


Kendi yar attığı dev]eti kurtar
mak için çırpınan adam 
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DVAR BENEŞ ı~------------------·------------------------·------'ı 
İstanbul İntihap defterleri Koza tarlalarında 

Kimdir? Ne işler görmüştür? Ög" retmenleri hırsızlık 
Dün akşam indirildi 

Çeko~lovak meselesi, dünyanın , 
tülün Lü}ük gazetelerinin birinci 
sayfalarını dolduruyor. Fakat haya· 
tında hiç bir zaman, lıülün dünyanın 
alakasını böyle tehlikeli bir wrelte 
kendir de top!< mağı iste mrnıiş olan 

Çekoslovak Reisicumhuru Beneş, bu 
günk Ü it cı übcnin, grn k kendisi 
gerekse milleti için şimdiye kadar 
görülmemiş derecede ağır olduğunun 

1
• 

farkındadır. 

Çekosl'lvakya devletini, üstadı 1 
olan MazarİK ile. hirlikte kurdukları 1 

zaman kendilerine ilham veren de- 1 

mokrasi ve insaniyet prensiplerinden 1 

ayrılmamak için bugün dahi ölesiye 
mücadele etmekte olan Ur. Beneş, 

gerçekten tetkik edilecek bir adam· 
dır. 

E,kidrn Dr. Beneş,senede birkaç 
hafta olsun memlekrt içinde tatil 
yapardı. Fakat şimdi, daima Prağ 
daki Riyaseticumhur şatosunda kal
mak zaruretinde l:u!unuyor . Yahut 
da, onun hemrn yakınında bir yere 
kadar gidebiliyor. Devlet işlerindm 
bir dakika bile ayrılmıyor gibidir. 

* * * 
Edvard Beneş çok çalışan birıdir. 

Fakat yaptığı htr şeyde bir gaye , 
bir maksat vardır. Bir vakitler onu 
mücadelesinden vazgeçecek sanan 
lar sonrad m yanlış düşündüklerini 
görmüşlerdir . 

işte, Prağ<laki şatoda 0tuıan a. 
dam, böyle lıiı adamdır. Orada muh
telif vesikalar üzerine eğilmiş bir 
halde çalışıyor. Nazırlariyle, sefirleı· 

Dr. Beneşin, kendisinden bir ön le, Heıılayn partisinin murahhaslariy. 
ceki Çek reisicumhuru Dr. Mazar le, Başvekil Dr, Hodza ile, gündf' 

Şehrimize gelmelerini te• 
hir ettiklerini bildirdiler 

lstanbul Öğretmenlerinden sek 
san yüz kadar bir kafilenin tttki 
katta bulunmak üzere dünkü trenle 
şehrimize geleceklerini yazmıştık , 
Ki•ltür Direktörlüğüne gelen bir tel 
yazısında öğretmenlerin bu tetkik 
seyahatini şimdilik tehir ettikleri 
bildirmiştir. 

i 

Güzel Sanatlar ~ ı 
Akademisi mimari şubesi-ı 

ne iki talebe seçildi 

lstanbul Güzel Sanatlar Akade 

Hükumet konağife Belediye da
iresi ve Polis karakolları civarına 

asılan intihap defterleri dün saat 
on sekizde yerlerinden indirilmiştir. 
Bundan sonra seçim hazırlıklarına 

devam olunacaktır. 

İş bankası 

Yeni binaya dün 

nakletti 

Şf hrimiz iş bankası yeni binasına 
nakletmiıtir. Banka yarından itiba
ren yelli binasında İŞ gÖreteklit. 

0Jn akşamki yağmur 

Dün akşam şehrimize ve civa 
rına on dakika kadar devam eden 

KUrt lblfle arkadafları Jan
darma tarafından ehemmiyetle 

aranıyor 

Çaputçu köyünde oturan Umnan 
oğlu Hasan tarlasından bin ikiyüz 
kilo Klevlant kozasının çalındığını 

şikayet etmiş ve yapılan tahkikatta 
bunun meşhur sabıkalı hırsızlardan 

Kürt ibişle yedi arkadaşı olduğu 
ve izlerini kaybettikleri anlaşılmış 
tır , 

Bundan bir kaç giln evvel Çıldırım I 

ik ile birlikte bu prensiplere, "itilaf on iki konferans aktediyor. Onlarla 
devletlerini. ikna eJip müstakil bir Çek lisanı üzerine almaca, ingilizc~, 

tnisi mimari şubesine biri hususi 
muhasebe ve diğeri de belediye he 
sabına olmak üzere iki talebenin 1 

bir yağmur yağmıştır . 

l köyü civarında ğeten köy ~~k.çisi bi.t 
kota tarlasının yanında blrı ıkı ve dı
~Ptl d~rt tekerlekli iki ~r:ıb:inln 
d.ırdıliılml ve bir ta~ım adahıların 
iarlada gezindiklerini görünce şüp
helenmiş ve bunlara hüviyetlerini 
sormuştur. Bunlar bekçi ile kavga 
etmişler ve neticede arabalardan 
söktükleri hayvanların Üzerlerine at 
lıyarak meçhul bir istikamete kaç
mışlardır . Bunların yakalanmaları 
için jdndarma devriyeleri çıkarılmış
tır . 

Çek ve Slovak devleti kurulmasına Fransızca lronşuyor . Bir vakitler. 
gönderileceğini yazmıştık. 

imkan temin etmesi, büyük gayret Bohemyada, en iyi futbol oyuncu- K"lı·· d' kt" 1 ..... b ·k· 1 1 
d k b 

u ur ıre or ugu u ı ı a e 
en sonra azanılmış ir zaferdi. Bu larmdan biri oldugunu hatırlayıp o b . · t' v·ı· t h b 
f 1918 d eyı seçmış ır. ı aye esa ına 

za er, senesin e elde edildi. 1 g•nçlik günlerini hayalinde canlan- Ad K L. · d k · · d 
D B 

'

• 

1 

ana ız ısesın en pe ıyı ere· 
r eneşin ariste, prağda, Ber 1 dırmağa vakit bulamıyacak kadar d I 1 1 k r d k'kl Ç k 1 1 b' d ce e mezun o an ve o gun u sına-

