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Sovyet- Finlandiya gerginliQi 

''Sulh taarruzu,, 
iflas etti 

Harp şimdi 
başlıyor 

NEVZAD G0VEN 

F ranı.ız Başvekili B. Daladye · 
nin nutkunu yakından taki-

beden ve iç itibarile he.nen 
benıen ayni mahiyette olan lngiliz 
8 a;rvekili B. Çemberlaynin nutkunu 
da dinledikten <:ıonra Hitler tarafın
dan hazırlanan c;ulb taarruzunıan ar
tık tam bir hezimete ugradığıoıı 
bukmedebiliriz . 

Garp devletlerinin Başvekilleri 
bir ncıkta Uzerinde çok urar ediyor
lar. Ve diyorlar ki , biz HitlCl'dcn 
ıö"' dc~il fiil istiyoruz. Eğer Almanya 
bakikaten -.ulh istiyorsa , bunu her 
1eyden evvel filt garantilerle isbat 
etnıelidir . Madem ki Hitler Çekos
lovakyayı Sudct davası _yUzUndcn , 
Polonyayı Danzig ve Koridor yUzUn
Ucn işgal etliğini ileri sUrmekC:edir . 
O halde bu davaları sulh volile hal 
tdcbilmck için evvela ve d~rhal Çe· 
ko,lovakya ve Polonyaya toprakla
rını ve istiklalini iade etmelidir. ı\la
l'tıafih bu da kafi değildir . Bizim 
b~gUnku Almanya hukumcfine , yani 
~azilere itimadımız yoktur. Almanya 
.u dediklerimizi .) apsa bile biz , Na

zılerlc karşı karşıya sulh masasına 
oturamayız. Almanya mutlaka kar
f•ırııza başka devlet adamları ç1kar
llıahdır. Çunku • llitler ;-imdiye ka· 
<l.nr \'erdiği hiç bir sözU tutmamış, 
tnntana.lı bir takım merasimlerle imza 
ettiği anlaşmaları aradan çok geç
~eden yırtıp atmıştır . Binaenaleyh, 

1 
llndan 'onra imzalayacağı muabede
tl'c riayet edeceğini bize kim temin 

edebilir . ·~ 
I Bugun ortada Almanya değil,Hit· 
~el' Ve Nazizm olduguna göre Garp 
'"letlerinin ortaya kovdukları bu 

ıtıu • • k• Zakere ~arttarının tahakkuku im-
b an haricindedir . Bu şartların ta· 
b~ltkuku için ya Almanyanın içinde 

1
1
" ihtilal çıkması veyahut da l lit-

tr-in Zigfritin betonları altında ezil
~esj lazımdır . İngiltt"re ve Fransa 
b:nu çok iyi bildikleri içincür ki , 
li "be de\•ama karar vermişlerdir . 
k er halde lngiltcre ve Fransanm 
cı~arlarındnki bu katiyct anlamış 
" Uklarındandır ki , ne B. Musolini 

e 
l ne de B. Ruzvelt Alman\•anın 

t:bh· tekliflerine delalet etmek~ gibi 
le .hke)i ve beyhude biı- işi Uzerle

"•ne almaktan çekinmişlerdir. 
k l IIitler için artık yapılacak bir iş 
il Ilı t at ış 1r. l ler ne bahasına olur4':ı 

ih:~n hu tun f e<lakarlıkları ve kotu 
c; ıırıallcri göze alarak bir kere de 
.\ llrp cephesinde taliini <leııemek . · 
~-~Upa radyolarının akşnın verdiği 
k~ erlere bakılırsa Çcmberlaynin nııt
birrıdan onra Nazi ~eflerile yaptığı 

rnuzl\kereyi rnUtc-akip Bitler böy- 1 

Amerika Moskova nezdinde teşebbüste bulundu 

ISVEÇ HARBE HAZIR 
OLDUGNU iLAN ETTi 

.A.lmanya, Sovyet Rusyanın 1914 hudutlarını 
hakkı olduğunu Finlandiya'ya bir muhtıra ile 

istem eğe 
bildirdi 

Son günlerde ıl111jırıo hatt1111 zipzret etmek üzere /ngiliz - Fransız - Ame· 
rikan ~a=eıecilenııcl~n mür('kkep lıir wup davet edilmiştir. G·ı=eter.iler cephenin 
en ılerı lwtlıırwıı kadar götürülmüştür. Hı.ıttın iforisinde ateş eden bu uzun 
men:illi Fraırn: t11pwı1111 fo!Oi(rııfı da f{azeteciler t-:ırafi11dan alınmıştır. 

ŞiMAL DENiZiNDE 
150 ALMAN TAYYARESILE İNGILIZ GEMİLERi ARASINDA 

MÜDHi1Ş HARP 
Sarbrük cenubunda topçu faaliyeti 

Paris : 13 (Radyo) - Fransız res 1 
mi tebliği : 

Muhtelif yerlerde şiddetli mevzii 
ve keşif müsademeler olmuştur. 

Sarbrükün cenubundaki Fransız 

le bir karar da vermiştir. 
O haldeı çok yakında Garp cep· 

hesindc h•ıyuk hareketlt"r bekleyebi · 
liriz. Nitekim !iOn gUnlerde Alman· 
!arın butun cephe Uzerinde şiddetle

nen ve umumileşen keşif hareketleri 
bu ilk işaretleridir. 

NEVZAD BUVEN 

ileri hatları üzerinde düşman topçusu 
nun faaliyeti görülmüştür. 

Paris : 13 (Radyo) - Şimal de
nizinde Alman tayyareleri ile lngiliz 
harp gemileri arasında büyük bir mu 
harebe olmuştur. Bu muharebeye şa

hid olan bir balıkcı gemisinin mürette 
batı muharebeyi şöyle anlatmaktadır : 

Alman deniz tayyareleri lngiliz kro 
vazörleri üzerine bomba yağdırmağa 

başlamışdı. lngiliz gemileri derhal tay 
yare dafi toplarının şiddetli bir ateşile 
cevap verdiler. balıkcı gemisi heran 

-Gerisi üçüncü shaiede -

1 Amerikanın l•t•bbOaU 
Vaşington : 13 ( Radyo) - Ha

riciye nezaretinin resmen bildirdiğine 
göke, Amerika hükumeti Sovyet Rus
ya'ya müracaat ederek FmJandiya -
Rusya müzakereleri neticesinde esefe 
değer hiç bir hadisenin zuhur etmi
yeceği hakkında samimi ümitlerini 
bildirmiştir. 

