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Bakıra giden demir yolu Erganiye vardı 
30 Ağ~1ıstos da J\nkarada bir 

zafer sergisi açılacak 
Atatürk iini ver 

sitesi 
Halk evleri merkezi halkın kültürce fay
dalanması icin önemli kararlar aldı , 

yuni bir üniversite 
kuruluyor 

->ı 1111 

Ankara 1 A.A - Halkevle
ri merkezi Ankara halkının ' 
kUltUrce faylalanması ıçin çok 
iyi işler görmektedir. 

Halkevi ile etenoğrafya 
rnüzesi arasındaki meydan bir 
açık sinema haJine getirilmiş-
t. 1 
ır. Geceleri burada memleke-

timizde ilgilendiren seçkin fi· ' 
limler lgösterilmektedir. En iyi j 
uramlardan gelen yüzlerce halk 
şehir pazarlarına gelen köylü
ler her akşam burada toplana· 
rak bu filimleri seyrediyorlar. 

....._ Halkevinin temsil kurulu 

Tarım 
Bal{anlığı 

Pamukculuğuınuzun 
gel işınesi icin tedbir 

• 
Jer alıyor 

Ankara - Tarım ( ziraat) 
aakanlığıncn pamuğumuzun 
teknik ve ka1itesini islah için 
d6rt senedenberi Adana da ya
Pılan deneçler çok iyi sonuç 
\'erdiğinden bu sene Amerikan 
Pamuk zeriyatının 12 bin dö· 
tı •• 
urne çıkarılması kararlaştırıl· 

ltııştı r. 

b 'farım genel direktörünün 
aşknnlığında ilk toplantısını 
~apan pamuk komisyonu pa
ltıukçuJuğumuzun inkişafı için 
Yeni tedbirler bulmuştur. 
. Pamuğun standardizasyonu 
~ŞleriJe uğraşmak ü7.ere BeJçi· 
.adan getirilmesine karar ve
rııen uzman ( mütehassıs ) , 
Yola çıkmış bulunmaktadır. 

izmirde 
Satış fiyatlarını düşü
tenıer cezalandırılacak 
fi Ankara - Hakiplerimizin 
~~tlardıı tenzilat ynptıklarını j 
illa ~ne ederek kuru meyva 1 

irıcı~•re fiyatlarını asgari hadde 1 

ib •ren İzmir kuru meyva ' 
~e~~catcıJar birliğinin bu hare
le/ Ankara ekoı~omik çevre· 
teeınde büyük kızgınlık ve 
<Jfi 88ilr uyandırmıştır. TUrk 
e&ttııce dış pazarlarda yaptırılan 
ıiıı 81

.1 ~raştırmalar rakiplerimi 
irırt 1 kı aydan beri fiyatları 
'l'u:~ıne~iklerini göstermiştir. 
fi~11 ıhrncatcılarının şimdi 
%c ~ları kırmaları dış pazar 
~ ~ arınıda müşkUl bir mevki 
tucc •rakmıştır. Bu, dışardaki 

ftrların 'J'Urkofiı::ıe baş vur-

ilerde gene bn açık alanda 
tiyatro piyesleride verecektir. 

Halkevleri merkezi Ankara 
da bulunan ressamlarımızın 

kendileri ne kolaylıklar göste
rerek evde çalışmalarını ve 
ulusal devrime ait yeni eserler 
meydana getirmelerini temin 
etmektedir. 

30 Ağustosta HaJkevin de 
bir 1.afer sergisi açılacaktır. 
Sergide bu tablolarla şimdiye 

kadar meydana getirilmiş olan 
ulusal w ferleri miz gösteren 
tablolar gösterilecektir. 

Ankaradan bildirildiğine 
göre kültür bakanlığı \nkara 
da bir Atatürk üniversitesi 
kurmağı kararlaştırmış hatta 
üniversitenin hu yıl içinde ku
rulmusı için incelemelere giri
şilmiştir. Bakanhk bu yıl için
de ki büke ile kurulması kabil 
olup olmadığını araştırmakta
dır. Mamafi kabil olmazsa ö

nümüzdeki yıl mutlak açılacaktır 

Bakır yolu açılıyor 
Ankara 1 A.A - Bakıra 

giden demir yolunun ray de· 
şenmesi Erganiya varmıştır. 

italyaıılar borc para arıyorlar 

ita/yanlar imam Yahyadan asker istedi
ler ama imam reddetti 

Eden Lavalle Habeş işini görüştü. Habeş 
lilerde Yemenden asker isteyecekler 

Ankara 1 A.A - Royter 
ajansına Romadan gönderi~ _!i

ğine göre İtalya, İtalya . Habeş 
hakem komisyonuna uluslar 
sosyetesince beşinci bir hakem · 
gösterilmesine karşı şimdiye 
kadar göstermekte olduğu mu
halefetten vaz geçmiştir. 

Ankara l A.A - Adenden 
bi1dirildigine göre İtalyanların 
istihkam kıtatı için asker top
lamak maksadiyle Yemende 
yaptıkları teşebbüs imam Yah· 
ya tarafından reddedilmiştir . 
Gene bu aden ha berinde İmam 
Yııhyayı görmek ve Habeş 

ordusu için asker göndermek 
üzere Yemene bir Habeş delge 
si gitmekte olduğu bildirilmek 
tedir. 

Ankara 1 A.A - ltalyanın 
finanse) durumunu inceleyen 
Deyi telgraf gazetesi İtalyanın 
borç para aramakta olduğunu 
yazmaktadır. 

