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Mevsim bahisleri 

Bir sıhhat kaynağı olan r 
Amerikan ' 
lngiliz matbuJ 

E iZ 
istifade edilmesi bilinmezse 
hastalıklar tevlit edebilir 

Çukurovada Deniz Sevgisi her yıl 
biraz daha artmaktadır 
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Eırkek Öğretmen 
Ialebeleri Kamp.müddet· 

lerini düv bitirdiler 

Sıtma mücadelesi 
FaaliYtete unı mi bir bakış 

arasındaki far 
Amerikada ve lngiltt 

kaç gündelik gaıe 
çıkmaktadır ? 

Amerika'da çıkan BaftirnO: 
Bundan yirmi giin önce mektep gazetesinden : 

leri civarında Kamp kurmuş olan ecJi}aİ lngiJiz matbuatı bir çok l 
Erltek Öğretmen talebeleri dün As- !ardan Amerikan matbuatında 
keri derslerden de imtihanlarını ldır. Amerikan güııdelik rnııl 
vermek suretile bu müddeti muvaf. lngiltere'ye nazaran dahayı 
f k' ti b'ti . ıe d. G k 1 SaOhk va sosyal yardım bakanhOı t937 yılında Ankara; Ve gazt>telerde yazı hüriyeti a 
a ıye e ı 'rmış . r ır . ere me· Antalya, Aydın, bahkeslr., Bursa, Diyarbakır, ESk41ehlr., latan- ~ 

Ihnyo bilhassa zun ve gere.-se dığer talebeler bu- } b 1 K seri Koc eli konya Manisa Samsun Seyhan ll yet- si Amerika'da çok daha es 
deniz suyunda ban· Denizde ne zaman? günden itibaren velilerinin yarılarına u' ey ' a ' ' ıerl;e Traky;da sıtma mUca- Bunden başka lngiltere'de f 
Yo Çukurova lılar } k } ? N a·de"Aı::.ıerdı'r 1 1 d 1 1 1 t 1937 1 ı ı organizasyonu Amerika'ya na N o

1 --~ • 1 rv·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.....,, 1 e es apı mı' ır. yı ı ç n-
için mühim bir ih ası yı anma ı . e Kültür ailesine karı§an 114 genç ? TEMENNlbER l de 2.440,466 vatandafımız çok daba topludur . Ve ıf 
tiyaç halindedir, suretle istifade etmeli- Öğret nrnJ~r, rYeni tayin edittctkleri ı i umumi muayeneden geçlrll- mentaat namına - doğru ve)' 

Denizde. yıkan· y.erleri raıekt~p Müdürlüğünden öğ- i Bir kamyon tahsis i mlftlr • lış olarak - sükfıt Hizumuna 
mak, yüzmek bir d • ? renec-''=Jerdı"r •• i at getirildig" i zamanlar gaze~t 

l Y eK ' •• e'...lilemez mı"? •. Burılarôan 583.433 kişi dalak ihtiyaç olduğu nis· • ••• u bir sukfit politikası takip e 
bette de bir spor. İJk nku llaıGan i i muayenesi, 734,041 ~işi kan mua- fngiltere'de Amerika'dan çök 
dur. Hem de sporların en iyisij ir. gun denize girmek hiç doğru de· \!J u ! Şakirpaşa ve ôalia ilerisin· ! yenesi göımüş, 735.099 kişi safi büyük mikyasta görülen ha 

Çukurovalı lar da drnjz sevgisi. ğildir. Yorgun olaolar' birkaç saat --~ - ! de oturan birçok bağcılar var- ! tedavil 13,021 kişi de koruma teda· lerdir , 
· h d · · Jid" Bu sene 2172 talebe ! dır. Bunların birço"'u esnaf ol· ! va·sı' go"rmu"'ştu"r, 1937 yılı içı.nde Ik· ı k b • nin her yıl biraz artmakta olduğunu , istır'\ attan sonra emze gırme ır· ~ t !> t ı mem e et mat uatı p 

Karataş plajına bu sene gösterilen ler. Bu söz sahildt n daba ıiyade ınezun oldu i duğu dan her gün sabahları i sıtma mücadele teşkilatımız lialka daki bu gibi farklar ve dah 
, ağbet bize an la tmaktadır. sahildt>n uzak yerden yürüyerek de · i şehre gelmekte ve akşamlan i meccani olarak 8.483 kilogram ki- ' çokları son zamanlarda intiş3r 

Denl.ze g"ırmek ve ı'st.ıfade ede. nize girenlere racidir. Hele yort.un Jk i bağlarına dönmektedirler. ! nin dağıtmıştır. 1938 yılının ilk iki " lngiliz matbuatına dair bir t 
5 Vilayetimizde bu sene i okulla • e 

bl.lmek ı·çı'n evvela" mevsı'mı' seçmek luktan mütevellit t<"rle denize giren b 1 · ~ ! Yine Lunların hemen yarısı • ayında 367.551 kişi umumi muaye adındaki eserde '>üyu .. k bir vı: rı itiren erm sayısını aşa5ıya yazı. t e 
laı.ımdır. Önceki yazılarımda da yaz. ler birdenbire soguğa mukavemet • nakil vasıtalarına malik olma- i neden geçirilmiştir. Bunlardan 663. tebarüz etfüilmekt<- dir. ı3u r 
dığım gibi kendilerini alıştıranlar edemezler. Zetürree ve buna ben· yor':;~ kazadan a>aret olan vilaye J dıkJarından bu yolu yaya kat· i 100 kişi dalak muayenesi 111,532 bir çok tanınmış muharrirler 
yaz ve kış denize girebilirler. Alı- zer hastalıklarla karşılaşırlar. De timiz şehir ve kasaba oku\larmm be i etme~ mecburiyetinde kalmak. i kişi ifan muayenesi, 49,524 kişi safi tirakile, [ngiltere'nin sosyal v~ 
şık olmayanlara d, nize gir mel için nize girildiği zaman vücut tama · şinci sınıflanndan 6B6 erkek 3ll kiz i tadarlar. Yeni istasyon tara· i ' tedavi görmüştür. İki ay içind~ hal- nomik meselelerini tetkik iç 
en müsait meHİm yazdır. Binaena- miyle denize dalmalıdır. Dalmma· köy akullarının beşinci sınıfların<ıan l ! fınClaki bağlara herg!in müte. ! ka 6~2 kilogram Kinin t~vzi edil· rulmuş olan ,, siyasi ve i~ l 
leyh deniz banyosu mevsimi 12 ha· dığı takdirde yakım deniz banyola· 198 erkek 26 =kız, köy okullarının ! adait otoLüs ve kamyon se· ! tetkikat organizasyonu,, taratı' 
zirandan 15 eylule kadar tahdit et rı daima zararlıdır . üçüncü sınıfır.dan 801 erkek 151 ! ferleri yapılmakta<ıır. Hiç ol- ı tertip edilmi~tir . 
mek icabeder. Bu tahdit i şi lstan· Suya daldıktan sonra da daima kız olmak üzere 488 kız ve 1685 t maz.sa Şa~irpaşadan sonraki i l k l Bu organizasyon umumi 

