lanmaktadır. 

Anlcctc ve ıilt n Cr v,,p ar Ma 
arif Vc-kil ıiği tarafınd an tetkik 
edilerek gramer ~ itabınua ic~p 

eden tadİ'at yapı lacak ve yeni 
d .- rs yıl başına talebeler için 

g ramer kitabı yazı laca~ tır. 

Fr· Cİ bir kaza 
( Birinci sAhlfedcn artıın ) 
gahlaıda çalışıyorlar. Tavan üze• 
rinde tahta, dilme, möble ve saire 
gibi hayli ağırlık da var. Bir ağa
cın kınldığını da ihsas el iren kü
çük bir çatırdı duyuluy r. ve dük-
kandan dışarı çıkma~a vakıt bu 
lamadan tavan bütün ağırlıQ-ı ile 
çöküyor. Enkaı altında kalan e· 
lektrikçi, marangoz kalfası ve çı
raklardan Mustafa Uygun, Meh· 
met Üçok, Mehmed Çolak güç 
hal ile canlarını kurtanyorlarsa da 
henÜ7. 14 yaşında olan talihsiz Se-
lahittin Türkün'ü, kafa tası, kaşla
rının üzerinden tepesine kadar 
olduğu gibi parçalanarak tahtalar 
üzerinde kalmak ve beyni tama
men dışarı dökülmek suretiyle en 
kaz altında cansız kalıyor. 

Müddeiumumilik işe el koy
muştur. Öğrendiğimize ·göre bed
baht genç Selahittin Türkün ma
rangozluk öğrenmek ve iyi bir 
marangoz olmak maksadiyle Ah· 
med Anaz'ın yanına henüz iki gün 
evvel girmişti. 

Kozanda tarlalarda 
yapılan mücadele 

'941 yılının ilk onbtş günü 
zarfında Kozan kazasında 53, 
Bahçe kazasında da 20 domuz 
öldürüldütü haber ılmmıştır. 

------------c fa 
. ır d 

F ud bol hake~e 
f c 

kursu açılıyot•1' 
Btden Terbiyesi böli'fi 

bin~sı dehilindt Fudbol H•\C I 
Kul!u açılması etrafında h" 
lıklara başlanmıştır. Haber kıh 
dığımıza göre kurs iki ay ini. 

..iftmı vam edccı:k ve bu kursa ır" 
istiyen gtnçlf'r orta mtkttp 11 b 
zunu bnlunr caklardır. Buo1' B 
ayni zamanda sporcu oloı~ ~ 
yaşlarının 25 den ı.şağı 45 a 
yukarı olmamuı şarttır ful 
hakem kursundan mezun ol• 
diploma alacak olan yeni ~ ~ 
lçenıler gerıok bö'gemiz d•tlİrk 
de ve gerek Türkiycnin he' r • 
gi bir tarafında hakcmlık ~d 
bileceklerdir. •s 

B. 1 d tlc, 
ır <a ın •ı 

bıçaklandı 110 

Gend~vlrrde dün yin' 
yaralam11 hadisesi oJmuş 
nel kadınlaı dan Hüseyill 
Müzeyyen Glıler, Hasan 
Muzaffer YücetÜt k ismind~ 
si tarafından . baldırından ~ 
Jaomışltr. Yaralamaya se d 
Kıskançlık ve içkidir. Yar~; 
zeyyen Güler tedavi :ıleınd 
mış ve bıça~ı ile :birlikte f 
fanan cerih adliyeye veril.,lln 

Du 

Üç ayda esna'.: · ı IJ n, 
verı en cez"o 
Son üç ay zarfında f~ 

mizde 1 364 < s·ıaf muayt , .. 

llılerek 3 7 ~9 t>Snuf da ~i 
eJilcı. iş, 1 uııl ırdan 597 ıe 
cez;ılan lı rı mıştır. 

14J gıda m dJe,i " 
yapılaı ak formüle uyguo ~ 
miyeıı 59 tahlılılen do1aY1 

hipk ri tc c1iye edi miştir. 
Be'eJiye bakım ve rıııl' 

n"hanesin ie bu miid iet İ' 
2 OS hasta mu:tyene r01 l\ 
1.267 f ·kir hastaya m"'~ 
ilaç veıilmiş, 74 ml!tıuk m 
tun iaştsi t .. min euiluek 9 
parça tşya ~tüvden g t çir b 
tir . 8 
Dış ticaret memu~ 

Bcıl in tic~ret attş "~~~:i 
mir mıntaka tıcaret mu J 

Mehmet Alı'nin, lzmir Jll,. 

ticaret müdürlütüne de c 
krzden eski Bükırş at~ 
B. Nrjat A>hman'ın t•Y~ 

lect kletine dair otan habe"D 
carct Vekaletince tckıiP Y 
maktac'ır . 