ın e yaptığı tet 1 er ve e os 0 · meşgu ır a anı .. , vında da muvaffak olan Adanalı Mah 
vakyanın taıihi adamı mazarik ile O kadarki, kendi milbti~in hür- ı t k M ı·h t b 1 d' h ı 
k 1 k d 

· mu ızı e a a ve e e ıye esa-
onuşma aıı, en isine şu kanaati riyet ve refah yolunu gizlice hazır!- b d E k k L' . 1 d 

· · A M · d 1 ına a r e ısesı mezun arın an 
vermıştı: vusturya - acarıstan a ığı g'inlerin tatlı maceralarını bile O h Ak d' .. d ·ı · 1 d' 

h d
.. .. k k . k j ı an ver ı gon erı mış er ır. 

monarşısının aıebeleri uzenne uşunrc· va tı yo . 
demokratik es a s 1 ara müstenit Dr. Ben•ş, bir zamanlar: "Asabı 
hür devletlerdeki bütün fertler, din· en kuvvetli ve kendine en fazla ha- Orta tedrisatta 
leri, ııkları veya siyasi kanaatleri kim olan insan kazanır" demişti ... 

Ziraat mektebi Müdürü 

Mezunen lstanbulda bulunmakta 
olan şehrimiz Ziraat mektebi Mü
dürü !'Auzaffer şehı imize dönmüş. 

tür . 

Araba ve atlar ortadan 

yok oldu 

Mürettip alacağız 
Gazete kı.ı.mında çalışa
cak iki mürettip alaca· 

ğız. İdarehanemize mÜ· 

racaat. 

1 • 1 
Kazanın Arslanpaşa mahallesin Enteresan hadıseler dikkate alınmaksızın tam bir müsa· Ancak zeyıf ve ruhan mağlup 

vat üzere bulunmalıdırlar. insanların baş eğeceği" kanaatinden 

* * * 1 bu güne kadar bir adım bile geri 
Büyük harbin atlamasından son dönmemiş olan Çek Reisicumhuru 

ra, Edvard Beneş, vatanı olan Bo- ' nda - dünyanın bir çok büyük ad. 
hemyadan çıkmış, birçok arızalı anılarında olduğu gibi - bu telakki 

Muallimler 

nakıller 

arasında 
yapıldı 

de oturan Vehbi Çelik Ceyhana j 
gönderdiği pamuk yüklü arabasının 

arabacısı Osman oğlu Mehmedin kaçı· 1 
1 rdığını şikayet etmesi üzerine ara· 

baçının aranmasına ba·şlanmıştır. 
Adana erkek lisesi tarih, coğraf 

ya öğretmenliğine Kabataş lisesi 

1 
taı ih coğrafya öğretmeni Hulusi 
Baysal, Adana Erkek öğretmen oku 
lu beden eğitim stajiyerliğine Adana 
birinci orta okul beden fğitinı sta
jiyeri Abdulnafi Akamer, Adana hi · 
rinci orta okul riyaziye öğretmeni 1 

Nazmi Akman Kadıköy birinci orta j 
okula bağlı Pendık orta okul riya· ı 

ziyc öğretmenliğine, Adana lisesi la 1 

rıh öğretmeni Aziz 1 amer Kabataş 
lisesi tarih öğretmenliğine, Mersin 1 

orta okul tarih coğrafıa öğretmeni 
Hadiye Çobanoğlu Adana kız lisesi 
hrih coğrafya öğretm~nliğine naklen 
tayin olunmuşlardır. 

- Birinci sahifeden artan -

Bu seıelerde, Jaklin ile uçuşları 
İçin sermaye veren OJlüm arasında 
lıir sevgi vücuda geldi, Milyarder 
de, t•yyareciliğe büyük al~ka gös
kren bir adamdı. Herkesin zarar et 
l·ği buhran srnelerindE", bu adam, 
daima para kazanmıştı. 

yollaı, dağlar ve ormanlar geçerek l İr iman halindedir. J 

itilaf devletlerinin ricaline kadar var 1 

mış ve eski .Habisburg monarşisi., 1 1 

nin milletler için lm mahbes oldu- Toprak ofisi buğday an bar I 
ğuna ikna etmeğe savaşmıştir~ ve silolarının tesellüınüne 

Bn gayeyi e!Je ettikten sonra devam ediyor 1 

Çekoslovak l.ükumetinin hariciye 1 

nezaretine getirilmiştir. Bu suretle ı k f' · z· t B k 1 • 1 
ı opra o ısı, ıraa a an ıgına 

yalnız bir hariciye nazırı olarak de- • b • ı 1 . d' k d z· t 1 • . ag ı o an ve şım ıye a ar ıraa 

gıl, ayni zamanda -Çekoslovak}aya B k t f d 'd d'I k . . an ası ara ın an ı are e ı me te 
Reısıcumhur seçilinciye kadar - b 1 ·ı 1 ·ı lı • d 1 
M·ıı C . . . u unan sı o arı e ug ay a ım m r· 

ı etler emıyetı muhıtinde de k 1 · · b • j d 1 k'I 
b. ı·d I k ez erını ug ay epo arını teş 1 
ır ı er o ara tanınmıştır. ı h ı · .. . . • o unan eye! er yasıtasıyle tesellum 
Şımd bu &dam, kendı yaratııgı etıııekted'r D t ı· b' "d . ı . evtr ve es ım ır mu 

devletı kurtarmak İçin g( ce gündüz d t d h d d kt" T k k 
cırpınıyor. O devletin demokrasiyi 
ve hürriyeti koruyan devlerden biri 

1 

olarak kalmasını istiyor. 1 

e a a evam e ece ır. o ra 
ofisınden aldığımız malı1'tıata göre 
buğday ve silo işlerindeki i~füasları

~a ~inaen _ziraat bakanlığı buğday 1 
ışlerı şubesı müdürü !3. B. Atıf Gü 

1 
ray, konılıineler müfetlışi Necati Te- ı 
ker ve şef VahJi Soyer ofiste birer 
vazifeye tayin olunacaklardır. 