- G erisi üçüncü sahifede -

Ceyhan kaymakamı ve 
Belediye reisi çalışıyor 

CPy/ıan krı)makamı 
B. Bekir Sııphi Aktan 

[ Yazısı i k inc i d e l 

©'laklka: 

Paris : I;} ( RaJyo ) - Duo ve~ 
dun gece cephede ani bir ,uk.ö.nct 
husule gelmiştir. lfovamn güzelliğine 
rağmen Almanlar çekingen hareket 
etmi~lerdir. Fransız keşif kolları 
Alman keşif kollarım puo;uya duşUr
mUştUr. 

Ayrıca. verilen haberlere göre, 
Zigfrit hattı gerisinde Alman tahşi

datı fazla değildir. 
Fransız kuv,·etlcri duo Uç mtD

takada. Ren köprulerini berhava et
mi~lerdir, 

Paris ı:3 ( Radyo ) - Franu.ı: 
nazırlar mecli~i bugUn toplandı . 
Ba~v<"kil D:ıladyt: brafından siya,} 
ve askeri me,eleler hakkında verilen 
izahat <linlenmi~tir. 



Sahife 2 

POLiTiK BAHiSLER 
~ ... _-..,..,,.,.....-_-... 

vrupa barışının her defa teh
lıkeye düşüşünde B. Ruzvell' 

.rr.4P-.,ı.\.ın se ıni iş <tiyoruz. Bonu_n· 
la tJeraber, bu alicenap ses 

il defadtr ki asaletile mütemayiz 
küçük bir devlet tehinde doğrudan 
doğruya yükselmektedir· 8. Ruzvclt' 
in bu harekeli hür memlelC:ellerde 
pek ziyarle Ukdir edılecektir. Daima 
Finlandiyayı himaye ettiğ'ini göster· 
mek için muazzam propaganda faali
yeti sarfetm·ş olan Almanya ile ne 
tezat. Almanya, Sovyet imparatorlu
ğ'unuh 1914 hudutlarmı tekrar elde 
etmesin'n normcl bir şey olduğunu 

bildirerek, Finland ıyaı ı R.ısyanın 

keyfine bırakmaktadır. 

Talebe yurdu 
faaliyete geçiyor 

Türk maarif cemiyeti Adana şu 

be.,inin İKİ yılaanberi. şehrimizdeki 

orta tedrisata devam eden faki< ta 
!ebelere mahsus bu talebe yurdu 
açık bulunduğu ınalu'Tldur. 

Haber a 1ındıgın j göre, yurcl pa 
zartesı gününden itibaren faaliyttc 
geçecektir. 

Mesud bir e" lenme 

Ger ç çiftçi erımizden ve şehir 
meclisi aza arınd11 Bay Nıhad Ora, 
i e Bayan S~re y n n n'gah törenle 
ri bel dı}e v en:ıı salonunda kala 
b lık bir davetli kıitlesirıin huzurile 
yapıln ıştır. Gençler uzun saadetler 
di eriz 

r 
• 
1 

Zigfrit hattının su baskını teh· 
likesine maruz kaldığı ve Alman· 
!arın Ren nehri önün Je ~skeri fa· 
atiyetlerini arttırdıkları~ı telgraf 
haberi o'arak vermiştik . Ren hak. 
kında biraz malumat verelim : 

Ren nehri tarihteki ehemmiyeti 
manzarasının güzelliği , ticaret ve 
miınakalede oynadığı rolü itibarile 
dünyanın en ş ~yanı dikkat nehirle· 
finden biriJir . İsviçrenin Alpları 
arasından çıkan bu nehir evvela 
Fransız Alm:ın huJudunu teşkil 

eder, sonra Lanterbourgtan Alman 
arazisi ıçin~ girerek boydan boya 
Şimale doğru yükselir. Hollandadan 
Şimal denizine dökülür . Uzunluğu, 
1298 kilometredir . Nehrin menba · 
ından lsviçrenin Bale şehrine kadar 
olan kısmı ( Yukarı Rhin ) . Bura 
dan Kolonya şehrine kı:ıdar olan 

Türk sözü 

Ceyhan : hususi muhabirimizden 
- Geldiği gündenberi durmadan ça· 
lışan kasabamıza güzel bir çehre ve· 
ren belediye reısimiz Selahiddin Sepi
ci, yeni kaymakamımız Bekir Suphi 
Akta.ala el ele vererek çalışmaya de· 
vam ediyorlar. 

Kaymakam Bekir Suphi Aktan, 
kasabamıza geleli pek kışa bir zaman 
olduğu halde, güleryüzlülüğü ve çalış

kanlığı ve müteşebbis bir idare amiri 
olması dolayısiyle bütün halkın sev-

Birli~in gaye ye hedefi, öylerin 
iınan, okul ve köy odalarının bir an 
evvel inşa ve ikma i hususunda azami 
gayret vr: feragatle faaliyet göstermek 
dir. Köy büdcelerine konan paraların 

yüzde yirmi beşi bu birliklere tahsıs 

edilecek ve birliklerde senede iki defa 
içtima yapacaklardır. 

Yukardaki resım, müteşebbis ve 
faal kaymakamımiz Bekir Suphi Akta 
nı göstermekdedlr. 