Bir sabıkalı p,t 1 

çaldığından yaka11• 
Sabık.tlılardan Hacı J 

MehmeJ oğlu Ahmed ~ ,1 
un cebinden 20 lirasmı 

tından yakalanmıştır. H•d; 
Suçunu ~inkar etmekte 
Ahmed Kallom parasındl • 
Arif tdfafından çalındıtıpl"' 
rar etmektedir, 



_. adirlide ·ekim 
hasında çalışma 

Kadirli kazasmdı yatan sü
kli yağmurlardan kaza dabi
dcki fare yuvalarının kapan 
f olmasından ve yeni fare yu 

larının da pek seyrek l::ulun-

11ından fare mücadelrsine de
ım: edilemediği anlaşılmakta· 

'· Bu kazamız dahilinde şimdi· 
c fare tahribatı ehemmiyetsiz 
r durumdadır. Kumlu bir ara· 

eddc fazla fare ) uvasma trsa· 
lf edilerek elli hektarlık bir 

O azi deı hal ilaçlanmıştır. 

··ıi'fiatayda kahve yok 
H•~ 

h-' lskendeı un : 17 ( Tüı ksözü 
er uhabhindcn) - Hatayda son: 

ay inlerde kahve buhranı baş gös 
giıt!ıniştir, Hiç bir hakkalda kah 

tep le bulunamamaktadır. 

uoll 
, ıaı•~ Baba ile oğul bir 

~5 adamı tehdit etti 
fu~ 

n ol• Hasan Basri Ôzbi!t k ve ot· 
eni J Kemal Ôz "' İlek ile lsmail Ôz 
dalfıirk adında üç ki~İ arasında 
bet r alacak yüzünden çıkan kav· 

ik ~da baba ile oğu', yani Hasan 
lasri Ôzbilek ve Kemal Ôz~ i 
tk, lsmail ÔLlüı'ıo;ü l ıçakla tch· 

~t ettiklerinden haklarında ka
l ıuni muamele yapılmıştır. 

ngiliz der) iz ticaret . 
nazırının mesaıı 

an 
inde Londra i 17 (, a) ·- Dtniz 

0 b~arct nazırı Ronald cvve:ki ak 
setJ.m Amerika h ~ ıkına hitabt-n 
r.ıııdyoda bir nutı.k irad ederek 

8 ı . t' k" , ,. mış ar ı: 
CiP ., 

8
. 

te .p - ız darbe le re karşı koy 
eril,Asını ve hcı hangi bir hücuma 

llukavemet ve n ukabcle t:tme 
r,ni de biliyoıuz Bizt~ ne kadar 

na •n are g1ndt rdiğioiıi, k ;ıç &"mi 
a nşa~ına beş la '•kmızı, il~ kadar 

Z op, tank Vtsair t inlcı Cı! ha rp 
' . ıffi8 t"ffieH 'ttg nlerırıın aı kasından 

'lüksel p bizr gtl"n, ! İl e eriş"n 
u;ıyl' rr•i tanıyoruz: 1 udad g liyor. 
da ~ıze muktt>dır oıtJuğuı ı uz her 
97 'tl'Yİ )ollıyaca,.ız 

~ " 

i I " ı an 
tir. 
Vı! fll~ , 

itti~ Ceyhan A sl ı y -~ Hu-

t'~'" uk Mahkt·mns;r den: 
ffiPC.V 

ılk ~no : 940 - 539 
rek 9 
gı çir' C~yhanın Aytemur uğ'u m•· 

ballrsınden Necip otlu Hasan 

1ıBaytuın tarafından müddea altyh 
mu Ceyhanın Eski Hamam mahaUe
ş" lit~•inde? Kurt Mulla kızı Emine 
müdil"•leyhıne Ceyhan Hukuk mahke· 
ir ııı.-'nıcaine :açılan ihtar davasının• ... 