Vilayet 

yapılan 
bütcelerinde 

münakaleler 

Edvard Beneş iyi bir mücadele 
cidir. Bunun misalini, geçmiş seneler 
de göstermiştir. Kendisinin seldi 
olan Mazarikle bahsedildiği gibi, 
hayatının sen mda ona sakin köşe· 
!erde bir filozof ömrü geçirmek nasip 
olmadı. Reisicumhurluğa getirilişinin 
hemen birinci gününden itibaren İ 

hayatı, d~vamlı ve çelin bir noüc•de llakanlaı heyeti bnı vilayetlerin 
le içiııde geçiyor, Onu kendi yolun 1938 yılı hususi idare bütçelerin· 
da mağlup etmek isteyenler, görül : de yapılan münakaleleri kabul dıniş 
memiş derecede sebatkar ve tehli · 
keli bir muarız karşısında bulunduk· ' 
farını anlıyorlar. J 

Dr. Beneş, Çekoslovakya reisi· 

tır. 

Bütçelerinde münakale yapılan 
vilayetler Ankara; Afyon, Bilecik, 

Orta okullarda kayit işleri 

Orta okullarda kayit ve kabul 
işleri ayın yirminci Salı günü ak· 
şamı lıitecektir. 

İlk okullarda kayit ve kabul 
işlerine faaliyetle devam olunmak 
tadır . 

• 

Çorum, Çoıııh, Çankırı, Elazığ, Er
zurum, Nığue, Ka~tamonu, Kars, 
Tunceli. İzmir, Maraş, Edirne, E~k
İş• hir, Gümüşhane, M.latya. Sivas, 
Sinop, Yozgat, Kı klartli, Erziııc~n 
Muş, lstanbuf, Burdur, Antalya, ve 
Vandır. 

1 

Kozaları çalanlar 

yakalandı 

Hoc•lar köyünde oturan sarı 
Bekir oğlu Osman Coşkun; hüyük 
mevkiindeki tarlasından beşyüz kilo 
kozasının aynı köyde oturan Veli 

oğlu lsmail ve tarsuslu Ömer ta· 
rafından çelındığını şikayet etmesi 
üzerine bu iki suçlu yakalanmış 
ve haklarında kanuni takibat yapıl
mıştır. 

YENi NEŞRIY AT 

Hukuk gazetesi 

Türkçe ve Fransızca olarak Is· 
tanlıulda neşredilmekte olan "hukuk. 
gazetesinin 3 l · 32 inci sayıları çık 
mıştır. Tavsiye ederiz. 

~->~~-.:~-ro-ı~~ 

~,~ 
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Gökyüzü kısmen bulutlu . Hava 
rüzgarlı, eıi çok sıcak 28 derece . 
Geceleri en az sıcak 18 derece . 

Odlüm de, Jaklin gibi zeki bir iş 
adamı idi. O da asukat katipliğiyle 
işe başlamıştır. Epeyce meslek deği 
şitirdikten sonra milyader oldu ve 
tayyare şirketine reis intihap edildi. 

Odlüm, Jaklinle. tanıştığı za. 
man evli idi, 1936 senesinde karsını 
boşadı ayni sene içinde, dilber, kızla 

bir tayyare uçuşu yaprken, ona iz· 
divaç teklifinde bulundu. kız da ha
bul etti. iki sevedalı, bu sözleri sö
yledikler. sırada , havada 2:100 
metre 'irtifada bulunuyorlardı 
izdivaç, 1936 senesi haziranında 

vukuageldi. Tayyareci kadın. 
evli oldugu halde, hala ]aklin koh· 
ran nzmını muhafaza etmektedir. 

KARATAŞ 
PLAJINA YENiDEN OTO

BÜS SERViSLERi TESiS 
EDiLMiŞTiR 

//er gü11 iiğleıleıı so11ra , 
cunıurtesi günleri sual 1.J. de 
ve pa::tır günleri de .~aal seluzdc 
otobüsler .Jc,,ııı/ıa111nduıı kalk 
mu/,ıııdu. ı 

c~mhu~u ~e?ildikten sonra da siya 1----------------------------------------------------------
sı faalıyetının esas gayesinden vaz enkler ve zevkler müna R k e z k Dudak boyası: Mercan kırmızısı 
geçmemiş, dünyanın herhangi yerin· kaşa edilmez derler. e n v ev açık kırmızı. 
de olursa olsun demokratik düşün· Fı:kat, renklrrle zevk ESMERLER 

!erin uyuşması lazımdır. 
celerle dolu adamlar arasında dost B . d Mavi zeminlı' elbı'sede.· 
kaza kt 'b t ı b · en şu rtngı seviyorum, iye onu Portakal, koyu kırmızı, fılizi, mavi· fer nefti, efıatun, penbe, şaralıi, si-

nma an 1 ara 0 an u gayeyı giymeniz doğıu olmaz. Bakalım 0 Süs olacak renkler yukardakile 
t k · t kı d t · · la esmerlerin, ne renk giymeleri, yine yah, camgöbeği olacaktır. 
a ıp eme e evam e mıştır. renk size uakışıyor mu? Güzel gi- rin aynidir. Yalnız dudak boyası ko-

l · · d D B bu iki tipte hangi renklerin bir ara- Tırnak cilanız açık penbe veya k geçen sene er ıçın e r. eneş yinen kadın, rengin ·ile zevkini bir- yu ırmızı, karmin 
hemen tamamen siyasi mtizakerefer dştirmesini bilendir. <la ahenk teşkil edeceğini göreceksi. gülpenbı:si: Tırnak cilası da koyu penbe ol-

\ e ömür tüketmiştir. Bu yüz:len ma nız: Dudak boyanız da orta kırmızı malıdır. 
Esmerlerle sarışınların giyecekle. k' k ı f d 

sasının üzerindeki kağıtlaı ve kitap SARIŞINLAR veya ıraz ırmızısı 0 ma ı ır. Sarı zeminli elbisede: 
b ri elbiselerin, kullanacakları dudak S · r lb' · d'·· · S" ı k ki üsbütün d ğişmişlir. Filozofik ve arı zemın ı e ıse gıy ıgınır. us o aca ·ren er yine sarışınlar 

1 k 1 ve tırnak boyasının renginde bir faık Mavi zeminli elbise giı·dig"iniz takt' d d k' · ·d· y 1 d d k b sosya itap ar yerine şimdi orada ır e: a ınınayııı ır. a nız u a oya 
bulunması lazımdır. taktirde: S" 1 k k il ğ ı.ı k k yalnız vesikalar ve muhtıralar görü us o ara 11 anaca ınız ren>< er: sı açı ırmızı ve portakal kırmızısı 

Ü !) or, işte, aş•ğıdaki listede sarışınlar - Süs olarak kullanacağınız renk- Tırnak cilası: Açık kırmızı. ve yaporlakal kırmızısı, olmalıdır. 