• fk · · K ı· ıc ._. b' k • Şerbet"i erin ap an 1 bula göredir. Birçok memleketlerin hareket etmelidir. Yüzme bilenler erkclc talebe mezun olmuştur. t •ncı e rye Kaan ır amyon e Y leler hakkıuda bir çok esası 
iklimine göre degv işe bilir. Onun için yüzmeli, bilmiyenler de çırpınmalı· i tahsis edilse bunlar da yaya i 1 L p toriteye istinat eden tetkikler 

d Ak · 1 d •.· yu"ru"mekten kurtulmuş olurlar. •.· çerisinde Ayran, imonata, 0 d·ı · . b h " deniz banyosu yapacak olanların ır. sı gene zararı ır , Enstitüden mezun t kk t yan gibi puzlu meşrubat satılan re ı mıştır ve mat uat 8"~ 
bulundukları n1e0k·ıı·n şartlaıına uy Denizde Üti:Üme isse<iilirse der. •• Alakadarlann nazarı di a· · B l d l f neşrettigv i eser de ayni yükse' · " ola:ılar t . . lb d . t kaplar e e iye memur an tara ın-
maları lazımdır. Bu lunduğu yerin ve hal çıkmalıdır. Çıkınca vücut ısınır. i tını Cf' e enz. i dan sıkı bir surette kontrol edil· litedendir . 
ikliminin ilmi şeki lde tetkikine im· Çıktıktan sonra da üşümemeğe gay· Bu sent ismet İnönü kız ensti :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"' mekteiolup kalaysız ve sın dökül· Mrtbuat hakkında yapıları 
kan bulamazlaı sa öteden beri cari ret temelidir. Ruzgarlı yerde dur tüsünden 23 ve akşam kız sanat mek müş olan kaplar müsadere edilmekte kikleaöe hayrete şayan görölti 
an'aneleri tetkik etmelidirler. Nite mamalı ve iyice korunmalıdır . tebinden 67 talebe mezun olmuştur. Alber MiJot ve bunları satanlar cezalandırılmak· talardan biri de şudur: Oo • 
kim Adanada da halk dilinde do Sağlıklara düzgün olanlar sabah tadırlar • zuncu asrın ilk nısfında , yarıi 
!aşan (Karpuz kabuğu denize düş ve akşam on beş, yirmi dakikayı Orta okuldan mezun Cesed Fransaya götü- Mu·· ze mu·· du·· ru·· tere'nm küliür, kudret ve nufıf 
medikçe denize girilemez) diye bir tecavüz etmemek şartiyle denize halarında süratli bir terakki 
ata sözii vardır. Atalarımız bile bu girebilirler · olanlar rülmek Üzere Mersine Şehrimiz Müze Müdü,.ü Bav Yal- diği devirde, bütün memleket 
işte oldukça kafa yormuşlar, karpuz Denize girmekten korkanlar Birinci ol u1dan 75

1 
Osmr.niye nakledildi man Yalgın dün şehrimizden Bu de yaldız üç tane gündelik gl 

kabuğunun Haziranda deni· bir müddet yavaş yavaş kendilerini orta okulundan 67, erkek lises:nin dapcşteye hareket etmiştir. varmış ve bunların üçü de L 
ze düşebileceğini bildiklerinden bu denize alıştırmalı, günün birinde orta kısmından 23 ve .liseyi bitirme Bundan on üç gün evvel ölen Yalman Yalgın Macaristanda bir do çıkarmış. Bu uaziyet Arfı 
zamanı bir başlangıç olarak tesbit girmeğe kendilerinde cesaret gör- sınavlarından 111 talebe mezun ol ı ve: cesedi doktorlarımız tarafından ay kadar kalacak hususi etütlerde matbuat tarihi ile karşılaştı' 
etmişlerdir. Deniz banyo mevsimi- dükten sonra girmelidirler. Velha- muştur. ı tahnit edilen Fransa hükumetinin bulunacaktır. aradOki farkın bü~üklüğü 
nin be.yit ce başlangıç voziyetini ta· sıl deniz banyolarmm başka rolle· M görürlür. 1 Temmuz 1839 d• 