de cereyan eden mAbk,mcsinde 
8 tthnüddea aleyhe Eminenin ika
t8yi'metgihınm meçhul olmasına bi· 
babP naen ktndi ~ine ilanen tcblitat 

ekıiP )'apıldıkt halde mahkemeye gel
nıediğindt'n yevmi mahheme 

1tolan 7 - 2- 941 cuma iÜnÜ 
P ıaat 9 da Ceyhan Asliye Hu· 

kal' kuk mahkemesine gelmediti tak 
Hacı lrUrde hukuk uıu!ü mahkemeleri 
d "' k~unu~ 'lO l ci maddesi muci• 

,tbmce bır daha mahkemiye ka 
smı L 1 d'I . k H•~ 1:u e ı mıytre gıyabmda du 
·kto ;ruşmaya devam o'unacatını gt: 

11 
yap kararı makamma kaim ol· 

sın• lh k - ., .. ,; a uzcre ı anen teblii olunur. 
~dı~I 12646 

TÜRKSÔZU Sayfa 3 

Bulgar başvekili 
bitarafhk arzusunu 
tekrar izhar elti 
Ankara : 17 (Radyo gaze· 

lesinden) - Bulgar Başvekili 
Fil of yeni bir beyanatında bita · 
raf kalmak nzmini tebarüz ettir· 
miştir. 

Vatandaş 1 
l İlan ı •i===========================• 

1 

18-1-941 Cumartesi 

8.00 Program, saat ayarı • 
8.01 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 
8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

13.30 Program, Saat ayarı 
13.33 Müzik : Türkçe plaklar 
13.50 AJANS haberleri 
14.05 Müzik : Türkçe Plaklar 
14.20 •\füzık : Riyaseticumhur B. 
15.00 Müzik : Sinema orgu 

15.30 Müzik : Konservaturdan 
naklen : Riyaseticumhur fi· 
larmonik orkestrası 

18.00 Program, saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz 

18.40 Müzik : Folklor 
19.00 Konuşma (Günün meseleleri 
19.15 Müzik : Oyun hava\an 
19.30 Saat ayarı, AJANS 

) 

[ Hava 
r 

Kurumuna aza oı 

Hava kuvvetlarlmlzln ÇO· 

jalmaama. yardım ediniz 1 

-
BOR SA 

Pamuk - Hububat 
KiLO FIATI 

CiNSi En az En çok 
l K s. l( s 
1 "Ko~a 

1 

12 

l ·M-a-. parlagı 47,20 49 
\1a.temizf 48,75 -1 1 
KApımalı i 

; Y. Pamuğu 40 . Klevland 1 "55,50 60 
Snsaam 24 
K.buğday- 5 

1 -h~day_!.o...:....... 1 4,5 

' 
veıli 1 1 

A.ı ı"' - 5,00 1 5,675 
Yııla f ----,6.~ 

17 1 i'Hl 
f"i. ambiyo ve para 

h:i B:ınkasmdan dlı rımışur - ·- - --- -- --
--

Rayişmark 

Frank(Fransız) 
-·-

- Sterlin (ingiliz) 5 21 
Dolar (Amerika) l32ı~ 

...Erank (İsviçre) 

' 1 

Bjr muhasebeci alına- 1 

caktır . 
• 3656 ve 3659 s:ıyıl ı kanun· 

lar şümulüne gıren mürsses .-ıt 

ve devlet e.mnuriyetlerinde Lu 

!unmuş bir muhaseb< ci alma· 

cakhr . Taliblerin der hal Topra k 

Mahsulleri Ofisi Adana Aj ınsına 

müraca tim. 12639 8-12- 14 

- İşarıyor -
Yüksek tahsil görmüş 

ıyı bir muhuebeci günün 
muayyen saatleri için iş arı· 

yor. 