Yiizüğün kıynı 
ne kadardır. 

StradftJrd şehri polis 
si öntnde, bir dava mevıuı 
kil eden elmas bir yüzük v 
kim bu yüzüğün kıymetini t 
tirmek için bir muhammin 
kıymetini takdir ettirmek 
mnhammin getirmiş; muhanı 
zügü muayene ettikten son 
rını şu cümlelerle bildirmişti 

"Emniyet sandığına götii 
üç yüz frank verirler. Yapa 
sekiz yüz franga mal olmuş 
yumcu bu yüzüğü 1700 fra 
mıştır. Müşteri ise 2200 fra 
miş bltnalıdır.ı. 

Hakim bu evabı rnüph 
muş ve tasrih etıı1es!ni jst 
Fakat muhammih: . 

.:_ Ben bu işin mtlteha 

Bu yiizüğün kıymeti söyledi 
dardır. Başlc:a bir şey söyli 
demiştir. 

Dört kardeş, dört 

kardeşle evlen 

Strazburag civarında öç_ 
köylerine yakın başka bir k 
turan bir çifçinin üç kıııyla 
mitlerdir. Bir müddet sonr~ 
deflerin dôröıincüsü, aynı 

dördüncü kızına aşık olmJŞ . 
·ı·sı 

müddet sonra o da sevgı 1 

lenmiştir. 

Evlendikt~n 2 dak 
sonra dul kalan g 

l<openhag1da bir lJ ·oÇ 
evlendiklen iki dakika sdrl 
kalmasına sebeb olmuştur. 

Güvey kilisede papasın, 1 
evet dedikten sonra para c~l 
kiliseden bir kaç metre uıa 1 

ran otomobile bırakmış ,0
1 

hatırlamış ve gidip almak 15 

Delikanrı kiliseden bıtl~ 
d ıl tıl' ve arabaya oğru koşm şı. 

~ıhdan kar~ı lerafdan ~' 
doğru gelen bir otomobilin 
kalarak derhal ölmüştür. 

Afrikada otoJ11 
yolu yapılıY 

c 
Afrika kıtası şimalden ~ 

doğru baştan baş~ otoııı~ 
ile t~chiz edilecektir. Frao53h,5 • 1 
eti kendisini aid yerlerın . 
düşen kısmının inşası için şıtı' 
lazıın gelen hazırlığı yapııı 1l'1 
çika kongosunda Coster013~ 1 
rinde toplanacak Afrika : , 
konferansında da yolun ceıı n 
rikaya isabet edecek kısnı 1 

da karar verilecektir. 
Bu yol tamam olduk1'

0 ~ 
Şimali Afrikada Akdeni: s; 
ki Cezayirden Cenuhı 10 
Hind ve Atlas Okyanusların ~ 
tigi noktadaki Ümid burnu0

' · ·ıe dan doğruya otomobıl 1 

mümkün olacaktır. n f 
Yolun hepsi şöyle dJr5

"
5 

F . ıe 
ransız m[istemlekelerıne u 

den kısmı bile dünyanın en~ıı' 
tocnobil hattını teş~il ed.e~:n 

Şöyle ki yol CezaY1'd n . e 
dıktan sJnra Kano üzerııı d 
yıkebiri geçecek ve Ç~de 
cenubundaki Fort LancY l 
bulacaktır. iki aıaôaki ıııeJı 
bin kilometredir. Buradan~ ~· 
ba doğru teındid rdilere ·hıf 
hu 01udunda Bangassu'd~ n~il 
lacaktır. Bu kısım iki bıil 
ye ydkın olacaktır. . ~1 

Burada Belçikaya a·~ hıl 
lngiliz imparatorluğuna ıJ',,ıiJ 
Afrikada yapılacak yo'ıı QıtJİ; 
birleş cektir Kahire -. diılö~~ 
nu demıryolu çoktanberı d Jı'· 
gü haldcı hala tasavvıır a 1 ,~ 

Ü ·d 
mukabil Cezayir -- oıı ti~ 
toınobil yolu p~k yakınJa 
edecektir. 
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Kalbe İten Kaptan 
·-
~ Fırtına b"t" 

~dder u un 
~,.. 1Yle yırtına 

•na 
\ırp ağaçlara 

1Yor . 
ılı// • cesım 

nu gösteriyordu. 

- Hoş geldi· 

1 
niz dedi. 

- Hoş bulduk. 

1'8rkıözd 

Terfi edecekadliyeJ 
memurları 

Ayırma komisyonları 
faaliyete geçiyor 

Sekiz yaşında 
bir gangster 

Dahşetile Alkapon'a 
taş çıkartmış 

J 

.Sahıfe 3 

İdare memuru alacağı_z 
Lise veya ort.1 okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me. 

mur alacağız. lsteklılerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müracaatları. 