şehrimiz konsolosu Albcr ilotun İ d' )·in ettikten s<'nra haı.gi saatlerde rini, nasıl giıilebilecrğini, ne zaman Benzı"n ucuzluyor k Doktor smail leşik Amerika hükumeilcrin; 
cesedini taşıyan tabut Antalya na • 8J git menin u.' gun bulundugw unu da bil girmemek uygun bulunduğunu, kim k Kemal Satır gündelik gd.zete çıkardı. 1 liy.at anbarı tarafından Mersine na_· 

melidir. lerin girebileceğini, kimlerin gire- bu gazete intişar sa'1 asına 
P k d l k 320 k ruştan (edilmiştir. Ceset bu aym on dör M 1 ketı'mı·z·r yetı•ştı"rdı·gw ı' kıy Uzun boylu h tkiklerdcn sonra miyeceğini, ifratın fenalıklarını uzun eri! <'n e 0 ara u em 11 :ıaman Baltimore'de alh daot 

b 1 k G 1 Satılmakta olan 00 brş litrelik bir dünde Mersine gelecek olan bir metli gençlerimizden hemşerimiz ı: 14,5 - 17,5 arasında denize giri · oyu anlattı . e ecek sayıda gü· delik gazete vardır, halbuı'1 
teneke benzinin 310 kurµştan satıl· Fransız vapuruna konarak Fransaya doktor İsmail Kemal Satır i ııtisasını b. l ebileceği anlaşı lmıştır. Sabah ve neş banyolarının faydalarını anlata· manlkr Londra'dan başka 

akşamlaı ı da girilebilinirse de, bazı cağız. Güneş banyolarının da deniz ması için bayilere belediye tarafın ı götürülecektir. ikmal ederek ,şehrimize gelmiş ve lngiliz şehrinde bir tek gii 
mahzurla r ğöze çaıpar . Sabahleyin banyoları kadar faydalı olduğunu dan tebligat yat?ılmıştır. 1 Müs]üm apartımanında hastalarım gazete yoktu . 
deniz rnguk ol<lıığu gibi henüz faa· öğreneceğiz. • " ~ \ ( Oyun alatı kabul etmeğe başlamıştır. Bu fark şu suretle izah ol 

' ~ ~ be a namele ,· Hemşerimiz İsmail Kemal Satıra l J bJ liyet te başlamadığı için üşümek tY " Y n r lir ki biz, Amerika ı ar, ser 
,~.,;....,._,. 1 '~"""~. ii!t ff k' ti d'I ·z 11 ( iht İmali vard ı r. Akşam üzeri ise he L h l k t l d"l" _,, _..._ - ,... . ....._, muva a ıye er ı erı · nakaşanın demokrası usu ~' ev a ar . on ro e ı ıyor Bilardo, tavla, domino ve saire D .. kk" k 1 ti? 

niiz deniz so~umamışsa da havanın 4' u an ontrato arı en sağlam müdafaa teşkil et . 
Dükkan ve mağazaların üzerle- c ' gibi oyun alatlarından maliyece alın- ·s 

rüzgarlı ve serin olması ihtimali kar rine asılmas ı mecburi bulunan lev· makta olan vergilerin belediyeye 1 Mali sene l•aşında tutulan ma zariyesiyle matbuat serbestıeJ 
şısında gene üşümek tehlikesi mev. 12 TEMMUZ:: 938 

1 
nuni teminat ile himaye 

baların tahakkuk ve kontrolüne baş- devredilmesi do!ayısile bu gibi mü- 1 ğaza ve dükkanların kontrat arını 1 rsJ 
cuttur. Bunun için en muvafık za· lanmıştır . Dükkanlarına levha as· Gökyüzü açık. Hav2 hafif rüz· essese sahipleri belediyf'ye müracaat tanzim ve belediyeye tasdik ettirmi· ngilizler, Amerika'da ana 1 

jO 
man 14,5 ile 17,5 arasıdır . 

1 

M gilızce olan halk arasında 
11 mayan esnaf vergileri cezasile ve- garlı. En çok sıcak· gölgede 38 ederek beyanname almağa başla. yenlerden ceza alınacaktır. emur. b9 Bundan şu neticeyi çıkarabili d eden bu gibi temayulleri 

receklerdi r , derece. mışlardır. lar bu gibi yerleri kontrollamışlar ır. ıt 
riz: Denizin sağlık üzerindeki rol· mak gayretiyle senelerce ga 
!erinden istifade edebilmek, göste. ~·~~~~~~~~~~~~~~~~-~.~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den ağır uergiler aldıla~ lnf 

rilen denizin hararet derecesinin B en Çar ikinci Nikola Rus çar 1 n K 1z1 hayatının hazin mecarasmı şöyle an· de ilan veıgisi 1853 e kads' . 
sabit bulunduğu bu zamanlar arasın- nın kızr Tatiyana Ro. 1 n !atmıştır; lerin pul vergisi 1855 e de"'' 
da denize girmemeli, fayda yerine manofum , Babam, •••--•ı1111J1••••-~•••l!fllllll!l!lll .. ••llllllf!lllll• miştir • 

k d - Ailem efradının ölümünden d ıı zar. r görmemelidir. Denize aç mı, Anııem, ar eşim, Ancak bu vergiler kal ~ 
h · 1 · ·· ıJ · ·· ı·· k b. · d f d k b b. d h" · b ı '.. k' d' 1 birkaç saat evvel, tammad,trım bir b r tok mu girmelidir? Bu da düşünü emşı . e erım o uru.ur en ır mu. tiğım t teri, Lir ua ita ı, ır e ıç şiıp e yoK ı cer nette ır er.,, ~ sonra ingilz ırkının tam 1 

· 1 k ld M b 1 D k d f d adam buna bir yumruk indirdi. Bu I cıP lcctk bir meseledir . Denize ne aç, cızey e urtu un.,, er yem ana tasviri ulacaksın ı o tor, e ter en sonra, altm serbestisine nail olmak 1U· 

nede tok girmelidir . Varşovada ölmek üzere olan bir Doktor bu vesikaları odada bu- P yaldızlı Meryem ana tasvirini ve Ü· }'.Umruk 0 kadar h zlı vuruldu ki, beslediği tabii arzu ve tarn;>; 
Tok girilirse kan deveranında hasta kadın, titıiy.:m sesiyle yukar· lunanlara göstermiş, merak edenler zerine altınla iş1enmiş Çar ailesinin Clüşüodüm ve bayıldım. Sonra beni bikat sahas ına girmek imkiJrı 