Me - Se. 
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MEBUSLARIMlz ŞEREFiNE o0fli 
GECE ÇiFTÇi BlRLiGIDE VERiLE" 

ZiYAFET 

Seyhan mebuslarından Bay Tevfik 
Tanınan, Bay Safa Özler, Bay Damar 
Arıkoğlu, Bay Ali Münif Yegena ve 
Bay Cavid Oral (Nigde) ve Bay lota· 
him Mete Ankaradan şehrimize gel· 
miş bulunmaktadırlar. 

gisini kazanmişdır. Kaymakam, bugüne ~~~~-........ .,..... ....... - ........ --..,.,,..,,~ 
kadar kaza köylerini müteaddit defalar -

Mebnslarımız intihap dairelerinde 
tetkikte bulunmakta ve bilhassa ziraat 
işleri ile yakından alakadar olmaktadır 
lar. 

gezmiş ve köylülerle her hususda ko
nuşarak dertleriyle alakadar olmuştur. 
Keza köy muhtarlarını sık sık kazaya 
çeğırarak köy işleri hakkında izahat 1 

almakda ve kendilerine gereken direk-j 
tifleri verm~kdedir. 

Köylülerin kültürünün yükselmesi 
için İcab eden tedabirin ittihazına te
vessül olunrnakdadır. Bu arada merke· 
zi kaza sakarya ilk okulunda tatbik 
edileu çifte tedrisat usulununda kal
dırılması düşünülmekdedir. Zira evvel· 
ce teşekkül etmiş bulunan ilk mektep
ler himaye heyeti bu yıl faaliyetlerini 
artırarak çalışmalarına hız verip iste
nen randımanın elde edileceğini bildir-
mişdir. 

Köy blrlikleri 

Köylerimizin kalkınması için dört 
beş köyün birleşerek birer köy birli· 
ği kurulmaktadır. Köy birliğine dahil 
olan köylerden birisı merkez ittihaz 
edilmekde ve köy muhtaı-lyrı birliğin 

daimi azası olup bunlardan biri reis, 
diğerleride aza seçileaekdir. 

N E 
~ ı.. _o_o_N_oL_N __ M_E_v_zuu 1 

kısmı ( Üıta Rhio } , Kolonyadan 
nehrin ağzına kadar olan kısmı da 
( Aşağı Rhin ) ismini alır . 

Rhin birçok kanllarl<t Avrupa· 
nın diğer büyük nehirlerile birleşti 

rilmiştir. Bir taraftan Tunaya bir ta 
raftan Rhone nehrine ~ag: ..... ır böy
lece Fransa, Almanya Hallaanda ara 
sında mühim bir yol vücuda getirir 
bunların en büyük kolu Meselle rıeh 

ridir ki Cohlence şehrinde Rhin ile 
birleŞir. (Garp crphtsinde harp fa 
aliyrti Rhin ile Moselle arasında ce 
reyan ediyor. 

Rhin nehri tarihte mühim roller 
oynamıştır eski Gol memleketinin hu 
dudu Rhin idi Golleri Cermenlerden 
ayırdı. Romalılar nthrin kenarında 

Kasaplar yarın 
satış yapacak 

Şehrimiz ueledıyesinin son al
dığı bir karara göre, pazar günleri 
satış yapmayan kasapların pazar ruh 
satiyesi almaları lüzumlu göriilmüş
tür. Kasaplardan bir çoğu pazar 
ruh ;atiyesi almış olduklarından ya· 
rin dükkanlarını açarak et satışı ya 
pacaklardır. 

,.- aw --- , 

Bugün güneş sehir saatı üze 
rine saat 5 i 47 de doğacak 
fır. Öğle ezanı 11, 41 de 

ikindi ez,.nı 14, 52 de ak 
şam ezanı 17, 17 de yatsı 

!'!Zam 18, 43 de imsak 4, 5 
de olacaktır. 

.:a.----------------=----==------

Mebuslarımız dün Karaisalıya gide 
rek tetkikler yapmışlar ve şeh.rimize 

avdet etmişlerdir. 

Dün akşam Adana çiftçiler birli~I 
mebuslarımız şerefine bir ziyafet ver· 
miştir. 

Mebuslarıınızın bu tetkik seyahati 
bir hafta kadar sürecek ve bu müd· 
det içinde Seyhan kazaları dolaşılaca1' 
tır. 

Şehrimizdeki Sıtma 
Enstitüsünde 

100 Doktorumuz 
stajını bitirdi 

H • 
1 

Başladığını evvelce yazdığımız 
1939 mezunu yfrr. doktorumuzun 
Eyh1lün dördünJenberi devam edefl 

, Sıtma Enstitüsündeki tekamül kurs 
!arı bitmiştir . Genç Tabiplerimiz 
b:..ıgün Enstitüden ayrılmaktadırlar· 

Kurs ve neticeleri hakkında EoS müstemlekeler kurdular orta zaman 
da Almanyanın en canlı yer Jeri bu- titü Direktörü Dr.Seyfeddin OkanliJ 
ralan idi. Rhirı üzerinde pek güzel yaptığımız görüşmede edindiğimi:t 
manzaralı yerler vardır yukarı kıs. malumat ve kanaate göre Doktor 
mında Schoffhanses hoş bir şelale larımızın Enstitü talimat ve nizam 
vücuda getirir orta kısmında iki ta· Jarına tam riayetle Enstitüye de· 
rafı eski ş::ıtolar ve bağlarla süs1ü vamlarındaki intizam , derslere gös· 
yamaçlar arasında nehir o kadar gü terdıkl~ri alaka ve imtihanlaıında 
zeldir ki h~~ ~e-~e binlerce se}'hao 1 alınan pek iyi neticeler talim heyeti 
buralara dokulur. ni çok memnun hırakmıştır. 

Rhin nehri üzerinde bir çok şe B·ız d k d'I · b d oııri'I e en ı erme un an s 
birler sıralanır. Bunlardan Strasburg · · ki . t' . A ta d1 

. gırışece en çe ın ınsanı savaş 
kırk sene kadar Almanya elınde ~ ff k 1 d'I · 
k ıd k F d .. d.. azamı muva a ıyet er ı erız. a ı tan sonra ransaya on u . 
Diger mühim şehirler arasında Ma· 
yence, Coblence, Colonge en meş· 
hurlarıdır. Nehir çok İşlektir . Kö
mür, maden, makine gibi ağır eşya 

ve fabrikaların getirWği ham mad 
deler nakledilir. Hollanda hudndım· 
dan İsviçre hududuna kadar Al. 
manyanın Rhin nehri üzerindv 51 
limanı vardır . 