Paris 1 A.A - Laval ile 
Eden dün saat 17 den 18e ka
dar dış bakanlığında görüşmüş 
lerdi r. Dış bakanlığı genel 
sekreteri Aleksıs Leje ile İn
gilterenin Paris büyük elçisi 
Sir Corc Elerk ve İngiliz dış 
bakanlığının uluslar sosyetesi 
dayresi başkanı Strana bu gö
rüşmeye iştirak etmiştir. 

malarındun anlaşılmaktadır . 
Bu vaziyet karşısında Ofis, 
satış fiyatlarını her ne suretle 
olursa olsun düşüren ihracatcı
lar hakkında şiddetli tedbirler 
almağa mecbur kalacaktır. 

Lftval gazeteci Jere bu gö
rüşmenin İtalyan - Habeş da
vasına taalJuk ettiğini ve Ce
nevrede buna dair daha başka 
görüşmelerde bulunacaklarını 
söylemiştir. 

Laval ile Eden geceleyin 
Cenevreye hareket etmişlerdir. 

Napoli 1 A.A - Ramolu 
vapuru dün 700 mitarliyozcu 
asker, 80 katır ve 750 işci ile 
doğu Afrikaya hareket etmiştir. 

Masavva'a gitmezden önce 
Mesinaya uğrayıp yükünü ta
mamhyacaktır. 

Viminal vapuruda 750 oto
mobilci asker ve bir miktar 
levazımla yola çıkmıştır. 

Gene bir İtalya vapuru 702 
subay ve 900 kadar sıhhiye ve 
hava askeri ile Kagharıdan 
Eritreye yollanmıştır. 

Üç Köyliimüz 
Hava kurun1una 8bin 

liralık ev verdiler 
Ankara 1 A.A - Bayındır 

uladi köyilnden fabrikator 
kara oğlan kardeşlerden İbra
him, Ali, Mustafa üç bin lira 
değerindeki evlerini TUrkhava 
kurumuna bağışlamışlardır. 
Tarsus Şarbayı dün 

Ankaradan geldi 
Uray iş1eri hakkında ilgili 

katlarla görilşmek üzre bir 
müddetten beri Ankarada bu· 
lunan Tarsus Şarbayı Muvaffak 
uygur dünkü trenle Tarsıısa 
gelmiştir. 

genel Nüfus Yazımı 
Ayın on beşinde numrotaj tamaınen bitecek 

Yazım yirmi ilk teşrin sabahı saat 
sekizde başlayacak 

20 İlk teşrin Pazar günü 
yapılacak ikinci genel nüfus 
yazımı hazırlıkları devam et
mektedir. Bu ayın on~ beşine 
kadar numrotaj işleri memle· 
ketin her yerinde numrotaj iş 

leri bitmiş olacaktır. Bundan 
sonra genel nüfus yazım günü 
çahşacak işyarlaı· ad üzerin· 
den tesbit edilecek ve işyarla
ra bir mektupla iş1eri bildiri
lecektir. 

Nüfus yazım işine sabah 
sekizde yurdun her yanında 
başlanmış olacaktır. . 

Yazını işyarları sabahleyin 
belli saatte ödevleri başında 

bulunacaklar ve bunları kon
trol memurları kontrol etmekle 
beraber ayrıca ilbay ve ilçe 
baylarda bütün bölge yazım 
işini teftiş edeceklerdir. 

Sayımda her nilf us hakkın· 
da şu bilgi istenerek yazıla

caktır: 

Vilayetin, kazanın nahiye
nin, köyün adı evin numarası, 
adı ve soy adı, oturduğu bina
nın cinsi, hangi devletin teb'a 
sı olduğu, hangi dinde bulun· 
duğu, ana dilinden başka ko
nuştuğu dil, nerede doğduğu, 
okumak ve yazmak bilip bi 1-
mediği, be1li bir meslek veya 
sanatı varsa ne olduğu, meslek 
ve sanatı yoksa ne ile geçindi
ği. Gene bu alimatnameye 

göre sayım ve kontrol işyarları 
uğradıkları binalarda oturup 
sohbet edemezler, yemek yiye
mezler, meşrubat ve sair ik
ramları kabul edemez1er. 

Sayım bitince en büyük 
mülkiye memurunun emrile 
top atılacak köy ve kasabalar
da davul çalınacak delJal ba
ğıracak ve halk o zaman dışarı 
çıkabilecektir. 

l{ iiltfır işlerı 
Lise proğramları ha -

fifletmek isteniyo 

Ankara (Akşam) - Kültür 
bakanlığı liselerde müfredat 
proğramları üzerinde yeniden 
araştırmalar yapmağa lüzum 
görmüştür:! 

Saffet arı kanın yaptığı tet
kikler sonucunda liselerdeki 
müfredat proğramlarınm pek 
yüklü ve ağır olduğu anlaşıl
mıştır. Bunlar arasında ruhiyat 
ve içtimaiyat derslerinin lise 

1 derecesinden üstün olduğu göz 
1 önknde tutulmaktadır. 

Şimdiki fizik kitabınında 
yüksek ihtisas okullarında 

• okunacak derecede ağır oldu· 
ğu anlaşılmıştır.Yeni müfredat 
proğramı yapılırken talebe 
seviyesi göz önünde tutulacak 
tır . 