k ki k h 1 · k b d k' ·· 1 · ·· 1 · · B k d k d f b ı d k b J d bir sokakta 'bulmuşlardı. Rus kon- 1 1 s a rışı ı usu e getırere azı mi· a ı cum eyı soy emışhr. u a rn vesi alan k_rıştırmışlar ve e ter. arması u unan üa . ita ıno a a labildi. Bu suretle ngiliı er A 
d h 1 ki cJ V t d kt 1 d b k f k d A b 1 r tesi Radişef deni evine aldı, 1919 r e asta ı arma mey an verir . arşovanm en anmmış o or arın· en ir aç sa} ayı o umuşlar ır. y u unan ara göstermiştir. matbuatlannı kurmak iç.ine ~ 
Onun için denize girmeden ~vvel dan Krassovskanın eşidir. ni odada bulunan bir Fretnsız gaze. Doktorun karısının hatıra def da Lehi:.tana sığındık. Bütün geııçli . kalılardan daha geç başlaft1' 
' ·· "k b' k h it ı 11 H t b" "k · · V h b' h · hl h d d ı El ğimi kilisede düa edeıek geçirôim. b d d 1\ uçu ır ·a va ı yapı ır veya ye - aya ımın en uyu sırrıoı tesmm arşova mu a ııi, atıra terı. t i ibreye tev i e imiştir. uriyetin e kalmışlarlar ır. 

11
. 

kt ·· d"' b b · k "I k d fd d 1934 de evlendim.,, lo'~ me en uç ort saat sonra denize mezaı ıma era er götürere o me e erin en şu satırları alıyor: yazısından anlıyan mütehassıslar, Hatta vergiler kal dırı . 
giı ilir. Yemekten sonra derhal de· istemiyorum. Ömrümün bu son sa· "Bügüu rüyada babamı gördüm. hastanın diğer el yazılariyle Karşılaş Sesi bu sözlerden sonra bir kat gazetebiliğin birdanl>ire va~~ 
nize girmek doğru değildir. Bazı atlerinde Rus Çarının kızı olduğu· Üzerinde alLav üniforması vardı ve tıracaldar, iki yazının biribirinin ay- daha zayıflamış, hasta can çekişme· ~ahi: inkişaf terakki saha''.

1 sağlam kimseler aç olarak denize mu Allaha yemin ederek tekrar edi· ses bizzat kendisinin .sasiydi. Bilse ni dup olmadığına hüküm verecek ye başlamıştır. Fakat doktor kal 1 i tulan yo!lar Amerika, dak~ 
girdikleri zaman müteessir olmaz yorum!,. njz nekadar mes'udum f11 lerdir, kuvvetl~ndirccek biı iki şırınga ya çok farkfr olmuştur. lngilit 1~ far fakat zayı f kimsef er derhal ınü· Bu sözleri söyliyen basta kadın "Bugün Rasputia'in ölümünün 0dada öulunanlar, vesikaları gör- par yapmaz, kadın tekrar iddiasını nin coğrafya bakımından tO~ır 
teessir olur. Şu hale göre, zayıfla r sonra kocasına dönmüş ve : senci devriyesidir. Bütün gün kilise dükten son.ra, tekrar hastanın başı ileri sürmeye başlamıştır : halde olması yüzünden ga't ~ 
aç olarak katiyen denize girmeme· - · Şu anahtarı al, demiştir. do· deydim ve sevgili papasın istirahatı ucuna toplanmışlardır. Hasta kırk - Doğru söyleöiğime Allahın inkişaf ederken umumi t;( 
lidirler. Banyolardan sonra bir çay labımdaki küçük siyah kutuyu çıkar. ruhu için düa ettim. Bu ğece de rü· yaşlarındadır. (Çarın Jcııı da hayatta ve insanların karşısında yemin ede Amerikc.daki gibi bir çok 'f ı' 
içmek çok faydalıdır . Orada hayatımı günügününe kaydet. yada kardeşlerimi gördüm. Onlar ,olsaydı bu yaıt.- olacaktL) Kadın rim ! yeni gazeteler çıkarmaktan d 

Yukardada yazdı~m~ gi~ yor. ~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~;~~~~~~~~~~~~.~,~~~.~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sa~m az ~katbüyük birg~ 
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13 Temmuz 1938 

o MANL:I BO l:ARI 
Ve Türkiye hükumetinin bunları 

öDEME POLiTiKASI 
Ajans Ekonomike Finansiye
nin bu mevzudaki bir yazısı 

~ jans Ekonomik e Finans. 
~ siye'nin Ankara muhabiri, · 

Türkiye Hükuım ti cin os- 1 
nıanlı boçlarının tediyesi hakkında i 
takib ettiği siyasete dair gazetesine 

1 
Ankara'dan şu mekturu yazmıştır : \ 

Türkiye Hükümetinin cısmanlı 
boçlarının tediyesi hakkındaki nok· 
tainaziirı ve bu hususta takib ettiği 
siyaset hakkında en mevsuk men· 
balardan aldığım malu'llatı bildiri
Yorum: 

. Bund~n evel Karahük inşaatı i
Çın alınan on milyon steılingJen 
~aada bu defa lııgiltere'drn yapı 

1 
an 16 milyonluk istikraz, alacaklı 
tın Türkiyeden alac.kları ve lngi 
12 Pİyas3Jannda satabilecekleri mal. 
larla ödenecektir. 
. Kendisini alakadar eden işler i. 

laşmalarile tahdid edilmiş olduğu 

memleketlerle olan ticaret, 
Halbuki liderleriııin resmi beya

natlarına bakılırsa Türkiye 1 inci 
maddeye dahil olan alacaklılerın, a· 
lacaklarlna mukabil Türkiye' den ih
racatta bulunmaların;; taraftar bulun 
mamaktadır. 

Türk H'ikümeti tarafından devir 
ve teilid edilen eski imtiyazlı şirket· 
lere geliocf', bunların satın alma 
bedelleri de akdsdilen satış muka· 
velelNi ile tanzim edilmiştir. Nite
kim Aydın demiryolları şirketinin 
) üzde yüz Tüı k emtiaEı ile ödene· 
cektir. 