Bugün Ramazanın 
ilk günüdür 

Bugün Ramazanın ilk günüdür· 
Bu münasebetle Camilerde yapılafl 
hazırlıklar dün son bulmuşdu. . 

Vakitları bildiren bir cedveli dı 
ğer bjr Sıjlüı umuzda bulacaksınız 
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abone şartları 

t2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

....................... 

Türksözü Sahife : 3 

, ____________________ l ______ -.a ____________ ~ 

1 IO lÜJ ifil Y ©1 !hl ©1 it»<® ır O<® ır ö 1 
L ~ 

Moskova konuşmaları 

Şükrü Saracoğlu 
Molotof mülakatı 

Moskova : 13 ( Radyo ) - Tur
kiye Hariciye vekili Bay Şukru Sa
rııcoğlu buglln saat 17 de Kremline 
kiderek Mo:otofla görUşmede bulun· 

. muştur. 

> .................. ._...~ .......................... ~ 
! Sovyet Rusya'ya ! 
• D • i ay anan i . . ! ,...,,_ ! ı 

i Litvanya Al- i 
• • ! manyadan Me- ! • • i meli istiyor i . . 
• • i Rlga-:·,13 (A.A.) Havas- i 

Sovyet - Finlandiya 
gergin]iği 

- Birinci sahifeden artan -

Bu teşebbüs doğrudan doğruya 

Amerika hükumeti tarafından bizzat 
alınmıştır. Hükumet matbuata bu hu. 
hususta beyanatta bulunmak için 
Moskova sefirinin Sovyet hükumetile 
cereyan etmekte olan müzakerelerinin 
neticesini beklemektedir . 

Çemberlayn bugün radyo
FRANSIZ GAZETELERiNDE da bir mesaj neş: edecek 

i Ciddi bir kaynaktan verlll i 
i makta beraber ihtiyati ka- ! 
i yılla teıakkı edilmesi ıa t 
i zım gelen bir habere gö i 
i re, Lltvanya, sovyetlerln i 
i mUzaharetlle, pek yakin- i 
i da Almanyadan memel'I ! 
i lstlyecektlr. ! 
i Parl• : 13 ( Radyo ) - ! 
i Vllnonm Lltvanyaya Jlhakı t 
i Oelecek sahya yapılacaK- t 
i tır. •Kızııord şehrı ter ket ! 

Amerikan sefiri Mo•otofla 
görUştU 

Moskova : 13 (Radyo) - Ame-

Sureti tesviye 
imkansızdır 

YAZAN : MARSEL PAY 

Eksel si yor 'da 

IL.JI itler ve maiyeti, fransa ile 
1r911 lnhilterenin Çekoslovakya ve 

Polonyanm imhasını ve em 
rivakileri tasdik eden bir teslimiyet 
paktına razı olacakları ümidinden 
vaz geçmelidirler. 

B. Daladier ve Çemberlain umu 
mi bir sureti tewiye kapısını kapa 
mamakta anr.ak bugünkü vaziyette 
bu sureti tesviyeyi imkansız görmek 
tedir. Zira şimdiki Alman ricalinin 
sozlerine kim!tenin itimadı kalmamış 
tır. 

Petit journaJ gazesinde ekselsi
or'un tezini takviye eden pierrot' di· 
yor ki : 

Milli hakimiyete riayet eden 
rnemleketletimizle her an ihtirasları
nı kuvvetle tatmine amade olan bir 
ınemleket arasmda muslihane müza 
kereler için hiç bir esas mevcut ola
r.ıaz. Her lahza sözünü geri alabi· 
lecek olan bir devletin daveti üzeri· 
ne silahı elden bırakamayız. 

Şimal denizinde 
- Birinci sahifeden artan -

berhava olmak tehlikesile karşı karşıya 
Ve lngiliz harp gemilerinin ortasında 
kalmışdı 

Harp bir buçuk saat devam etli 
havada 150 Alman ve deniz üzerinde 
de beş f ngiliz harp gemisi bulunuyor 
du, 

fngiliz krovazörleri son siiratla ha 
teket ederek mütemadiyen zik-zak ya 
Pıyor ve bir tarafdan da Alman tayya 
tele · b I rı U7.erine ateş açıyordu. Nihayet 
ngiJiz gemileri uzaklaşmağa muvaffak 
~l~ular ve tayyarelerde şarka doğru 
.0?düler. lngiliz harp gemilerinden bi 

~ısı balıkcı gemisinde bulunanları kur 
di\rınak için denize bir Tahlisiye san
alı indirmişti. Fakat buna lüzum kal 

~adı ne lngiliz gemilerine ve nede 
k·lınan tayyarelerine hiç bir isabet va 

1 olmadı. 

Londra : 13 (Radyo) - Haber ve 
rildiğine göre, B. Çemberlayn yarin 
(bugün) radyo ile İngiliz milletine hi
taben bir mesaj okuyacaktır. 

Londra nutkunun 
Amerlkadakl tesirlerl 

Vaşington : 13 (Radyo) - İngiliz 
başvekilinb nutku Amerida iyi bir in 
tiba lırakmıştır. 

Nutuk, bilhassa demokratlara yar
dım· HiUerizmi imha için Ambargonun 
kaldırılmasına taraftar olan ayan aza
larına cesaret vermiştir. 

INGIL TEREtDE 

Harp fabrikalarının 
muazzam faaliyeti 

Londra : 13 -a.a - fngiJiz harp 
fabrikalarının faaliyeti muazzamdır. 
Ve şimdiye kadar tasavvur ve tahay 
yül edilenin çok üstündedir. Başlıca 

sanayi merkezlerinden birinde hafta 
:da yedi gün ve günde 24 saat 90 

bin erkek ve kadın faaliyettedir bu 
radaki atölyelerden biri o kadar ge 
niştir ki gueen mary ve gueeo elisa 
beth vapurları yanyana bu atölyeye 
sığabilir biraz ötede Avrupanm en 
büyük elektrik futuna mevcuttur. Bü 
tün makinalar ordu ve donanma ih 
tiyacı !çin 24 saat tam verimle ça 

lışmaktadır yalınız bir tek fabrika 
150 bin ton kömür ve 1 milyon 
500 bin kadem mikabı gaz islihlak j 
etmektedir ki bu rakamlar batış za 
manındaki sarfiyatın 30 mislidir. 