Amerikanın 8 yaşındaki Al Ka :-------------------_, ________ _ 
pon'u, kendisinden en aşağı beş mis 
li büyilk çete arkadaşlarile beraber 
tevkif edilmiştir .. , 

"ı(ırmızı kafatası gangsterleri. 
ismile meşhur olan bu haydud çete 

Cumhuriyet Bayramı 
münasebetile 

ı arı k 
lıd Opararak yapraklı uzaklara 
~I~~; sürüklüyordu. Sema siyah 
tüy ~rla Örtülü idi. Zaman, zaman 

Sonra hep birden bu küçük ku- 1 

lübeye girdiler. Burası daha ziyade 1 

toprakaltı evlerini andırıyordu. Du· 
varlarda birkaç eski kıyafetli ve pa 

Ankara : 17 (Hususi) - Hakim 
ve müddeiumumilerden 1938 yılında 1 

terfi edecek olanları seçecek dlan 
adliye ayırma meclisi bugün sabah· 
tan itibaren çalışmalarına başlıyacak 
tır. Ayırma meclisi bir ve ik numa ' 
ralı olmak üzere iki komisyon halin · J 

de İş görecektir. Bir numaralı komis 
yona Temyiz Mahkemesi Birinci İ 
Reisi B. Ihsan Edgü, iki numaralı / 
komisyona da Temyiz Mahkemesi l 
Başmüddeiumuınisi B. Yusuf Nıhad 
Berker reislik edecektir. Ayırma mec 
!isinin hakim ve müddeiumumilerden ' 
terfie layık olanları ayırması bir ay 
kadar sürecektir. 

si uzun müddet birçok Amerikan 1 
şehirlerini kasıp kavurduktan, etrafa 
dehşet saçtıktan sonra nihayet ynka · 
lanmıştır. 

Yapılacak şe_nlik tesisatlarilc takızaferlerin e
lektrik tertibatı ve şebekemize raptı hususunda i
zahat almak isteyen sayın müşterilerimizin geç ka
larak ilel'ide müşkilatla karştlaşmamaları için şim
diden fen dairemize müracaat etmeleri ehemmi
yetle rica olunur. Bundan ınaada, bayram dolayısi
le birdenbire yükselecek olan elektrik malzemesi 
ihtiyacını vaktinde düşünerek tedarikli davranıl
masını da tavsiye ederiz. A· zu edilen her nevi ınal
zeme satış mağazamızda mevcuttur. 

t· ı,,_ 1ar a birlikte yağmur yağıyor 
""Crd . 1 \ıyd en İnen çamurlu dereler 
~na geliyordu. 

it/11 gece sanki dünya bir devir 
~,,;~~rdu. Damlarda kiremitler 
~. İ/i tdr, denit azgın dalgalatl~ 

. 0vüyordıl . Karaları kucakla 
tlııı; ıs~eyen dağlar arasında bir 
'liıı ' ~ır balıkçı gemisi yol almak 
q~aÇa alıyordu. Bu mücadele uzun 

1 Nn devam etti. 
1 '•tat ıbay.ct akşamla birlikte küçük 

% Sakın lıir limana girdiler. Et· 
~ti/ça_ıııla örtülü olan tepelerle 
~n ~tş olan bu küçük koy cid
~ •• iorülıtı - d • d" H . . "! 1 ege eger ı. emen şı 

ı b·arafındaıı üç beş binadan baş 
ır~cy f lr/1 • Yoktu. Bıı iki de u ak 
~ IJte hepsi bu kad u. 

r.ıt0°Ya bir yelkenlinin girdiğini 
~il Çocuk/ar sahile koşuşmuş/ar 

·I 0
1Yorlardı. 
cııı· 

~~alı , ır altıktan sonra geminin 
~'Ilı 

1
/le sahlle çıktılar. Kaptanı 

'ıu;, c karşılayan çocukların en 
~ Yak/aştı : 

t.' k~ala geldiniz milsyil Diye 
a"l!rı ı 'k· ~ '<! 1 ı senedir kaptan Matkd 
l~n Ora buraya ilk defa siz geli
~ldUz. Gerçi köyümüz küçükse 
, ak" Sabahleyin kuşlar cıvılda 

rij ~arııleyin tepelerden sahile 
, _ır Çam kokusu yayılır. Bu
,, Sif 
, 1 Marka babaya götüre· 

Birlik 
İltt/ te dar yoldan evlere ddğ· 
· Crkeıı çocuk devam ediyor· 

'il 
ık0 b~raya evvelce gelen kaptan 
daj ıç İyi d ğildi. Kıvrak kaşla
daıııa Şeytani bir hareketle or-

. n Y k 
dik , 1' arı doğru kalkar, göz 

!~Ilı ~ık bakardı. Elinden hiç 
dıa -~ğı kırbaciyle korkunç bir 

h k. I ayfa/arı da hemen ondan 
~r ka 1rııazdı. Burada bir hafta 
\ a aldılar. Artık fırtına dinmiş 
&iz çı rıııştı. Gideceklerdi. 

~ı /"ların bu limandan çıkma
Ort .. 1 

tok ~oz e bekliyorduk. Zira 
>ı~ ezıyet verdiler. Gemilerini 

t~ııı· ~rttılar. Altındaki midye 
1<ı.'z ettirilir ve lıütün bunlu 

"' ••ta ~ı,, Para veya erzak da ver-
Slııı' i 
lıkıl~ce yelkenleri açarak koy 

'q~ bar. Biz de evlerimizde o 1 

'ti, u beladan kurtulJuğumuz / 
1~< b,0~eler tertip ediyorduk. Bu / 
~ hiı çnırıı (yanımda sarı saçlı kü 1 

koh ockuğu göstererek) karde· 
A 

1~ geldi. · .,, "'~ 
~ ~'d10 abey ... Ağabey.. Sahilde 

1 lolUştvar ·dedi. hemen birkaç 
ı.ıa~ııı uk. Hakikaten elbisesi 
~~r b·ş' rengi solmuş bir kadın 

C)
0 

ızc doğru geliyordu. Yak 1 

ı~ı . u eve t' d 'k "' k ( \ içti B ge ır ı . ..ııca çor· 1
:.01, .:. ıze korkulu nazarlarla 1 
·~ 'UPh !" •ı~0 b c ı ve korkulu oturuyor 
lon,3 aba piposunu doldurduk ' 

~- Sordu: J 

• , 
1 1lısi · · 

tı/dı rıız ve ne maksatla de 
(} rıız. 

&~ •nıatrıı 
~ sırad ağa _başladı: 

1 ı b<r, 0 : evferıne gelmişlerdi. Ba· 
·, ''~k cyaz sakalını okşıyarak 
I~ id 

o/ıııı~ an çıktı. Ağzından hiç 
ı11 ,~rı . 
"ı Ordu P'.~osu gene dumanlar . 
~Q ca .bGozleri ihliyarlıgına 1 
ı Zı " •• k 'il L -s ını ayb>etmemiş ve 1 

ır ı . , 
Utnıl kuıJu o!dui:u· 

labıyıklı insan nsimleri vardı. Balta 
pala ve bir çifte evin müdafaa alet 
!eriydi. Toprak zemin üzerinde bir 
sedir ve bir de yatak vardı. 