Ereğli kömür şirketi de aynı ~art· 
larla devir ve teslim alınmıştır. Tür· 
kiye bilassa bu şekildeki mukavele
namelere ehemiyet vermektedir. 

Türk.a ı;ı, 

IŞIDILtv EMiŞ ŞEY l 

Şikagoda 
on tane evi 

çaldılar! 

Büyük şehirlerde lursızlıklar, fev 
kalade hadiseler değildir: bu gibi 
hadise! er.; ancak zarar fazlaca veya 
mevzuu hususiyetli olursa,:merakla 
karşılanır. Hırsızlıkların, hayli orjinali 
Ş i k a g o d a vaki olmuştur. 

Şikagolular, bir sabah gazetelerini 
okurken, 10 \ane evin çatısından te 
meline varıncaya kadar aşırıldıgına 
dair bir havadis görünce, şaşmışlar
dır. Bu on ev, belediyece yıkılması· 
na karar verilen evlerdenmiş, Bu 
işi yapmalr üzere amele gönderilmiş 
ve aıı:eleler, kendilerine yapılacak 
iş kalmadığıı:ıı ıörmüşlerdir. Evlerin 
evvelce o arsalarda bulunduğunu, 
sadece tapu se11etleri, kadaJtro v.s. 
vesikalar göstermektedir. 

Sivil ve ı esmi polis harekete 
geçmiş fakat bina sökmekte mütehas
sıs kimseler tarafından aşırıldığını 
tesbitten başka bir neticeye varıla
mamıştır. Evlerin yerlerinde yeller 
eskektedir; o ka~ar.?. 

Çın bu şerait dahi !inde kredi temin 
c_den Türkiye' den, osmanlı hükiime. 
lı tarafından yapılan borçların tedi
Ye.j hakkın ia, umumi barp es 
nasında Birleşık Amerika Devletle 
ti~den istikraz yapan hükümetlerin 
duşüncelerinden başka bir düşünce 
beklenemezdi. 

Velhasıl, bu günkü dünya kon
jonktürü başlıca memleketleri ha 
len sağlam bir ekonomik ve sosyal 

manzara arz-eden Tiirkiye ile olan ' 12,000,000 kitabın 
ticari münasebetlerini idame edebil. ! 

k .• Bahusus ki osmanlı boçları fev 
aıade müşkil ş"rait altında yapıl 

rnıştı. 

Kezalik Maliye Vekilinin Düyu
~uumumiye kuponlarınııı Türk lirası 
M· tediye edilme hakkında Büyük 

ılkt Meclisinde yaptığı beyanatı· 
nın ınüttefıkan ue alkışlarla kabul 
'~ilınesi de Türk efkarı umumiyesi 
nın bir tezahürü demektir. 

Bundan maada, cltaring anlaş· 
~aları~ın iyi idare ve tatbiki için 
d: Celal Bayar tarafından takib e 
,.'len ve bir çok memleketlerde 
d kontu ar" lar açılmasını temin ç· 

ben .. politikanın muvaffak oluşu da, 

m~k için, bu memleketin ihracat 1 seyahatı 
maddelerine kendi dahili piyasaların-
da bir yer temin etmeye n.ecbur 1 

tutmaktadır. Bu vaziyet başka bir I 
mesele daha tevlid etmektedir ki 
o da, alakadar memleketlerin gerek 
paraca muavenet gerekse m~kine 

ve alet ve edevat temin etmek su 
retile Türkiyenin istihsalferine ve I 
bilhassa zirai istihsallerine ve bilhas· 
sa zirai istihsallerine yardım etmek 1 

ve böylece Türk ihracat maddele· 
rinin dünya fiatlarile rekabet ede 
bilmelerine imkan verebilecektir. 

Moskovanın tam merkezinde, 
Lenin Kütüph&nesi için çok mL•hte
şem bir kitapevi inşa edilmiştir. 

Dünyanın en düyük kitap evle
rinden birisini teşkil eyliyen bu sa. 
ray, eski kütüphanenin bütiin kolek
siyonlarını, yani 12.000.000 cild ki. 
tabı ihtiva edebilecektir. 

Bilhassa bir evdt'n öteki eve na 

kil esnasında kütüphane bir gün bi. 
le kapalı kalmayacajiından, 12 mil
yon kitabın nakli çok büyük ve 
mühim bir mesele teşkil eylemekte
dir. 

Sovyetler birliğidEn 
mesken inşaatı 
Neşredilen son istatistiklere 

göre, Sovyetler Birliğinde, son yir
mi sene zarfında, devlet, şehir !erde 
60 milyon metre murabbaı arazi 
üzerinde ev İnşaatı yapmıştır. Bu 
mikdar, bütün memleket dahilinde 
devletin elindeki inşaat mikdarının 
heyeti umucııiycsiein yüzde 40 ından 
fazlssını teşkil eylemektedir. 

Sovyet hükumeti, mesken inşa. 
tına şimdıye kadar 14.400.000.000 
ruble gibi muazzam bir para sar 

fetmiştir. 1 
Moskova, Duiapropetrovak, 

Harkov, Gerçı ve saıre gibi eski 
ttcüstıimcıkezltrinde, halen mev

cut inşaatın üçte biri, batta belki 
de yarısı sovyetler zamanında yap· 
mıştır. Yeni muazzam fabrikaların 
yanı başında yalnız isimleri eski fa 
kat bütbn bütün inşaatı yepyeni olan 
büyük şehirler doğmuştur. Bunun 
t·•barüz ettirmek için, Gorlovka'daki 
ınşatın yüzde 91 'ınin, Kramotorska· 
taki bütün inşaatın yiizde 94'ünün 
Murmansk'taki inşaatın yüzde 96 
sının ve nihayet mesela Magnitog. 

orsk ve Stalinogorsk'taki inşaatın 
ıse yüzde lOO'ünün sovyct rejimi 
ınşaatı oldugunu söylemek kafıdir. 