Tunustaki İtalyan mek
tepleri yeniden açıldı 

Roma : 12 ( Radyo ) - Tu· 
nustan öğrenildiğine göre , harbe 
rağmen halk ve ltalyan kolonisi 
faal bir surette işlerine devam. et . 
mektedir. Tunusta:Ci bütün ltalyan 
mekteplerinin yeniden açıldığı da 
haber verilmektedir . Tunuslularla, 
ltalyan şubesi arasındaki münase· 
bet bilakis gittikçe sıklaşmaktadır . 

! meAe ba,ıamıştır. ! . ' ~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-n-•-• 
Romanya hududunda 

-----
1 Ş O A L EDiLEN POLONYA 
TOPRAKLARI S 0 R A T L E 

SOVYETLEŞTiRILIYOR 

Paıis : 13 ( Radyo ) - Rusya 
tarafından işgal edilen Polonya 
topraklarının Romanya hududunda 
bir kısmının Sovyetleştirilmesine 
süratle devam olunmaktadır. 22 İık 
teşrinde yapılacak intihaplaıın ha· 
zırlıklarına başlanmıştır. 

Muhtelif hususi sanayi müesse-

selerinin Kooperatif şekline ifrağı 
işi bitirilmiştir . Mevcut servet ve 
paranın taksimi için evlerde tahar· 

riyat yapılmaktadır. 
Taksime, yalnız Komünist ol

duğunu ilan edenlerin iştirake hakkı 
olacaktır . 

Bir elektrik treninin 
geçirdiği feci kaza 

Tokyo : 13 -a.a. - Bir tasfıye 
fabrikasının elektıik treni dün ak

şam meçhul bir sebeple 1 O metre 
derinliğ~ düşmüştür. 20 ölü ve 
120 yaralı vardır. 

rika sefiri dün B. Molotof ile bir buçuk 
saat devam eden bir mülakat yap· 
mışbr. Bu görüşmenin neticesi hak
kında çok kelum davranılmaktadır. 

Almanyanın muhllrası 

Berlin : 13 ( Radyo ) - Alman 
hükumeti Berlindeki Finlandiya sefiri
ne bir muhtıra vermiştir. 

Bn muhtırada Sovyet hükumetinin 
1914 deki hudutlarını çok tabii ve 
meşru isteme~c hakkı olduğu bildiril
mektedir. 

Sovyetlerln tahşldatl 

Paris : 12 ( Radyo ) - Sovyet 
hükumetinin, Finlandiya hududuna 
100,0UO kişilik bir ordu ve bir çok 
tank ve lop tahşi t ettiği haber veril
mektedir. 

lsveç harbe hazn· 

Paris : 13 ( Radyo ) - lsveç 
harbiye nazırı bir nutuk söyliyerek 
ezcümle şöyl<' demiştir ki : 

" Jsveçle bütün ihtimallere karşı 
koyabilmek için hazırlanmağa mec
burdur. 

İsveç, hürriyetini ve sulhu müda
faaya hazır bir \'aziyetttdir. Ordu
muz hem an tamamiyle seferber bir 
halde bulunmaktadır. # 

Donanmamız Ballık denizinde hu· 
lunan diğer donanmalann hepisinden 
daha kuvvetli ve 1914 dekinden daha 
çok iyidir. ,, 

Fin Şehırlerlnln tahllyesl 

Paris : 13 ( Radyo ) - Finlan· 
diya.'daki Bütünbüyük şehirleıin tah
liyesine devam olunmaktadır. 

Romamn kanaati 

Roma : 13 ( Radyo ) - Siyasi 
mahafil, Sovyel - Finlandiya hadise
lerinin çek vahim olduğu kanaatinde
dir. Çünkü iki memleket arasında bir 
harp patlaması çok muhtemel görlilü
yor. Einlandiyanın harbe girmesi ve 
lsveç, Norvcçin de kendisine yardım 

-----------·----- etmesinden korkulmaktadır. 

Harp sigortası 

ücretleri indirildi 

Dün aldığımız malumata gön•, 
açık denizlerde nisbi emniyet tesis 
ettirildiğinden harp sigortası ehem 
miyetli nisbette indirilmiştir. 

Atlas Okyanos limanları siğorta 

ücretleri yüzde yedi buçukdan yüz
de dört buçuğa inmiştir normal ti 
caıi mücadelenin lngiltere ve Ftan 
sa ile yeni anlaşmalardan sonra çok · 

hararetleneceği anlaşılmaktadır· 

Bir rakı kaçakçısına 

yapılan baskın 

Mahmut oğlu Bedir adında birisi 
karayusuflu köyü civarında nehir 
kenarında kaçak rakı çıkarırken bas
kın yapılmıştır. Bedir. bazı alatı ne 
lıire atarak kaçırınışlır. 

Kaçak rakı çıkaran aletlerle iki 
damacana içindeki 30 kilo kaçak 
boğma rakısı ~müsadere edilmiştir. 
Suçlu takip edilmektedir. 