DIŞ PAZARLAR MEYVAlARIMIZA AÇllOJ 
Ofisin girişimleri başarile sonuclandı , 

Yaş meyvelerimizin gönderilmesi işiyle tarı 111 

bankasıda yakından ilgileniyor 

Ankara A.A - Yaş meyva 
ve sebzelerimizin bu yıldan 

sonra orta ve kuzey Avrupa 
memleketleriyle Mısıra fazla 
miktarda sevki için TUrkofis 
tarafından yapılmakta olan gi
rişimler başarıyla sonuçlanmış 

tır. Mallarımızın en ucuz nav· 
!unlarla ve en kısa zaman için 
de taşınması hususundaki ted
birlerin sonu bu günlerde alı· 
nacaktır. 

Triyeste ve şark şimendüfer . 
yoluyle gönderilecek mullarm 
tarifesi saptanmıştır. Mısıra 
gönderilecek yaş meyva ve 
sebzeleri mizin tarifesi de kota -
rıtmıştır. Şimdi Kl5stence yo
luyla yapılacak taşıma mesele 1 
side istanbulda yapılmakta olan 
toplantılarda bit· karar altına 1 

i 

alınac!lktır. 

Ofisin yaptığı başka bir 
görüşüde tarım bankası tara
fından yaş meyva ve sebze 
çıkalı işile uğraşan tecimere 
ve bunlar arasında İzmir yaş 
meyva ve sebze üretmenleri 
l<ooperatifile Uzun köprü koo
peratifine yetecek miktıuda 

kredi açılmıştır. Tilrkofis baş 
kanının tarım bankası genel 
direktörlüğü kıtında yaptığı 

gi rgi sonucunda kredi mesele
si de kotarılmış oldıı. Tarım 

bankasının, yaş meyva ve seb
zelerimizi n çıkatı hususunda 
göstermekte olduğu bu yardım 
şimdiye kadar satılmıyan ö
nemli ürünlerimizin dış piya a 
huda tutunmasına etke olacak
tır . 
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Ankara Yol a ı Tür~ Tı~ Kongresi Genel ürün durumu 
çok yollar yeniden onarıhyor 

Bu sene 7 ilktesrinde .. 
Toplanacak 

. 
Memlekette ürün ~urumunu gösteren ~ir rapor neşredildi ___ ,_.,_._. __ 

Buyolların yapılmasile Ankara Tozdan 
ve camurdan kurtulacak 

.\l lıtıcı ulusal Türk lıb 

korı~f't>siııirı hu \'il Arı · Bütün illerden ikinci tahmin sonucu alındı . . 

, 

-----------------Ankara yollarının ona
nlıuasın:' büyük bir kı
rıa vla devanı olu 11 uw k la
thr. lsLasyorıda n :\ kküprii 
haşla ugıcıne:t kadar ola 11 
kısm111 onarılması bilmiş 

olup asfalt döşfüııt~si nr 
başlanmak iizrt~diı· ı\ğu~

lo3 ha~la ugıcında hu iş 

lJ it n ı i ~ o 1 tı ca k l ı r. 

go ıı ı ı ıı a ı.. adar bilir i 1 nı i ~ 

kaı·aıla 7 hirirıci lflsrinıh~ • 
loplaıııuasırı a harar verıl-
mislir. :1 güıı dt•vam •e-

Bütiiıı ıııt~nılı·kt>lle nwh 
sul vaıivP-lİ lıak~111da ' 't'-. . 

~9 ı kilo )l'l'li 

~ ,f>Ü dt!U 3 ,20 
kadar . 

lıuğtlay 

sa11tiıue 

olac.ıklır. Bu yolun doğu 
cilıt~Liııdt'ki lwtoıı ph\klı 
yaya kalılınııılaril ı ', ince 
surııııı ~ arnğırıırı lwtonh• 
kaplanmasnl:ı aynı zeman 
iciıul•~ bilil'ilecektir. 

. . 
dt•cı~k ola ıı lrn korıgre ye 11 i hi r ra poı· lı azı rla mışt "" 
gelec~k iiyelt•riıı Lİ1't'll va 
pur lJilrıh~riudt~ yiizde 5o 
tt~ıızilat yapılması ilgili 
hakaıılıklardarı hiitüu nıü
P!"iS"sdere hilılirilıuiştir. 
l\oııc11·cve ol'lt>Ct>k doktor-

Bu rapora gfirt~, 16- 2~ 

Tenı muz ha ftasrnda ki ~t'

ııt•I duru nı şi•y led i r. 

O l~sı 
2,g3 sa11liııuhm 24,7HJ 

kilo Kı l.u·ıs hnğıhı vı 2 ,5 7 5 . . 

,\ k köprii haşla ıı~ıcııı-

dan ulusal t•gt·ıutrnlik 

nu~ytla rıına k :ı dar ol:ı rı . ., . ., 
kısmın padu~leriııiı.-· ~ö 

• 
Osm:wlı BanL asrndarı 

, \ 1\ k öpr~·ı ha ~I il ıı gıcı na 
kadar oları \olıın kaldırım 
laı 111111 oııanlunsı hitiril
nıek ii ·ı.rHdi r. .\ ğustos 
haşla ııgicıo.Ja hıı ~· olu 11 

asfaltla dö~t·nıt• isiıle hit-. . 
ıııi~ hulurıac·ıkrır. 