Bu geniş inşaat, hittabii , netice 
olarak, kiralarda büyük tenezzüller 
kaydına sebep teşkil eylemiştir . Di· 
ğer memleketlerde kira çalışan bir 
ailenin bütçesinin yüzde 20 ila 30 
unu kaplarken, Sovyetler Birliğinde 
ev kirası, bir işçi ailesi bütçesinin 
ancak yüzde 4 ünden bi raz fazla 
sına çıkmaktadır. 

Yeni model bir tayyarenin 
) aptığı rekor 

Sovyetler Birliği Meıkez havacılık 
klübü Ziurin tarafından yapılan ben) 
zinli bir motöı ü muhtevi tayyare mo 
delinin uçuşu neticesini entt'rnasyo· 
nal rekor olarak tesbit etmiştir. t'u 
model tayyare, 21 kilometre 857 
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Yorgun sinirlerinizi dinlendirecek, bütüıı kederlerinizi unutturacak , 
ruhunuza neşe verecek büyük bir şaheser daha 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine başın .:lan sonuna kadar Aşlc, müzik kaynağı olan ve 
maruf lspanyol tenörü ( DON JOSE MOJIKA ) nın güzel yıldll 

( ROS(T A MORENO ) ile yarattıkları seyrine kanılmaz 

Çingeneler Kralı 
Misilsiz filmini sunuyor 

Ayrıca: Büyük Serguzeşt, heyecan filını 
= 

Esrarengiz Haydut 
................................................. 

Regis Toomey - Jorj Obrien 
Fiyatlar: Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT : - Sinema hususi tedabir ve Varılila ı örlerlrr çok serin bir 

hale getirilm i şi° r. 

Bugün gündüz 2,30 
1 - Çingeneler Kralı 

matinede 

2 - Esrarengiz Haydut 
Telefon 

9518 
250 

Doktor 
İsmail Kemal Satır 

Asri 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

M ii&lüm apartmanı 
metre mesaieyi uçarak katetm:ştir. Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

Bu husustaki vesikalar, Enter· eder , 

nasyonal Havacılık Federasyonuna [Sah günleri öğleden sonra Parasız bakılır] 

1 

Ugun dövüzle ödenmesi kabil ol
~ı~an Frrnsız - Türk ticaret usul· 
erınin islahını icalı ettirmektedir. 

Bu meyanda, Türk mahsüllerini 
satın alan memleketlerin bilhassa 
şimdi Celal Bayar'ın direktifi altın· 
da Faik Kurdoğlu tarafından Türk 
ziraat politikasının esaslarında ta· 
dilat yapılacağı bir sırada Türkiye 
ile iş birliği etmelerinin lüzum ve 
ehemmiyetini tebarüz ettiı mek is 
tiyoruz. Takib edilen bu siyaset, A
merikada Birleşik Deletleıinde ve 