.. 
Sahife : 4 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olF(:)ZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Cumartf'si - 14/ 1 O / 939 

13.30 Program ve memleket saat 
aynı ı 

13.35 Ajans ve meteoroloji ha· 
beı leri. 

13.50 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, R11şen Kam. 
Cevdet Koıcın 

Okuyan : Melek Tokgöz 
14.30 Miizik : ( Riyaseti cumhur 

bandosu ) Şef ihsan Künçer 
15.15 - 15.30 Müzik ( Dans mü 

ziği - Pi. ) 

'20.00 (onuşma 
20.15 Tiiı k müziği ( Karışık pro~ 

raın - muhtelif şarkı ve türküler ) 
Çııl.ınlar : Fahire Fersao, Refik 

Feısan, Cevdet Çağla 
Okuyanlar : Müzeyyen Senar, 

Mefharet Snğnak, 
21 00 Müzik : {Küçük orkestra) 

Şef Necib Aşkın 
22.00 Ajans, ve ziraat haberleri 
22.15 Konuşma ( Ecnebi diller· 

de ) 
Müz!k ( cazband - Pi. ) 
23.25. - 23 30 Yarınki program 

ve kcıpnnış. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şf'hrirrizde (.ün gökyüzü açık, 
hava lı;..fjf rü1g~rlı idi. En çok sıcak 
gii'grdt· 28 derece}i bulmuştu. 

İki amelenin kavgası 

Mustafa oğ'u Hüseyin adında 
bir amele İbrahim oğlu Mehmet 
adında diğer bir ameleyi çakı ile 
yaralamıştır. Hüseyin yakalanarak 
hakkında kanuni muamele yapılmış
tır. 

Kavga ed ... n iki talebe 
mahkemede barışdı 

Şehrimiz birinci orta okul tale
belerinden Fehmi ile sıra arkadaşı 
Necdet arasında çıkan kavgada Feh 
mi Necdedi burnundarı yaralamış ve 
iş adliyeye intikal etmiştir. Mkşhud 
cürümler kanununa göre yapılan du 
ruşma esnasında iki arkadaş barış. 

mışlardır. 

Hizmetçi aranıyor 
Ev i~lerinde çalışmak üzere 

bir kadın hizmetçi aranıyor . İda-
rehanemize müracaat . C. 

---~·-----------

Türksöıü 

r------------~~ 
Askere davet 

Adana askerlik şübe .. 
sinden: 

1 - Her sene olduğu gibi 

birinci Teşrin 939 içerisinde de 
celp ve sevk yapılacaktır. 

2 - Bu celpde: 316 (da· 
hil ) den itibaren 317, 318, 
319, 320, 321, ila 334 (dahil) 
do~umlular içerisinden; her ne 
suretle olursa olsun şimdiye 
kadar emsallarile s~vk edil · 
miyerek askerlik yapmamış 

ve emsalinden geri kalmış pi
yade, topçu, süvari, istihkam, 
muhabere, jandarma, l:lnk, kim 
ya, harp sanayi, nakliye, güm 
rük demir yolu gibi muhtelif 
sınıflara ayrılmış olanlar sevk 
edilecektir. 

3 - Bu erlerin şimdiden 

hazırlanmalan ilan olunur. 

Adana Halkevi Reisliğin
den: 

Dünya Sinemacılığının En Rüyük 
Kartkler Aı lısli 

ValasBerry 
~lYI ~~şam 

ALSA RAY 
- Si NEMASININ -
Takdim Edeceği Binlerce Figüranın 
l~tirakile Vücude Getirilmiş Olan 
Muazzam, Müthiş, 1 leyccanlı ve çok 

Müessir f\'l evzulu 

ARİZONA BİL 
............. :lm ........ 

tlaydudun Oğlu 
•••pr O .. 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Büyük Metro Goldivin Mayer Filminde 
Müthiş Bir Haydut Ve Ayni Zamanda 
Müşfik Bir Baba Rollerini Dahiyane 
Bir Kabiliyetle Canlandırmıştır 

DiKKAT: 
( Bu Film Alelade Bir AventUr 
Filmi dellldlr ) 

Ayrıca: En son havadisleri 

Bugün 2.30 da 
TARZA N ve 

POMPlENIN SON GÜNLERi 

14 Teşrinievvel 939 

Mevsimin ilk BUyUk Filml 

TAN 
•SiNEMASININ• 

BlYI A~şam 
Biiyiik Sinema Müsameresi olarak 

Sunacağı 

Basdan başa Renk va 
Şiirden ÖrUlmUf 

ı-ALTIN-l 
!~HARBi~ 

( FRANSIZCA SÖZLÜ ) 
Şaheser Olacakhr 

Baf Rallerde: 
İki Büyük Sinema Yıldızı 

Oeorge Brent ve Ollvla 
De Hawlfland 

Tamamen çok güzel renklerle süslü 
olan bu film Göz ve Kulaklar için 
Bedii Bir Ziyafet Teşkil Edecektir 

AYRICA : EN SON DÜNYA 

HABERLERi - · 
BUGÜN 2.30 da 

Altın Harbi ve 
YAŞAMAK HAKKIMDIR ( Silvia 

10951 Sidney ) 

1 

9110 '939 Pazartesi günü icra 
edileceği ilan edilen komitelerdaki 
boş azalık intihabına sosyalyardım 
ve köycülük şubelerinden ekseriyet 
toplanamadığı için intihabın 16/10/ 
939 Pazartesi günü saat l 7'30 ta 
lik edildiği ilan olunur. 11119 

5 . inci Mıntaka Etibba 
Odası Riyasetinden: 

Odamızın intihabı 16 / 10/ 939 
Pazartesi günü saat 17 de Adana 
Ticaret Odası Salonunda yapılaca
ğından bilumum meslektaşların adı 
geçen gün ve saatta intihaba gel 
meleri rica olunur. 

l\ Ba gece nöbetçi eczane 
j Hükumet civarında 

Adana askeri satın alma 
komsiyonu riyasetinden : 

14-15 11115 

1 - İslahiye ve Maraş gatni 
zonları ihti}acı için 11- 10 - 939 
çarşanba· günü kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılmak üzere itan edilen 686 
ton ekmeklık una belli günde talip 
çıkmamıştır. kanunun 40. maddesi
ne tevfikan bir ay zarfında intaç 
edilecektir. 