Oturdular. ihtiyar '>iraz geveze 
idi. Eski dertit maceralarını anlata, 
anlata bi!ifemedl. Artık şimdi ihti· 
yar olduğu için karada ;yaşamağa 
karar vermişti. Sonra durdu. 

1 İst:ınbulda bir mahkfikat 
müzeısi kuruluyor 

- E .. Dedi. Kaptan sizde ne I 
var ne yok? / 

Biz Marsilyadan geliyoruz. Yolu -. 
muz Yunanistandır. Fakat fırtına : 
çok şiddetli eğer bu küçük koyu gör 
memiş olsaydık, Dıyebilirimlci \ 

' şimdi köpek balıklarına yem ola- ' 
caktık. 

Baba Marya bıyıklarını büktü 
- Burası sizin eviniz demektir. 

l.tedi~iniz kadar kalabilirsiniz. Size 
oglum hizmet eder. 

Yeni gelen kaptan biraz düşün· , 
dü. Sonra: 

- Teşekkür ederi ıo baba Mar 
yo. fakat sizden bir şey rica edece 
ğlm. 

-·Buyurun. 
- Bu deniz~ atılarak size İrtica 

eden kızın maceı ası nedir? 
Baba Marya kalın ve beyaz kaş 

lan altından biran oğluna sonra da 
'misafire baktı. 

- Anlatayim dedi. 1 

lstanbul : 15 ( Hususi ) -
Müzeler idaresi tarafından Süley 
maniye camımın kıymetli müştemi

latından olan Tabhane binasının 
mahkilka~ muzesi haline getirilece 
ğini yazmıştık . 

Maarif vekaleti ta-afından gön
derilen 5000 liralık tahsisatla Tab 
hane binasının yakında tamir ve ıs · 
lahına başlanacaktır . 

Tamirat tamamlandığı zaman , 
güzel sanat eserlerine ait ince mo 
lifler/er, tarihi kitabe lahit ve mah 
kilk taşlar mütehassıslar tarafından 
ciddi bir tetkık ve tasnife tabi ola 
rak müzeye yerleştirilecektir. 

Bunun için icabeden hazırlıklara 
başlanmıştır . 

Müzeler idaresi yeni Mahkukat 
müzesi için •yrıca her devrin mah· 
kilk eserlerini kategorik bir izaha 
tabi tutan bir broşür vücuda geti 
recektir . 

Satılık taş ve enkaz 

Boy 25 -70 
En 25-30 
Kalınlık 1.5-20 

Ludmilka bir Rus kızıdır. Bilyük 
Rus ihtilalinden son~a pederi ile bir ' 
likte Fransaya kaçımşlat, tlradan da / 
İtalyaya geçmişler, Bir müddei sorl 1 

1 Yukardaki eb'adda Mersin Sük-ra pe:leri ölen Ludmilka hayatta 
gari parlak taştan 2500 adet taş 

yalnız kalmış. Tabii yaşamak, ve ve bunlarla beraber enkaz da satı 
yaşamakta dtvam edebilmek için lıktır. lstekİiler, 

Haydudlar arasındaki çocuk, ya· 
şına ragınen en azılı bir gangster 
olarak görülmektedir. Meşhur hay
dud Al Kaponun ismin! verdikleri 
bu küçük gangster, arkadaşlarına 
gerek silahile, gerek zekasıyla suç 
ortaklığı etmiştir. 

Kırmızı kafatası haydutlarının 
büyük bir teşkilatı vardır. Çete 
efradının hepsinin elinde silah bulun 
ınaktadır ve bunlar çalınmış silahlar· 
dır, Kırmızı kafatası haydutları bir 
çok köylerde metruk evleri i~gal et 
mişler ve karargahları haline koy· 
muşlardır. 

Çete efradının muhakemesin~ 
yakında başlanılacaktır . 

Bütün sinema meraklıları 

YAZLIK 
Sinema 

mn 

Bu Akşanı 
Müstfsna bir sinema müsameresi 

halinde takdim edeceği Rus edibi 

Tolstoy'ın 
kuvvetli kaleminden çıkmış ve r:lahi 

Bethoven'in 
musikisile siislü 

UYKUSUZ GECELER 

Fransızca sözlü nefis şaheseri gör
melidirler. Kuvvetli bir mevzu 
çerçevesi dahilinde cereyan eden 

Elektrik Şirketi 
9684 28-2-7-13-18 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Ltd. 
Şirketinde Dokumacılık kursları 

• Fabrika ıuz ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilecek Dokumacılar için 
bir kurs açılın ştır, 

Bu kursda Dokumacılara nazari ve ameli d~rs gösterılecek ve en kısa 
bir zamanda üçüncü sınıf dokumacılık ehliyeti ile fabrikada dokumacılık 
yapacaklardır 

Kadın ve erkek işçilerden 18 yaşını bitirmiş olanlarla 35 yaşından yukarı 
olmıyanlar çırak olarak kabul edilecek ve evvelce el tezgahlarında doku
macılık e.tmiş olanlar tercih edilecektir, 

Çıraklık miıddeti esnasında günde 40 kuruş verileceği gibi kursları 
ikmal edenlere dokumacılık ehliyetnamesi verilecektir. Taliplerin 15 gün 
zadında ikiş•r fotğroafla ve sarıh adreslerim havı yazı ile fabrikaya mü 
ıacaatları. 16 - 18 - 20 9751 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
mutlaka çalışmağa ihtiyaç olduğu ı 
için kendisine iş nramağa çıkmış, Ulucami civarında Kömür pazarına . I 

Evvela bir poshatancde son- dönecek yerde Abdurrahman Ş.;· 

ve bir aile faciasını musavver 
büyük ve dramatik bir filmdir. 1 
BAş Rolde : 

Gaby Morlay 
97'i2 

""""" \11: :1 t<ıı; A11!.ııl tıırılı _, (ı /IJJIJ 

\r~ıı turılll 14 , / /'JJH 
nere müracaatları 9672 15-15 1-------------- ı ra bir sinemada çalışmış. Daha son- j j 

raları bir gazinoda Şdrkılar söylemiş,.------------------------------;, 

bir balet heyeti ile birlikte uzun za· • N c E L • K 
man bulunmuş. işte bu sıralarda iffet 1 1 
ve namusunu yavaş yavaş keybede· 
rek, adi bir kadın mertebesine ka. 
dar düşmiiş. 