Bu iş için İki bina ar asında bir 
hususi yeraltı tüneli atılmıştır. Bu lÜ· 

ncl vasıtasıyle, nakil işi üç ay süre· • 
cck ve bu işte 440 kişi ~alışacak· 

gö:ıderilmiştir. 9521 1 26 

~~~~~~ ........ ,.,.....,~· ~L~.;;.ı~ ,l ..... _______________ ~-~~~~~--~--~--.....:-
. Filhakika Fransız- Türk ticarrt 

trketinin ihdası ve faaliyeti mesud 
r it başarı telakki olunuyorsa, bunun 
aaliyet sahasının genişlemesi de ar· 

;uYa Şayadır. Binaenaley 1-ıir müba. 

1
:• kont.ıarının tesisi elzemdir. Bu 
Çluınu başto ln~ilıere olmak üzere 
d ekoslovakya, Holanda, Polanya 
Isa sanımışlardır. Belçikn ve her iki 
l Panya da buna imtisal etmek ü· 
ercd irler. 

, Tediyeler itibarile Türkiyenin 

0 
C~epj memleketlerle olan ticari mü· 
ase,betleri iki hısma ayrılabilir: 

1 

hak.' - Türk ticari münasebııtının 
arı ıkaten ve mütemadi bir surette 

lı~ı ınemleketlerle ol an ticareti. · 
"·ı k - Türk ticari münasebetleri-., n ı·. , 

ırıng ve yabud da tediye an-

tarak b 
tışn Unların memleket içinde sa- / 
tir ',_,artırmak şeklinde tecelli etmiş" ! 

• 1 uk , 
naz arıda bahsi geçen rapora 

aran b .. . ·ı d ltİin(j U gun ıngı tere e pazar 
iil~r çıkan gazetelerde dı:hil olmak, 
bun e 192 gündeliik gazete vardır; ı 
lik a rnuk.::,iı A merikadaki günde· ı 
b &azetel · · · tılııı k erının mecmuu 2242 yı 
llıii;ı a tadır. Bundan başka kezete· 
Cİıle erek istihbarata dayanan zin· 
Anı ııı~ tt4aııat lngiliz matbuatıgda 

it Ör(j~'..'iadakinden çok daba ziyade 
Yeti. 

11~'.." _ve Londranın tabii faki· 
llıilli .. ukııınet merkezinde çikan 
~ıka gundelik gazetel~ri eyalerlerde n ııı .. . 
ber 

1 
Ustakıl gazetelere bile reh 

B
0.~cak vaziyete sokuyor. 
ur· 

logil' un bunlar şunu ifade eder k! 
ı ız rnatb t d 
~Czc d ua ın a temayüller mer • 
llıatb otrudur. Hdlbuki Amerikan 

.,,,,u .. a ... t;;.ın:;:d:;:a_:i~se me rke zd en etrafa - - -

Kanada'da bu sahada yapılan tec. 
rübelerden doğrudan doğruya ve ya 
hud da bilvasıta istifade etmek 
suretile istihsaliitı artırmayı istikdaf 

etmektedir. Türkiyenin bu planı 

tatbik etmesiade kendisine 
muavenet edecek olan memleketler, 
hem dünya ve hem de hususi piya
sa fiatlarından müstefid olacaklar· 
dır. 

Bize yukarıdaki malumatı veren 
zat, Fransa'nın da, az miktarda 
dahi olsa. Tüıkiye'den tütün, tiftik 
paml'k, kuru meyve ve kömür satın 
almak şuretile bu memleketle olan 
ticaretini inkişaf ettirebileceğini söy· 
!emiştir. 

yayılan temayüller hakimdir, Bunun 
içindir ki İngiliz gazetelerinin devlet 
eeya umumi menfaat namına zarar

lı görülen bazı hab,rJerin neşredil
ınemesi hususunda bir anlaşmaya 
varması . bize nazaran çok daha ko
laydır. 

Böyle bir anlaşma, arzuya şayan 
ol~a dahi, Amerika'da kolay kolay 
mümkün olama'z, Çünkü mühim 

gazelerden biri veya ikisi yapılan 
tavsiyeleri ~dinlememek suretiyls 

bütün matbuatı neşriyat mecburiye· 
·inde bırakı abilir ve süküt politikaç 
sını im~iinsız bir hale sokulabilir 

Belki de Amsrikan matbuetındaki 
çeşitlilık sadece hayata tat veren 
bir amil değil ayni zamanda naza· 

rımızda çok büyük hıymeti olan ser· 
beslimizin kuvvetli müdafiidir. 

lır. 

Buğday ziraati 

- Birinci sahifeden artan -

T. H. K. Adana Şubesin
den : 

1- 11 Temmuz 938 de Vila 
yetimiz kazalarından ve Adana mer
kez kazasından gelen Çiftçi Murah · 
hasların iştirakile yapılan toplantıda 

Yakın senelerde, Erzincak, Erzu- evvelce yüzde üçe tabi mahsuller· 
rum hatları da, dcmiryolu. şebeke- ı <len 12 Temmuz 938 tarihinden iti
nıize iltihak edince en büyük buğday' baren yüzde bir buçuk kesilecektir. 

mıntakalar oları Erzurumda da buğ 2- Pamuk, koza, çiğit ve çdtik 
day zeriyatının daha ziyade arttığını hakkıniaki 1,5 kararı yeni sene mah 
göreceğiz. Geçen seneki buğday J sulü için tatbik edilecektir. Bu mal· 
ihracatımız 8 milyon küsürdü. Halbu !ardan elyevm mevcut olanlar 937 
ki bu sene buğdaylarımııa karşı da 1 mahsulü olduğundan yüzde üçe ta 
ha çok talepler vardır. Almanya, bidir · 1 

ftalya gibi kuraklık geçiren memle 3 - Sebze ve meyvelerden yal. 
k~tlerin memleketimizden daha çok nız i_stasyonlarda ihracında ve yal· 1 

buğday alacağı bir tahmin ·olmaktan nız ıhraç edenlerden yüzde 1,5 hisse 
çıkmıştır. 1 ürkiye • Almanya arasında alınacaktır. Alıcılar bu mahsullerdrn 

ki yeni ticaret anlaşması müzakere Hava Kurumu hissesi adilP ınüstah· 
!eri bitmede' Alman firmaları tara· silden hiç bir şey kesemiyecektir. 

fından buğdaylarımıza talepler baş 9520 1-3 
lamıştır. 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Bahçe kazası tahsildarlığı 

Bahçe kazası tahsildarlığına Ha • 
nn Mert tayin edilmittir • 

Adana Sin ger Dikiş 
Makinası satış mağazası 
Müdürlüğünden : 

Türk sözü gazetesi Müdürlüğüne 
Gazetenizin 12,7/38 tarih ve 

4173 sayılı nüshasında çıkan ve Is 
tanbul Bey-Oğlu ikinci Noterliğin 
den gönderilen 2'..ı haziran 938 
tarihli ve 5233 numaralı~ kum. 
panyamız umum vekili Bcyoğlunda 

rnukim Rafacl Grünberg imzalı ilan 
muhteviyatının İşarı ahei ı e kadar 
hükmü olmadığının ilanını saygıyla 
dil rim. 9523 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Seyhan P. T. T. 
dürlüğünden : 

.. mu-

Adana - istasyon arası pcsta 
nakliyatı kamyonetle ve bir sene 
müddetle 26 7-938 tarihinde 
Salı günü saat 10 da ihale edil 

mek üzere 12 7 938 den itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye çı . 

karılmıştır . 

1 

kırklık Kadın 

Hafif meşrep ve macera prrest 
bir kadının baya tını tasvir eden ve 
ibretle seyredilrcek bir eser olan 
Amerikalı muharir (Sınclaır Lewis) 

in roma omdan muktebes 

ihale St yban P. T. T. rr.üdür!ü
lüğü binasında komsi}on huzuriyle 
yapıl;;cıktır. Eski bedeli 160 lira 
tahmin bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 135 liradır . 

fctim<1İ ve ala~b~ş büyük fılmi , 
gö rünjiz. ~u retli, heyecanlı güzel j 

bir dram 3 

Baş Rollerde : ı 
Routh Chatterton 

Mery Astor 
Gelecek Proğram: 

Tinô Rossi 
nın ee son şaheseri 

1 

( Yakan Puseler ) 
9518 

Türk hava kuruınu baş
kanlığından: 