Muhase lıenin her ş kil 
ve usuluna v~kıf ve 1ıer nevi 
müessese oıuliast:bt sini idare 
edebilir. Şerait ehvc ndir. 
fürksözüııiin (cczmi) remz\ 
ne tahriren müracaat edil 
mcsi. 4- 4 G 12596 

ASRİ SİNEMA 
------- d a -------------- ___ ....... __ _ 

SUVARE 

8.30 BU AKŞAM MATİNE 

2.30 
Yüzlerce sayın müşterilerinin alkışları İçinde 

1 PIE~:;ARD WILM H ANNIE v E R N Ay -

._ ____ ,. ın yarattıkları :-------' 

TARAKANOVA 
Kadınlar Saltanatı 

iL A VETEN : 
DEVAM EDİYOR 

-.-------· 
-------· 

iKi K1-ı HKAHA 
KRALI ·-------STAN LOREL ·-------" OLIVER HARDI -------
AVCILAR ÇİFTE 

============================= 
Bugün gündüz matinede son defa olarak 

1 arakanova - Tarzan ve oğlu 

1 

19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Şarkılar - -Pek ~a~i Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Ş. 
21.15 Konuşma (Bibliyoğrafya) 

21.30 Müzik : Radyo orkestı ası 
22.30 Saat ayarı, AJANS 

Adana Mensucat Fabrikası müdürlüğünden: 

22.50 Konuşma (lngilizce - Kı-
Muhterem Çiftçilerimize : 

sa dalga) Tohumluk için iyi evsafta klevland çiğidimiz vardır. Arzu e

22.50 Müzjk : Cazband 
23.25/ 

denlerin Fabrikamıza Müracaat dmelerirıi rica ederiz. 

8 - 12-14-16 12637 ·'=================· 23.30 Yarınki Program ve Ka
panış 

HER AYIN YEDiSİNDE 
• • 

" MiLLi 
DIYANGO 

'f 

Her 

Asfalt 
Akşam ~ 

Caddede 

ÇAGLAYAN Salonunda 

Tamamen yeni kadro 
lstanbulun en güzide san'atkarları 

Okuyucu bayan Altınay - Varyete san'at· 
karları bayan Sevim - Süreyya - Cemile 

Sabahat - Leyla Çift yıldazlar 

12626 5- 5 

Yurddaş !. 
Mürettip alacağız 

Hava kurumuna aza ol 
Matbaamızın gazete kısmın· 

da ç~hşmak üzerebir mürettibe 
ihtiyaç vardır ldarehanemize 
müracaatları . 

y 

ı ı 

1 L D 

Zarif Ev 

MöbleEvil 
ve Atelyesi 

Abidinpaşa cadde
sinde V ak ıflar 

apartmanı altında 

YILDIZ'I 
- ··- .... :Q 

Ziyaret Ediniz 

Eşyaları 

Mutedil Fiyatlar 

Salon Takımları, gar .hoplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 
sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

Zevkinize Uygun Her Türlü Modeli 

YU L D 1 Z At e 1 y e s i n d e 
Kısa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

Taşradan Sipariş Kabul Edilir 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddesi Vakıflar Apartmanı Albnda "YILDIZ,, Moble Evi 

12546 



Sayfa 4 

o 

sıl mesel 

TORKSôZO 

Hududlardaki 
Arslanları 
Düşünelim! 

Hemşeri f 

flı:( ar ve yatmur altında. fır-
tına içinde hayatlarını her 

an fodaya hazır bir halde, mu
kaddes yurt hududlarını bekli· 
yen kahramanları bir an hatırı · 
mızdan çıkarmamak mecburiye· 
tindeyiz. 

18 ikinci KAnuııl 

• • 
rın s rvısı 

satılan radyola
ı temin etmektir 

Onlar, müşterek mahn, müş-

1 
, 

terek şerefin bekçilie-ini yapı· 
yorlar. İşlerini, güçlerini, ailelerini 
rahatlarım arkada bırakarak va
zife başına koşmuşlardır. 

· Radyo alırken, size en iyi radyoyu satıyorum 
diyen kimseden değil, size en iyi servisi 
temin ediyorum diyen müesseseden alınız. 

En iyi radyo ile en iyi 
servisi beraber bulacağınız 

şudur •• muessese 
• 
1 

Bilim de onlara karşı borç
lu oldutumuz vazife vardır: 

Elimizden geldi~i kadar 
onların vazifesini kolaylaştırmak. 
Hediye edeceğ"iniz bir yün el
diven, Lir yün kazak, bir yün 
çorap, bir pamuklu iÖmlekle 
onları sevindirebiliriz. 

Adana her zaman olduğ'u 
gibi bu işte de hamiyet ve fe
dakarlık yanşına çıkmıştır. Buna 
katılmakla vatan müdafaasına 
da i~lirak ediyoruz demektir. 