Bir gün lcarşısına kaptan Marko 
çıkmış. Kuvvetli darbeler ve çok 
miktar para ile bu küçük fakat kirli 

kalbe girmiş. Birkaç ay birlikte ya· 
şamışlar, Bir giin Kaptan Marko 
Ludmilkayı ge.nisini ziyarete götiir 
müş, fakat bu ziyaret lıaşka şekilde 
tecelli etmiş. Gemi yelken çekerek 
denize açık Ludmilkanın bağırmaları 
anbardan dışarı çıkmadığı ve tayfa 
!arın şarkılarına karıştığı için ne
ticede sükut elmeyi ve kadere de 
boyun eğmeyi muvafık bulmuş. Se 
kiz on ay devam eden yolculukta 
bir türlü yolunu bularak kaçamamış. 
Sonra işte buraya geldiler. Kendisi
ni denize attı. Ve bana iltica etti. 

- Şimdi. 

- Şimdi iki senediı. Ona bütün 
huylarını takettiıdim. Artık fahişeli· 
ği bıraktı. Ve benim yanımda benim 
kızımmış gibi oturuyor. 

Fakat onu bu hale getirinciye 
kadar çok güçlük çektim. 

G·ce olmuş kaptanları ağır bir 
uyb basmıştı. Yeni misafir kap 
tan : 

- Ci 1deıı çok acınacak bir ma 
cera dedi. 

- Ba 'ıa Maryo esneyerek 
etti : 

~ Aıtık ydtsak mı? 

ilave 

Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

25 sendık bir mütsscseJir. Kullanmakta olduğu ondüle 
makineleri İstanbul Belediyesiııce kabul ve dür. 

' yaca t a nınmış en son icadlardır. Buharlı ve elek-
triksiz makinelerle. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar getiıilerek 

Su ondülesi ve maşa işleri daın muntazam bir hale 

getiı ilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak kı1rşısında 

9-15 9725 

- Fena olmaz, 

Denizin sah 1 Jd i şırıltıları bir nin. 
ııi gibi geldiği hald e yeni kaptan 
bir türlü uyuyamadı. Ne kadar vakit 
geçmişti bilmiyordu. Yalnız bir •ra 
kapı hefıfçe gıcırdamış, ve içeri yir· 
mi yaşlaı ında güzel bir kız girmişti. 
Kaptan doğrulmak istedi. Fakat bi . 
raz sonra uyur gibi yapmağı muva· 
fık buldu, Kız ağır adımlarlar, kor· 
kak nefeslerle ona yaklaştı. Dinledi. 
Kaptan gö1leıinı aç. tı. Gece yamı 

bir maksatla bu kıza baktı. Kız usul 
usııl yatağın kıyısına çöktü. Sonra 
kıvrak ve sessiz bir hareketle kap
tana sarıldı. 

- F dkat siz kimsiniz. 
Genç kız kaplanın dudaklarını 

kapadı. 

- Susunuz lıen LuJınilka. 

Ertesi sabah Maryo uyandığı za 
man ne kızı, ne de gemiyi göre· 
bıldi . 

BİRİNCİ BAB 
Avukatlık mesleğine kabul ~artları 

Birinci fasıl 
l llllt1tıi hiilıiinıler 

MdJde 1 - Avukatlık mesleğine kabul olunmak ıçin : 
A . Türk olmak, 
B · Yırmi üç yaşını bitirmiş bulunmak, 
C · Bır Turk hu'<.ı'< fa'<iiltesiıd .. n veyJ m 'ktebiııd~n mezun olmak 

veya Sıyısıl B Jg;J:r Ornluı1n ın!lt ı o~up ta ıu'<;aı bho dersler· 
den hukuk fokültesinJe imtihan v ,' rmiş olmak veya yabancı bır memle

ket h·.ıku'< fal,:ü tesin1 :ıı m'z111 0':1? t1 TJ,'<iy~ lı 1',1'< fa'd;teleri proğ· 
ra ,nlarıııa g:>r-. n:ı 1<;ın kllan J "s'er l"n i ııtıh 1 ı il• ta; lıkıa'lle almış 
bulunmak, 

D • Avukatlık stajını yap:nış ve hi'<iıı '11 ı winliği i ntıhanın fa eh· 
liyet göstermiş olmak, 

E L~vhı;ııu kıylı ı;kı.lcı lıı o ınntı'n~ııılı ika:n·:tgah• bu. 
lunmak, 

F Avukatlıkla içtimıı caız olmıyan bır hız n~t veya ıneşg:ılede 
bulunmamak, 

G . Bu kanuna göre avu'<atlığa mını bır hali olmamak, 

H İkiııci maddenin (A) bendirde yazılı bir s:ı ;t.ın d:ıl~yı cezaı 
veya ayni madJenin CB) bendıniıı tatbıkını istilza n eden ınzıbati takip 
altında bulunmamak şarttır. 