Evvelce verilen karar üzerine yüz 
de üç hisseye tabi yer mahsullerinden 
bugündeu i~barcn yüzde 1,5 kesilece 
ği alakadarlara iliin olunur. 1-2 

9516 

Her gün tren ve posta sefer· 
lerine göre merkezden istasyona, 
istasyondan meıkeze postaları gÖ· 
türüp grtirecektir . Bu işe girmek 
istiyenler teminatı idare veznesıne 
teslim ve makbuzunu heyete ibraz 
etmelidir . 

Şartnameyi görmek ve daha zi· 
ya de malumat almak isti yenler in 
talil günleri ve saatları haı iciııde 
Se}h;·n P. T. müdürlüğü kalemine 

ı müracaat etmeleri ilan olunur . 
1 13. 16. 20. 24 9517 

I.._ -
ÇOCUK HASTALlilLARI 1 

MÜTEHASSIS! 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

il 
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- Adana Borsası Mı'l"':u_a_m __ e_ı_e_ıe_r_i ___ r---~...:·~-~~·;.:.··-------·-. ---·--"' 
1

r---..__ ____________ _.,:: 

PAM~~0ve KOZ_A ____ 
1 

TÜRKSÖZÜ __ B_E_LE-~Y_E_i_L_A_N_LA_R_J ---"'t' 

CiN.Si En az 
IC. S. 

Kapınllilı -pamuk -
Piyasa parlağı ~ 24 
Piyasa tCffiizi ,, ---l·--'---

iane 1 ı-------

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

1 
YAPACI 

-8eyaz 
1 

1 1 Siyah 1 

ÇIGIT 
Ekspr~s- ---

1 
iane 
Yerli "Y cmlik,, 

.. "Tohumluk,, 1 

:-1 UBUBAT 
Huğday Kılıns 

" 
Yerli 

?,30 ___ 
3,50 

" 
Mentane 

Arpa - 2,90 1 2,95 
Fnsulya 1 

Yulaf 3,5 -r 3,10 

1 
Delice 1 
Kuş yemi 1 

Keten tohumu 1 

Mercimek 1 c 

Susam f 

UN ,c 

Uört yıldız 
ı 

Salih 1 

... - üç " " 1 
:.o ,"\ğ 1 Dört yıldız Dokruluk 1 
-"' - , üç 

" " 1 
" c: ı-:§ -§ Simit 

" 1 ·- >1 Dört yıldız Cumhuriyet 

1 
~ r.I üç 

" .. 
Simit 

" 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

12 I 7 / 1938 iş Bankasından alınmışbr. 

Santim p ... 

Hazır 1 3 1 95 Lireı 

1 50 \60 
Temmuz vadeli 

i 4 175 
Rayişmark 

1 
1. Teşrin ,. 4 88 

F'rank ( Fransız ) __ 3 1 51 
Sterlin ( İngiliz ) 623 00 

Hint hazır 3-,J.l üolar ( Amerika ) 126 ·oo· 
Ncvyork 8 72 frank ( İsviçre ) - 28-- 84 -

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 

V Ol k ilacına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum yoktur . 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullanılmasına yarayan Püskürgeçler her za
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

Adana • 
yerı 

Mazhar Hasan Biraderler 
iki g. B. 3-15 

satış 
Mühür 

9606 

Kumbar&I biri 
\' ~ 

TlıRKIY! 
CUMH11 RİYETI 

ZIRAAT.BANKASI 

Matbaacılıkj Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bat
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelleştirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
• 

C l L O 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nıfis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ) a 
pıhr. 

Türksözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

__________________________ .;,.. _______________ ·~-------· 

--------
... ' 

, .. 
._.•w ~ 

Dun lop 
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Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantıısı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
11- 80 

1 - Yanscn planı mucibince Atatiiık parkı içeıisinde muayyen ıııı ......, 
halde yapılacak olan yüzme havuzu (Pisin) inşaatı ka, alı zarf usu li~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelı 18345,25 !ıra, muvakkat temınatı 1375,891 

radır . 
3 - ihalesi temmuzun 28 inci perşembe günü saat 10 da Beledi) 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin ihale terihindcn evvel, evvel 

yapmiş oldukları işleri bildirir bir istida ile Belediyeye müracaat etlll 

!eri mecburidir . 
5 - Proje ve şartnamesi Fen lşleı i Müdürlüğündedir. isteyenlere 9 

kuruş mukabilinde veriJir. 
6 - isteklilerin ihale günü saat (8) e kadar teklif mektuplarını Belı 

diye Riyasetine vermeleri ilan olunu•. 
13 - 17 - 21 - 25 9522 
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1 - ismet lnönü mektebi cer.ubundan başlayarak şarka doğru 2 i:;~I 
• 1, 

metre tulundeki şosa ile 500 metre tulundeki bordür inşaatı açık olar iiıcr 
eksiltmeye konulmuştur. bış. 

2 - Keşif bedeli 3454,28 liradır. •den lar 
3 - Muvakkat teminatı 259 tiradır. 1ııı 
4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat onda belediye ı ı. M 

cüınenin yapılacaktır. '•ns 
5 • Şartname ve projesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. ıstiye'~llıiş, 

ler orada görebilirler. 'çok 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta Belediye encümenine 111 ~tay 

rııcaatları ilan olunur. 2- 5-9-13 9481 9481 ıtır • 
tirıı 

lir, ı:ı 
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Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

ıge 

v 
llıış 
urıı; 

•~ta 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 
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Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum M;~ dürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzrre Kimyager ıb 

nacaktır. isteklilerin izzat ve Ankara haricindekiler istida ile müraC
31 

ederek şartları öğre ebilirler.9472 1- 3-5-7-9- 17-13-15- 17 

Her mevsim ve muhite gore 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaı1' Uh 1. 
hususi kutu ve paketler içinde k a 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 
u 

~it 

1 kca 
ne geımı,ur. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaOını karf1 
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Askerlik Şübesinden 

Malül ve yetimlerin. 938 scnrsi 
tütün ikramiyesi gelmiştir. tevziata 
15 Temmuzda başlanacak 15 Teş· 
rin Sani nihayetine kadar devam 
edecektir. Bu müddet zarfında mü · 
racaat etmeyenleı in h~kları sekil 
olacektır. Müracaat zamanı her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar öğlenden 
sonra muamele yapılmaya~aktır. Gel 
enlerin resmi senedi ve iki adet vesi 
ka fotuğraflarile tevzih komisyonuna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

r 
Türksözii 

Gündelik •İyas! gazete 

Abone şartları 
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