:--ı • :"\ 
lar için onlwş gfııılfık le11 
1ih\Llı biletler veriltl(~eklir. 

lıu vesile ile doklorları
nıız le anadoln ile Sam-

• 
suna kadnr hir irıcPlenıe 
g.·ıı sı hazırla m ışla nla r. 
.\rıkar.ı da da çubuk baraj 
~ezilecı•klir. Kongre mii
rıasehdile Ankarada hii-kiilmrsirıe haşlaıaıııı~tır. 

~O Ağuslos tarilıiııt• ı.. :ı

tlar parkr.l~rin sükiilnlt'si · 
Sılılıal VP sosv:ıl \:ar

dım Bak:ııılığı t\ııiiııclt·~i 

a~fah \'olun kaldırınıları-

yük hır sP.rgi açılacak lıenı 

\'t•rli hP.P.l va\ıancı ıuli~-
Lil·uiş olacak hlokaj vt~ 

turma taş döşeuwsil~ bun. 
ları11 silirı<lirajları lanıam· 

lanacak v~ asfalt döşt~mt>
si tfe llitmiş bulunacaktır 

Lozarıpahıs ilrıü11dt•11 

lJa~la~' ıp Osmaralı bankası 
ve Namazgah ~ara~olu 

Hniintlen geçert~k ~sıhhat 

ve sosyal yardım bakun 
lığı 11a ~itlen caddeni 11 l<ıp
ra k lPS v i )'esi ve sınai 
imalat işlHrile lhlok;ıj ve 
halüst siliııdirajları .-\ğu~
ıos ~orıurıa k~<lur hitirilt~

e•~k tir. Bu ~ola asfalt dö
Şt~nıesı işi eylül aynım 

An1erikada 
Ucakları bulan yeni , 

bir ışık bulundu. 

Nı~vyork, « A.A » -

<tNev~ork Times» ga -
ZPlesi bildiriJor : 

Monmul kal~si t>lt•ktl'ik 
i artıtleri la Luratu vanncia 

uçakla r ve harp g~mi ltıri 
ni kıvıdan 50 mil arıkla . . 
iken m~ydana çıkaracak 
ve şekillerini lt>spil ~tlr.cek 

yeni bir ışık lrnlunmuş 

tu r. 
Genel Elt~ktirik şirk~ti 

fabrikası bn \'tmi hıılusu .. . 
geııişlt>lt>cPk ve lwrkittıcek 

. 
11ın oıı:ırılınası vt~ asfal·· 
llll Vt•rıidt~ll dföil'IHUCSİ . . 
15 ;\ğuslo~ larilaiııt~ kadar . . 
hitıııis olacakıır. 

• 
Dik111P11 ~oluıııirı top 

rak l~S\İ~n•İıı P haşla11mı~
lı r. B tı _,.ol ı u ı h 1 ok a j v t~ 
taş siliııdirajlan hiriııci 

lflŞl'İıı ayı it;iıHl•~ hitiril 
nıiş olac:.ıktır . 

Bu ~· ollaı 111 y: ı pıluıa

silı~ Aııkar:ı toz vt• t;aıııur 

el a n h tİ\ i"ı k ül cii d , · k 11 r -. . 
l u 1 il l\I ~ o! ; it~ ; 1 k l ı , .. • 

Lü~nan T ecimenleri 
Japon mnlının Suriye 
ve Lübnana sokulma

masını istiyorlar 
BP-rul - \lı~ıı· hiikt'ı-

ıııeli rıi 11 J,• poıı nı:ılla rıııa 

\ 'Üzde \' İİ'l. ~iiıııriik l'PSnıİ ., . . 
koy nıası uıt~ rı ıı.. Mısır 

gli nı rü k leri rıth! lııı l 1111:111 

Japon mallar11ıw Suri~ t\. 
y~ gümler il nırsi iht i ıua 1 ini 
göı ön ii ne :ı 1a11 Lii hrıa n 
Ltıciıuf-'ııl.rri komi~ediğ·~ 

hir mazhfıta v~rert·k man-
da :ılll ııd:ıki iilkt'lt\nı. J:ı

ptrn nı:ıllar111111 girnıı>sinin 

\':ı=--ak •~tlilnwsini, a~sı 
t:ıkJirclt~ Suriye vt~ Lii\ı ıı:ı11 

lrci nıeıdtlriu i ıı hu ntlaıı cok • 
nıakinalar yaırnıal:a haş ..., ıa rura 11ğra yaca k la nııı 
lamışllr. hildirmişlerdfr. 

lşıguı tliğer hususiyet- ========-==:::= 
Kalt·ııin muhafız kıt'a· 

ları kuvvPtlcııdirilnu·~lt~

d iı'. 

lt-ri lıakkıtuh lanı hir 

gizlilik nıulıafaza tıdilnıt>k· 

tt-dir. 