Adana askeri satın alma 
komsiyonu riyasetinden: 

2 - lsteklıler her gun şartna 

mesini görebilirler: 
3 - Talibler Adanadaki askeri 

aatın alma komsiyonuna her gün 
müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

11118 

Adana askeri satın alma 
komsiyonu riyasetinden: 

1 - İslahiye ve Marsş garnizo 
nu ihtiyacı için 13 - 10 - 939 
cuma günü kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacak olan 30470 kilo sade yağ 
belli günde tal:p çıkmadığından ka
nunun 40. ıncı maddesine tevfikan 
13 - 10 - 939 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında intaç :edilmek üzere 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen 
~edeli 31354 lira 80 kuruş olup 
ilk teminatı 235 l lira 60 kuruştur. 

2 - Talihler bu tarihten itiba-g 

1 
ren her gün :komsiyona müracaat 
edebilecrkleri ilan olunur. 11120 

Adana garnizonu için eksiltme
ye konulan 10100 kilo sabuna 
2 l - 9 - 939 günü talip çıkma· 
dığından bir ay zarfında pazarlıkla 
intaç edilmek uzere 3- 10 - 939 
salı günü saat onda pazarlığı yapı· 

Jacağı ilan edilmişdi yine talip çık 
madığından 21 - 10 - 939 tari
rihine [kadar isteklileJin . her gün 
komsiyona müracaatları ilan olunur 

11117 

Kiralık evler 
Karasokuda fevkani iki ve üç 

odalı iki ev elektrik ve su tesicıatını 
havi konfor halinde doktor F ey· 
zullah Cemaliye ait kiralık evler 
vardır. Ucuz ve taksitle kiraya ve· 
rilecr:ktir. isteklilerin İçindeki lsmail 
ustaya mürac01ıtları ilan olunur . 

3-11 11101 

\ istikamet eczahanes1dir 

Kozan İcra me
murluğundan: 

Antakyanın Kırık Han kazasın
da mukim iken halen mahalli ika· 
meti meçhul bulunan a zaryan mi· 
saka, 

Kozanlı sehlik zade Hasan Ôz
türke yedibin küsür madeni altın 
lira borcunuzdan dolayı Kırık han 
kazasında vaki 34 parçadan ibaret 
emvali ğayrı menkuleniz tahtı hac· 
ze alınmıştır. Haciz gıyabınızda ya· Cı 
pılmış olduğundan na~i memuriyeti· 
mizce ilanen dıtvetinize karar veril 
miş tir. 

Binaenaleyh işbu ilan tarihinden 
itibaren icra iflas kanunun 103 nci.i· 
maddesi mucibince Kozan icra da· 
iresine müracaat ederek bu haciı 
zammında tutulan zabıt varakaları" 
nı okumanız ve bir diyeceğioiz var ~ 
sa bunuda bildirmeniz lazımdır. 

işbu ilanın gazetede ilanı tari 3 
hinden itibaren üç gün zarfında da· ~ 
ireye müracaat etmediğiniz taktirde , 
itiraz etmemiş sayılarak memuriye· d 
timizce muamelatı icraiyeye deva111 S 
olunacağı ihbar olunur. 

11113 

a 
~t 
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Maliye Vekaletinden: 

lrı, 2257 numaralı maderıi ufaklık para kanununun sekizinci maddesi 
ı-.. lJcibince 31 - 12 - 939 tarihinden itibaren mevkii tedavülden kaldı· 
~tlan ve halen yalınız devlet borçlarına mukabil kabul edilmekte olan eski 
tonz beş ve iki buçuk kuruşluklarla nikel bir kuruşluklar 31 - 12 · 939 

tarihinden sonra mal sanaıkları ve hazine veznedarlığını ifa eden merkez 
\'~Ziraat Bankaları şiibelerince bu mahiyetteki tediyat ıçin dahi alınmı-

.. 

hcaktır. · · 
Bin~enaleyh halkın'ızm zararına meydan ve malla! zerilmemek üzere 

!~~rinde tedavülden kaldırılmış bu nevi ~ara bulunanların bunları mezkur 
llddpt içinde devlet borçlarına mukabil mal sandıklarile Cümhuriyet 
erkez ve ziraat baıkaları ,şü Jelerine yatırın lla·ı iç~n keyfiyetirı münasip 

. qıtalarla ilanı ve merbut nushalardan kafi miktarının mülhakata da 
Sali rica olunur. 11114 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

1 - Ceyhan - Adana yolunun O 000 - 6~000 arasındaki şosa • 
a Muktazi ( 450) metre mikap kurn keşif tutarı oları ( 562 ) lira ( 50 ) 
tuşla açık eksiltııneye konulmuştur. 

~ d 2 - Eksilme 2 - 11 - 939 tarihine miisadif perşembe günii saat 
n a vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
~ ~ - İsteyc:nler bu i~,e ait keşif evrakıle şartnamelerini görmek ıçın 
Qfıa nıüdürlüğ.ünc müracaat edebilirler. 
~ 1 - isteklilerin ( 42 ) lira ( 19 ) kuruş muvakkat teminat vermesi 
~'llldır . 15 - 20 - 25 - :t9 11116 

Acele etmeyiniz ! 
94 RCA yakında geliyor . Radyo almadan evvel 

O modeli bir kere : 

, C A Nevyork modeli makinelerini görmeniz menfaatiniz 
• • ıktizasındandır . 

, C A 940 srnesi için hazırladığı en ~üyük !lÜrpriı hem şehir 
İt • • cereyanile hem dt" 12 saati ık anot ba laryasile çalışan 

lllodeldir. 

~------------·-----------~------..;.,;, _________________ __ 

sinemada 
14 Teşrinievvel Cumartesi akşamından itibaren 

Sinemacılık sanatının son harikası 

Samoel Godvinin 
Sinema perdesine bir zafer abidesi 

ı ( Şahine Gılgınlıl<lar . ) 
Baştan başa renkli 

Heyecan ve güzellilelerle dolu nefis bir mevzu .. Göz kamaştırıcı sah
neler .... Binlerce figüran .... Emsal,jiz müzik .... Amerikanın genç kızlarım 

emsaline nadir tesadüf edilan şaheser 

ilaveten : Dünya havadisleri 
Ayrıca : Mi ki Ma vuz 

Bugün gündüz iki otuzCla iki film 
1- Metropol 2- Kavgacı Kovboy 

Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve· 
Tahkim Nizamnamesi 

' 

Kararname No: 2110565 

MADDE: 31 

İkinci Kısım 
Uzlaştırma 

- Dünden artan 

'y enj tesıs edilip en modern vesaitle techiz edilen atelyernizde her 
arka Radyo garanitli olarak tamir edilır. 