Bu işle uğraşan Kızılay'ın 
sana uzattığı müşfik ve şif akar 
elini boş döndürme t 

..................... 
Yurddaş! .. 

Abidinpaşa Caddesi No: 112 Telgraf: Remo - Adana - Telefon: 11 O Kızllaya üye ol 
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TU ozu 

G v Si 
... 

ürksözü Gazetesi: Okuyucularına, dünyanın her tarafında -
vuku bulan hadiseleri günü gününe verir. 

==================::::::=.==== 

• 

Kitap, Mecmua Çek, Bilet, Afiş, Plan a-

u •. rkso·· zu•• tb ı a aaSl : rita, Bilumuın Matbaa şlerini T~r~ıY,ede ================== mevcut matbaalara rekabet eder derece-
de tabeder . 

• 

-
Sağlam, Temiz, Zarif Cilt ( Türksözü) 

Mücellithanesinde Yapılır. .. .................. .. 
BU AKŞAM 

Nöbetçi Eczane 

Gaip Anahtar Kılıfı 
İçeris:nde yedi Anahtar ~ sılı 

zinci rli Anahtar Kı lıfını gııip 

ettim. 
Bulup fürk Sözü Matl aasına 

Dr. krem Baltacı 

Fuad Eczanesi teslim edeni dtr hal memnun 

edtctğimi llan edeıim. 

Hastalarını her gün 
Mustafa Rif at Ecıahanesi üstündeki 

Yeni Postane Yanında 

--
Çocuk insanlann çiçeğidir. Se 

viniz okşayınız fakat öpmeyiniz 
Çocuk Esirgeme Kurmu 

Genel Merkezi 

Muayenehanesinde kabul eder 

Her Eczahanede bulunur. kata 
fade 
trik 

---------~~--ılııiiıliilıi:lilll~-iiiiiiiiiiiiiiili---' bulu 
kası 

• 
T. iŞ BAN ASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1 9 4 1 
ikramiye Planı 

KEŞlDELER: 

4 Şuhat, 2 Moyııı, 1 Agaıstos, 3 1kincitr,rin 

tarihlei"inde yapılır. 

1941 lKRAMIYELERl 
1 Adet ~000 Ur ahit 2.000 Lira 

8 
" 

1000 il 3.000 
" 

2 " 750 " 
l.500 .. 

4 il MO it 2.000 
" 8 •• 250 il 2.000 
" 85 il 100 .. 8.600 .. 

80 ,, 50 il 4.000 il 

800 
" 

20 " 
6.000 .. 

..,,,,,; 

Türkiye iş Banka.sına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 
omutz, aynı ıamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

miş 

mıd 
Far 
ka 
sant 

ya 
biri 
lin 
kilo 
hal 
reli 
bo 
me 
lik 

me 
tri 
şılı 

da 
du 
na 
mı 

ku 
22 
77 
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TtJRKtYE clJMHURIYETI K 

-lir-aat ·IBankası 
Kurulu• tarihi : 1888 . . 

5ermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticaıi her nevi bankı muamelel"ri 

Para"birıktirenlere 28.800 Iİia 
~ikramiye veriyor 

Ziraat Bttıhsmda kunıJ.ı <ııalı ve ihl:.n ı7 tasarruf hcsaplann' 
en aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıd" ·i pl&na göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ti 500 

" 
~000 .. 

4 " 
250 .. 1000 .. 

40 .. 100 
" 

4000 il 

100 .. 50 
" 

sooo .. 
120 .. 40 

" 
4800 .. 

160 •• 20 
" 

3200 
" 

tr 

Of KKA T : HcsaplarJndaki paralar bir sc ne içinde 50 li 
radan aşalı düşmiyenlcre akramiye çıktığı takdiıd~ >üzdt 

g 

20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, t Eyy,lul, 1 Bir ind ar; un, 

v, l Haıifan tarihlerinde çekilecektir. 

v 
l Matt 2 

~5 
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- Abone ve İlan j "I'rURK.81öZj ~ 
Şartları 

Seneli~ 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 11 

Üç aylığı 300 ., 
Ayhk ta abone edilir. -lianıa.- için idareye 

. mUracaıat etmelldlr. 

- Ç()UJJ!t CAZlTl - ~ -

Sahip lfe Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

Basıldığı yer : ·roRKSOZO Ma~ 

r 

' 