. . 
talızarlar gösLt .. rilt~Ct~klİI' . 
Kongre için daha şimdi
den Toksikomani ve ro . 
111 ali z m a ii ıe r i 11 <I e iki fi 
flt'ıaıli rrlpor lıazırlaunıış 
lır. Bıı raporlar Laht~tlilP.

rt·k hütiiıı üyelt·rt~ ılağı

tılaca~tır. Buııd<uı haşk:ı 
bir çok profe~ örlı•r vt~ 

d o c ı • 11 t I P I' l :ı r a fırı el ;ı 11 !' fü' -
• 

lwsl td,liğl•~I' VPl'İltıct>klir, 

Sivas - [rzurum Tahvilleri 
Fıııaııs Bakarılığı Sivas 

Erzurum l)pıııir volu ici11 . . 
oıı hucuk ıııil\'011 liralı" . . 
t:ılıvil bastıracaktır. 

finans Ba~anhğmm 
Defterdarlıklara bir 

genelgesi 

Fi11a11s Hakarılığı clPf. 
ıenlarlıklara bir c11•11.-lue ~ ;-., .J 

y o il a ~ ~.tr· H k iti ii d d H ll t • r i 
nıiiruru Zt'nıaııa uğrava11 . . 
kopuıı, tahvil Vt' lıis~H~ st~ 

ıu•ılnri hrdtdlt·rini ıı ka
ııuııi nıazeı·el hulunı:ıa
tlıkca SP11tılik ruiiruru Zt>· 

• 
nıaııa uğrayan foiz tP.-
mr.llu \' !' i k ra 111 i ~ f gi hi 

nı.-nfa allt·rile hu şirketlerin 
S• ! ııtılleri ve tah villt>ri be
tlelt~ iıı\ilt\p eL111i~ oları

laf'rnııı oıı SPueliklı~riııin 
tlevlt'LP- grçPct>ğirıi hildiı· 

ıııi~ müruru zt•nı•uı ıııiit~

dtıtinirı lıitnwsiııclPrı itiba 
ren üç ay içi11dt~ ~irkt>l. 

lt~dıı nıal sahiplerine nıii

racaal t•tmeh~riııi biltlir-
11ıiştir . 

«Ege nırnrnk.cısında malı
su 1 re~ohelt•l'İ iyi ve rıor-

111 a l ılı ,. . i s ta 11 hu 1 da b :ı z ı 
rek ohel•· r çok i )' i, bazıları 
i~ itlir. Fiyatlarda fa·da 
bır t\üşükllik göı·üluw-

111iştir. 

lltın 3 kut'uşa katlar orJ 
lası : 2,93 sanlinııleıı ~, 

() lO kilo a:·pa 100 para · 
dan. 970 kilo yulaf 2,55 
ılPn 2,6o saııtime kaıl:ır 
ortası, 2,59 l\urus. 1346 • • 
k ılo kelt~n lohu ıuo 5o, 70 
kuruştan satılnııştır. 

Ayni tarihtP. MP-rsirı 
lıor~asında : 

llı· ı·s i ıı rı111ıla kasırıcla 

hazı t• kiııler ve p :ııuuk

l:ır biraz zarar ~()ruıii~
ı iir. Fintllar 'iİİksı·k H~ 

Çukurova buğ<layı sr,rl 

lof> bin kilo 2, 9o - 3,7~ . . 
iyidir. 

Sa nıstwda uıa lısul va 
zi veli u nıo ıui \'elle i \.idi r. . . . 
Fiyatlar diğer ıuınla~a

lara nılivaıitlir.» 

el ~ 11 ;~ , 8 7 l - 2 k u r u ~ a k :ı' 
ılar o:·tası : 3,65 - 6,69 
kur uşlan, 15 hin kilo 
arpa ~,2 - 2,45 kurnşl:l'1 

nnıanıt>IP. ~örmüstür. . . ... _ 

Biitii11 rııt•ıult>kr.tt~ki 

huğ,lay cluruıuu raportla 
~ü,· I•~ aulalılınaktadır. . . 

«Egt~tle ı•lıt~nımiy•1 tli 

dPğişnu~ olma nııŞllf'. Ya 1-
rıız fazla muaowlt~ ya
pıl uıış, bu lıal fiyatlara 
g:ıyt·l az l••sir etmiştir. 
pi yas :ı u m 11 mi y •~ t 1 H ili ti a 1-
1 i ıl i r. Haftalık HllHlllıt>lH 
muhlt~lif ciıısl~r arasında 

1 4,25 - 6,~5 kuru~ ara- , 

s111tla ~apılmıştır. İsl:ııı - ! 
hultla hıığılay piyasası hir 

1 

hafla fiııCı'\' P. 11azara11 faı k 
srld11·. :l4. 7 kuruş ara- 1 

sırıda nıuanwlfl olnnştur. 1 

~)P.J'sin hıığday piyasa -
sı rıormaltlır. Fi,·:ı tlar ~ -.. 
~,50 kuruşlıır. 

Samsu11daki satı~lar 3, 
50 - 4,50 k11r11~ ütt~rin. 

tlı·u yapılıuı~hr. Diğtıf' 

htitiiıı vilavl'llt ~ l'de ikirıci . 

liman Ha~erleri; 
İnebolu Vapuru 
Deniz yolla l'I v<• pu rlnf'l 11 

daıı İnebolu vapuru ev~ 
velki gün limamıuıza g~· 
lerek yiikiiııii ho~uhmıŞ 

dii1ıkii giinıl~ :100 toıı~ı 

vakın tı · cinwn tısvcısı vi . . . 
yolcu alarak gPceleyiı1 

han~ k c•l P.d PCf' kt i r. 
Vesta vapuru 

hah·an harnlıralı v.~slil 
• ·i 

vapuru 6 ıoıı l 1 oş:ıltoııŞ ' 
hnl va icin 400 1011 hl.l' . . 
lıuhal alanık el ti il 
gitmiştir. 

Numoka vapurıı 
Yııııarı lıaııdıralt ~,,, 

11\U ko r;ı pu l'U ftah 311 

ici rı 900 toıı hu lJ;ı ıı:ıl 
• 
alnıakladır. 