Muharrem Hilmi Remo Abidin paşa4 caddesi! 

Tekbaşlı iş ihtilafı yapılan toplantı sonunda bir uzlaşmaya müncer 
olmazsa, ihtilafın mevzuu ve iki tarafın ne sebeple uzlaşmadıkları açık 
ve anlaşılması kolay bir ifade ile 29 uncu maddede bahsolunan zabıt 
defterine yazılır ve altı 30 uncu maddede anılanlar tarafından yine aynı 
maddede beyan oluııan usul dairesinde imzalanır. 

il 

n 
et 
c· 

-
.~Yhan Orman 
~ğünden: 

Çevirge müdür-

a- " '-İrısi 
Mikdar 

ti· 
il 

o 

Hacmı Muhammen vahit fiat Tutar bedeli 

Lira Kuruş Lira Ki 
il' 1 

C:arn 332 000 4 90 1626 80 
l -
~ı ....... Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilindeki Andızlıtaş-Sa· 
a~-r örınanından kesip çıkarmak üzre 332 metre M. 3 mikdarı yazılı 

il! gacıoın 14 I lO / 1939 gününden itibaren arttırma 17 gün müd
ıla satışa koıımuş ihalesi 31 I 1 O 939 Sa ı günü saat 15 de satış 
~ Caktır. 

........ Beher metre mikap çamın muhammen fiyatı 4 Lira 90 kuruş-
3 
~:Muvakkat teminat 122 Lira Ol kuruştur. 
, Si! Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum Müdürlüğün 
dı:r;han Orman Çevirge Müdürlüğünden ve Karaisalı orman B Şef 
S alınır. 

......._ Satış umumidir. 

14 - 19 - 24 - 28 11112 

MADDE: 32 

Tekbaşlı iş ihtilafında ilgili işçiler müteaddit olup da bunlardan bir 
kısmı uzlaştırma şeklini k:ıbul eder ve bir kısmı kabul etmezse, kabul 
edenler için 30 uncu, katlul etnılyenler için 31 inci mad.hye göre mua· 
mele yürütülür. 

MADDE: 33 

Tekbaşh iş ihtilafında ilgili olanlardan birinin iş Kanurıu'nun 79 un
cu maddesinin son hükmü mucibince Mahkemeye müracaat edeceği be· 
yanile \ ukubulacak talebi üzerine, 31 inci madde JllUCİbince tanzim edil· 
miş bulunan zaptın bir sureti kendisine verilir. Bu suretin altı Mümessil 
İşçiler ile İşveren veya İşveren Vekili tarafından imzalanır. 

Aynı tekbaşlı iş ihtilafı hakkında Mahkemeye ba~vuracak işçiler mü· 
teaddit olursa, ihtilafın uzlaştırma ile koı tarılmadığına dair bu maddenin 
yukariki fıkrası mucibince verilecek zabıt suretinin bir tek nüsha olması 
kafidir . 

MADDE: 34 

Tekbaşlı bir iş ihtilafı için Mahkemeye başvuran İşveren veya fşve 
ren Vekili ile işçiler, ihtilafın daha evvel iş Kanunu'nun 79 uncu madde· 
si mucibiııce uzlaş t ırrna yolile kortarılmamış olduğunun tevsiki için işbu 
Nizamnamenin 33 üucü maddesine göre alacağı mazbata suretirıi dava 
arzuhaline cklemiye mucburdurlar . 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KQZA 
KiLO FlATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az En çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza ss.o 6,65 
Ma. parla fi • 32 
Mı. tenrlZl • 30 

Klevland 25 36 
Klevlınd ( Y~M. ) 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siph 

Çl~IT . 

Yerli •Yemlik. 

• •Tolaumluk. '2,62 - HUBUBAT 
Butday Kıbm 1 

• -Yerli 3,12 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2;'J7 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumn 
Mercimek. 
Susam 11,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... • • üç 
-D Dört yıldız Doğruluk .ı:l «I 

~ ı::: 
- c 

üç • • 
o ..:: = ca Simit .. 
~ B. Dört yıldız Cumhuriyet 

Üç " " " 
Simit .. 
Liv~rpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

13 I 10 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santlırı 

Hazır 6 24 Lireı ----
Rayişmark 

Vadeli ı. -5 68 96 Frank (Fransız) -2-
-5 58 Vadeli 111 Sterlin ( İngiliz ) -5-~ 

Hind hazır 5 \ 43 - Dolar (Amerika) 1.30 1 02 
Ne~ork s 88 -Frank ( isviçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eylôl, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • S.000 • 
8 • 500 • 4.000 .. 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 

435 32.000 

T. iş Ban kasana para yatırmakla. yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

J 
Hililiahmer civarında istiklal okulu karşisında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Geziden avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır . Evini JI 
muayenehanesi üstüne taşımışlar. 11086 8-30 

Doktor 

Mesud Savcı 
Birinci sınıf göz mütehassısı 

Geziden avdet etmiştir. Her gün sababdan akşamı kadar bastalatl 
nı lıtiklil okulu karşısındaki muayenehanesinde k•bol eder. 

10-30 11087 

-------------------------------------·--------
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısınd• 

Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına ! 

Dürkopp 

Acantahğım almak için sene 

lerdenberi uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bisikletleri gelmiştir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı. bütün malzemesi çelikten 
olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağmen katiyen 
P"S tutmaz Bisiklet meraklılarınıı, 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve almak menfaatleri 
iktizasındandır. Bilumum bisiklet 
yedek parçalarile Kontinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut-
tur. 10911 40-45 

Dürkopp 

Dr. Muzaffer Lokmal1 liı 
iç hastalıkları mütehassısı tıı~c~i: 

~q~h 

1 
Hergün muayenehanesinde hasta.arını kab 

başlamıştır . 