Mi:ld e 2 - A) Ş'fef v~ hıy;iydı nJhil bir suçtan veya ağır hab 
si m:i; telzi ıı b:r c i '~ n J 'ı m ıt!'I'< ; ırett: ya'ı ıt ı>ır ciiıii.n l •n bır sene 
veya daha ziyade hapis cezasile mah 1<Ü'11 olanlar, 

B) Cezıi v'ya ınzi•nti bir karar n~tice.sind~ ın~sleki bir suçtan 
dolayı hakim veya ınem•ıt yah·ıt avu'<at olmak va;fını k.ıybetrniş olan· 
lar, 

C) M!slek Ş!.ef ve hıysiıetİıı! uy•nayan hallen bulunınlar, 
D) Hileli ve tıksirli o!m.yan'< ifLrnna karar veıılıııış o!ııp ta ıli 

barını geriye lı'ctirmemiş olanlar, 
E) Avukatlık vazifelerini Jıı.ni surette ıfay.ı ına:ıi viicuJ veya akıl

ca bir maluliyeti bulunanlar, 

(Sunu V Jr) 9583 
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Malatya Bez ve iplik fabrikası T. A. Ş .. Adana mensucat 
Fabrikasından : 

Mersin Gümrük ı 
müdürlüğünden : · BELEDİYE İLANLARI 

Vilayet Hukuk İşleri Müdürlüğlinün 10.9.938 tarih ve 1690 sayılı tezkeresile istimlak kararnamesinin 13 ün
cü maddesi mucibince ahz olunmasına karar verilmiş olduğundan. Aşağıda cins, miktar ve takdir olunan be
dt:lleri ve sahiplerinin adları yazılı gayri menkul sahiplerinin 24.9.938 tarihine kadar fabrikamız direktörlüğüne 
müracaat etmeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

lstı mlaki istimlak olunan Mülkün 
Yapan daire Cinsi Parsel No: 

Malatya bez ve 
iplik fabrikası 

n 

" 
n 

n 

n 

" 
" 
n 

" 
n 

" 
n 

" 

Ev 

n 

Avlu 
Ev 
n 

" .. 
" 
" 
" 

" 
" 
• 
Ev, avlu 
Kulübe ve avlu 

37 
38 
49!1 
40 
41 
42 
43 

45 
46 
47 
48 
49 
49 
51 

9755 

Takdir olunan Bedel miktarı 

Lira 

700 
450 
172,20 
500 
300 
900 
600 
400 
700 
500 
200 
700 
800 
100 
100 

metre murabbaı 

95 
o 

246 

20.5 

83 
18 
70 

Sahibinin Adı Sanı 

Muharrem O. Mehmet Kamil Güler 
Vanlı Kasım O. Hüseyin 

" " " 
Ahmet oğlu Şakir 
lbrahim O: lbrahim veresesi 
Salih O. Osman Savaş 
Demir oğlu Mehmet Ali 
Gülüzar oğlu Selahittin 
Şahin O. Abdullah İrday 
Ahmet O. Akif Güngör 
Derviş oğlu Ali 
Mehmet zevcesi Halime Özel 
Mehmet O. Abdi veresesi 
Mustafa 21 

139 Mehmel Ali Kurçer 
17 - 18 - 20 

Adana Borsası Muameleleri 
=---~._.______________ ---

Hizmetçi aranıyor 
Evde çahşınak Uzere bir 

kadm a!JÇI ve bir hizmetçi 
haramyor. lstlyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 
-

CINSı 
,_ 
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi " 
iane 1 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En az En çok 
K. s. - ı c A. s 

28,50 

Satılan miktar 
Kıl o 

- --- ·- ----
• 

. 
' 

c 

Cinsi eşya Kilo gr. 

Reklam ilanat 7 000 
Kimyevi gübre 100 000 
Müstahzaratı 
smaiye 900 000 
Kok kömürü 150 000 
Cam eşya 1763 000 
Kırtasiye 36 230 
Kullanılmış boş 

çuval 5584 000 
Demir çivi 1450 000 
Pamuk dokuma 
tarağı 3 300 
Benzin, ispirto 44 500 
Tuhafiye 5 600 
Demir sapan 3510 000 
Kahve 60 000 
Ev eşyası 77· 880 
Bitümen 1494 000 

Mersin Gümrüğü ambaı ında 
muayyen müddetten fazla kalan yu
karıda cinsi ve miktarı yazılı (on 
beş) kalem eşya 4/ 10/938 salı gü. 
nü saat dokuzda açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

İstekli olanların yazılı gün ve 
saatte satış yerinde hazır bulunlJ'a· 
farı ve pey sürenleı dm o/o 7.50 te
min at akçelerini de yanlarına alma· 
!arı ilan olunur. 
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Liverpol Telgrafları 
17 I 9 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 
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Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19 Ağus
tos 1938 la rıh ve 3990 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar] .ı 
kabotlarımızın satıl al ağını ilan ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

" " 
6 90 ,, 36 il 700 

,, 
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5 ~5 
" 36 

" 69 7 

" " 5 90 " 36 ,, 728 
Arslanlı " 2 90 " 36 

" 729 

1 - Yu:...arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara o/o 2 

zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezi~ balyası(20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25 
toptur. 

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın ı/Mayıs/938 tarihli temin 

müstenittir. 5 9701 
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Asfalt caddelerden de~ir tekerlekli nakil vastalarırun geçiril 

lediyc encümenince yasak edilmiştir. Bu yollar, ancak diğerine 
için veya bir yoldan her hangi bir ticari müesseseye azami el 
mesafe dahilinde giıip çıkmak için katcdilebilecektir. 

Şehirden şimale (Bağlara ve yeni isnasyona) gidiş geliş için 
lan Karaisalı yoliyle Salcılar-Yeni istasyon yolu tahsis edilmiş 
cılarla tüccarların demir tekerlekli arab,.Jarı, diğer bilumum de 
lekli vasıtalar (Traktör, Tank traktör, istim kazanı gibi vasıt 
iki yoldan gidip geleceklerdir. Bu karar haricinde asfalt yollar 
çenlerin cezalandırılacakları ilan olunur. 9 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikler 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
· Ticarethanesidtr , 

Telgraf adresi : B .\ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
62 ~o 

------------------------...... ----------------• 
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TÜRKSÖZÜ 

Matbaacılık! 

Mütenevvi rt>nkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

pılır. 

Resmi le' 
vdler defter , ,. 
karneler, k 

kartvizit "e 
tab işlerinİ" 
bir zamaod• 
bir şekilde e: ... 
rufatla Türk5 

pılır. 

Tür~söıU 
sı "Türksöı~ıı 
ka her bo)'dl 

DOKTOR 

Kızılay 

. 
lsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

Hastalarım hcrgün sabahtan akşama kadar kabul eder . 

-------------------------------------------

Adana Türksözü 