Necat vapurıı 
Ttirk handırall N.,cııt 

talınıiıı ıwtict•lt!ı·i alınmış-· 

tır. Şa~a111 nıt>uınuııiyetlir 

A,rıi lı:ıfla ici11tle hava 
~ . 

·r 
\Tapu ru Dt~ vlet cteıı• 1 

voll an 11111 k ü ,,, ii rii n ii btV 

Ş.,ltnıa~a Pev : ını ~lHJt'~tt" 
vazi~eti : 

7 _ 1 b Tt•nııaıuı lıaf

t:ısrndarılwri y:ığıutH' yağ

mamış, yaln ız ~araderıizin 

sarkma civ v .. hiraz ,·ao-~ a .. ., :ı-, 

mur tiü~ıuli~tür. 
27-7-935 le .\ıla11a 

lıorsasrnda : 

t 600 kilo iarw pa:aıuğu 

\' atlt · lı 38 kuruşta11 131· 

dir. 
..-ıııı _______________ ,,,,,,,1 __ 

,. 

TOPRAKLARIMIZA Af: 
VE ZEHİR SAÇACAK UQ , f,· 
LARI KISKIVRAK BAÖLI' 
BİLMEK İÇİN EN AZ 500 

UÇAGIMIZ OLMALIDIR. / 
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Bulgaristanın tecim . 
sıyasası 

~of.\'a ( .\ .. \ ) - Hıı I 
gar l•·cinuıdt• ı·i ulu~:11 bir

liği kongresı, dii11 burada 
Ekonomi lrnka111 ŞıoitcJıo 
Moa lıa ııof tara fıuıla n acıl-. 
ırnşlır. Bak:ın E~orıomiııiıı 

l ii rl ii şu l H it· ,. i ıı d c ~ a l 111 mı ş 

ola11 ledhirlPri ~a) ıp dö~ -
lİİkltııı SO!ıl'il uı11mlt~kt'lİ11 

YENi ~IERSIN 2 AGUSTOS 193fl CC\IA SAYFA: 3 
~~~~~~----~~~~~~~~----~--~~~~--

K üçü~ Sı~~at Memurlan Mekte~inin ( Tale~3 Ka~ul ~artlan ) 

ı --.llı·ktt•p ı:ıh:oiıli J ... y
lidir. Tah~il ıuüıhleti iki 
St'Ut~dir; hu müdtlel ıar

fırıda laleht~rıirı i:•şt•, illıas 

ve ihatc•si nıeklt'Ut~ aittir. 
2 -Talısilirıi nıu v:ıffa

k iyt>llt~ bitirtın lalt>be (Sılı 
lı:ıl ,\lr.uıuru) olarak llii-
kt'lmt-lirı gü~lert~CPği hP.r 
harı!!İ bir H~rth~ he~ St~ııe 

t. l • • 

il iisnii ha 1 v~si kası (Ta
libin <lai mi ika nH~lgalıınm 
bulu11dıığu mahal Polis 
l);ıin~sinılt•n alınmış olma -
l ıtl ı r \'e hi r mezun iyeli 
ve~'a mahkt'uuiyPLi olnıü- . 
dığı tasrih edilmiş olun
nwh ) . 

- Teahhiit senetleri (şalı 

Mersin Piyasası 
K. ( ;, 

P<t mu k P-kspn·~ 
lanr 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

la il~ çiğidi 
Yerli » 

Koza 

K. S. 
50 
öO 
47 
4f> 

2 
l 87 ,5 
8 50 

Buğday Ym·li 

1 Li moıı tozu 

I Yt·m~~k li k ze~ li n Y. 
. Sahu:ı Birinci 

1 » iki ıwi 
llısır darı 

Cirı cları 

Kara hiih.·r 
İrıct• Kepı·~ 

Ö:-~ 7 ,5 

75 

3 
•) ... 

32 

24 

50 
50 

t-koııoı!lik lıaval1111 «arıları- lıiznıtıl etnırklt~ nıiH rlltıf 

~an veya veli tarafarıdan '11sauı 

\'t·rilebilir. 1\rıcak kt.tfale- Fasulva 
tıııı ifa)'a muktcıdir bir Nolıııt 

1 ı ·50- l2 

6-5-7 Kalııı » 

95-HO 
J 50 

ı 50 
4 dırıuak lıetlt>fıyle hiikllmel tutulur . 

z~ıl laretfıncları ayrıca te- ~lerc~imek 
75 l 11ci r ıo tltrn ı l 

i) la r a f ııı d a il y a p ı 1 a rı iş fer d t• rı 
h«ı hst>lnı i~ti . • 

Bakan, hii~tiuırti11 .-ko-
nonıi siyasa~uıııı ~altsiğ 

girişin prerı~iplPriıu~ da 

yanmakta vr. hu prensip-
1 .. ,. i 11 ) ' t~ r i L i 1 uı esi 11 de k oo -
peratif 'l.İlırııyetinin dtıği

şiJ1·11 (;ıfeviııi g(kmekte 
L 

huluruluğunu bildirrnişlir. 
Bakan, Bulgarista111n 
ikirıci kaııurulanheri ba 

sit bir ha'lne sistemi ka
hul etm iş ve ou sistemin 
Şiıudi\'e kadar lrnzrıe ta-., 

r.ıf111Jau kullamlım.ıkla o 
lan hiirokratik sist..-rue son 
Vt~r·rui~ alduguuu soyle -
raıi~Lir . 

Kn~cli meselt~sinde lwr 
lii rliı ch~ ıaıagoji ııi ıı alı iması 
liizumuııdarı lıahsı~tien ba
kan, ıwk yakın bir gde
<~"kl~ iireıu 11islH'lirıin in 
diri l,•<wği rı i ü ylemişli r. 

~loclıarıof, son olarak 
~ih it~ denıisti r . 

• • 
c< -- lloııopollar, lıliklı 

•ııN icirı IJir~r ideal dP-• 
~ildir, luz nıonopolu Ö· 

tıtiıuiizdtıki hnfta kalclırı ... 
lacaktır.» 

Türkiye baş pehli
Vqnını seçme güreşleri · ...... ••"" > 

Çocuk t1:si rgenı~ k u r·u - { 
1
•1u (;.-.ru·I uwrkPzirıce ter- 1 

lip Pclilrıu~ ktP- oları Tür · 
k" 1)e lnı~ pt.thlivanıııı SPÇ· 
111 ~ :.!İİ re~leri ı iki ııci lPS 

• t .J • • 

t·ı 1 1H c~ .\nkarada VP.rıi !'ilad 
YoıaıcJa ~· a pılac.ı k ;,,. . 

Baş J'dılivaıılı~ı kaza 
lı ·ı ıı · .. 1 · ı l . 
1
.' ·' oıu·ııı ı para ı ı ~ ııı· 

tktt~ hirdt~ nıad:ıha v+·ri 
1•·c .. ~liı·. Biittirı ~riirkh·~ 
Jıtı 1 ı · . 

ı ıvaıılar·ı hu crıırt-ıSt• 
:-ı • 

(• · ı ... 
,ı' :•rılıılır . 

----------·------------
Nö~etçi [czane 

, Bu Akşam 
lstikaraıfll Ec!zanesidir. 

3 -- Bt•s SP.llf'lik IHt'Chll-. 7,5-8,5 Y nlaf Cu k uro va. 
3.75-4 ri lıiznwıi ifadan islinkar kefflil edilmiş ve Nott~r- Burcak 

~ 

3 ;\ ııadol 
6,5·7,5 

• 
edt•ıılt .. ,., lwr hangi hir s,, - likçe tasdik olunnıu~ hu- Kııs \'emi 

heflle rw•k lt>plen c.•ı kal'I- lunıualı ) ' K • " t 

., 
Yapağl htıyaz 4G 

46 
f)O 

3 f)() 

7 50 
~1 .. 

1 
um carı 

laıılar ve.\·a tahsili terke~· 7- uracaal ar ı 8:31·8 (" 1 · ı 
·ı ı . JP. l.11\. 

1. 1 .. , · k tara ı erı arasında yapılma- · 

,, Sivah 
1 i fli k 

ıeı . ıy~rı ~,. lıukumt!lırı en- d . .. .\cı C•~kırcl.-~ 
l · ı · · · · ı · 1 ..... lıdır; alıa sonrakı mura- • 

• ı erı ıçırı ı ıtıyar et t'Ct>gı } . 1 .. k· l 1 1 • Sabun Avvalık 
36 Saılt~ yag lfrfa 

Ztı' tiıı cl:ı:u-si 

65 
24 
96 5 

ı. .. .. fi . ~ Celal ıll a >11 o uuuıaz. . 
uul1111 nıasra arı - rıızamı 1 1, l I .. d' . (\ah vt> · F ili tTedeo geçme 

zeytın yağı 

18-:!0 

16 
r·· · ı t l> · · ı. ' eaııutseneısurelı 
aızı ı t~ u~ ra ~r ~Ol emıyel ( L•~yli K. Sıhhat nıe· Nişaclır 

40 

260-300 me.cburtlur • ralıpler bu ; Ç·.ı~· l mnrları nuü lehine girmek _, 
lll3clde lıtikıuİİllP levfikall ' ' Keame Şe•e• 

--~·~---

Borsa Telğraflan 
~şağıda , surrti yaııb ol 
doğu veçhılt' , ıulilt.tdfol 

••e NotnrlikÇP. nwsaddat\ 1 
bir taahfıiil senedi verir. 1 

4 - llt>klt·be kabul olun : 
nıak için : 1 

:\. Ti; rk i \t~ Cu mim riytıl 
• 1 

tah:.ı:ısındarı olmak; B. Or-
ta tah~ilirıi bilirmiş olmak 
C Y~\sı 19 dan küciik ve . . 
25 lt~rı hiiyiik olmamak 
(327: 333); n. ..\ skeri lıiz
nıetlt· :ıl :·, kası l'ııl u il nıa ma k 
(son )'Ok la nıası yapılma - ! 
nııs vP-va askerlik lıizme- 1 . .. 
l i n i i fa •~tın i ş o 1 m a k) E. 

ıstıvorum . s d.... 15 L • ao l&ta • • 

{ t - Tahsilini bilirtlik- Tozsek•·r cuvalı '27 L.55 K 
len sonra llii~tluwtin gös- K 1 • • '>'i>ı:;. 
l "' · 1 1 · l · a a '' ""' ... " erecegı aer ıaugı ur yer • 

. Bahar de beş sene hıznwl flde-
ceği nıi; Arp<t :\u~ulol 

( 2 - Şa'yeı bu nıec - ,, y•~r·li 
huri lıizmeti ifadHrı istin· Pirine . 
kaf edersem; yahut her Çavclar 

7b 

!{-, 

2 

ı fl 
o) 

- ,") 

4 

80 
f> () 

•) ~ 
.... il 

lslanbul 

T ii r· k a l ı u u u 932 

ti22 - 50 İ!'il•~rli11 

Bolar 

Frank 

79 - 70 

12- 0;} -- 50 

9 -70 - 41 hangi bir sel>eple mektep. Buğcl :t )' .\ nadol 

ten çıkaı·ıhrsam veya lah- -·-~ ·--~~·--- "------,--·---
silimi lerketh~rsem, IHikfı-
melin l>erıim için ihtiyar 
edeceği biitiin masrafları i L A H 
- nizanıi f:ı izi le hPra her - I 
tazmin ve iaıfoyi tealılıüt ı 
eylerim . ) 

_ _...,.. ........ . 
Milli [mlik 
~1 a lı a il es i 

Nusraliye 

Mü~ürluğün~en · 
Kiynıl'li 

Cinsi lldl'C' Lira K. 

:\n.ıa 1270 1905 
. \lala kan nwzhu vr her 
türlü şaihtHlt~ll ari hulura
mak l~\zınıdır. 

Annelere Uğut 
1 Birinci sayısı basıldı )) )) 57ô 759 

~foklt-'p kadrosu orta 
ıııt>klep rawıurıları ıle ik
mal edilmedigi taktirde 
hu derece llı lı~i 1 görcJ üğli
rı ii imtihanla isbat eJh~- 1 

vt·ıılt~r dP. kahul oluııahilir 
. 5- Tl.lliplt~r nınvazzah ! 
adı·eslt~riui havi bir istida ! 
ile rııahalli Sıhhat vi~ l.M 
ıııütliiı·lükleriııe ıııiirucaat 

Pdc•rlt~f'. Bu istitlaya aşa
ğııl:ı yazılı vt>sikaların asıl 

larını r;ıptHderler. Bu ve
~ikal:Jl' fotoğraflı olmalıdır 

:\ lliiviytıl clizdarıı ; 
B. - Sıhhat raporu , 
C lliisrıiilıal vesika~ı : 
D. - Tahsil vesikası: E -
Tı•alılıiil !leıwdi; F - 4.5X6 
~haılıııda 4 adet fotoğrafı. 

5 - ~ıhhal raporları 

ııuııu111t · ~irıe muvafık ola
rak hir lw./eli sıhhh·e la

rafırıdarı ;t,rilmiş ol;nalı. 1 

Çocuk Esi rgem~ k u ru-
1 

mu Genel merkezi ; yeni 
doğan çocu klarrn bir ya
şına gelirıce~· e kadar na
sıl bakılacağım öğreten 

"Annelere Uğiit ,, üre ı 

inci sa)· ısrnı hastırnuşlır. 
( ı inci sayı iiğliller J2 

tane birer avlık kiicük 
ol • 

yazılardır . ) 
Ayrıca çocu~lanrı nasd 

be~lerıecPğiııi v~ mama
larmııı rıasd lıazırlanaca-

1 -- Yukaı·ula ya'l,ılı iki parça aı·sa 20 - 7- 935 l:ıri

hinclen İlibarerı açık artırma usulile satıhğa çı

karılmıştır . 

2 - Bt~tleli dt~falen Vt' ıw~ın .ılıııacaklır . 

3 - ihale 3 -8- 935 Cıım:ırtt>si giinii saat on hirdtı ıl ir 

4 - Talip olanların yiizdı~ ~· t~di huçuk pey akça~ıııı 

m:ıl satıdığırıa )' alır:\rak Milli E!nh1k dairt>~İrı P. 

miiracaalları • 27 - 28 - 31 2 

l!ırıı ö~reterı '' .-\ııııt~lere 
•=> • 

ö~iil ,, iiıı 2 inci Sa\'ısı-
~ ~ 

pa~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

).'1 Orman Çiftliği ~ 
ı ~ Fabrikasının r~ 

(J YENİ F ANT AZİ ŞİŞELİ ~) m tla hastırmışlı r . 

1 Vt' 2 S:I} ılı öğiitlHi ~i A N ~ A ~ A Ji 
istey•~rılern kurum pH ra- . ~ ~ ı 
sız olarak gönderir . ~~ Salon Birası Satışa Çıkarıldı iı:J 

Aııkan10 ıa 1ı 11 ı 1111 aıı ço- ~') fiyatı 28 Kuruştur Her Yerde Arayınız ~ 
cuk Esirgem~ Kurumu r.J r~ 
fit•rwl nıerkPzi başkanlı- ~~ Jl_erkea ~ib~ s~zde yalnız AnkatTa ~~ 
ğına yazı ile adres bildir - (,J Bıttası 1Q1tltz. J .. 7 ~~ 
ıtıPk yeter . l ~~~~~~~~~t;S~~~~~~~r~ 
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Tarsus 
935/:~55 

No. TJrihi 

264 • Nisan 
330 

70 T.ev~I 

33 

2ô1 Nisa 11 

330 

icra memurluğundan · 

Ciıısi Jl.,\l. .\12 Kıv. . 
Taı la 3,67720 lwlıt>I' lıt·~tarı 

326 1 i ra 34 K. 
Sl~IHI 

K . 
lıaglaı· 

başı 

~arka 11 ı. ı r i k g ;tf' h t' n idris ş ima 1 fl n lı İİ

se vırı k.-lı~:ı ""ladı Cııııı:ıla \'Pli ağa. 

Cin~i il. 11. l12 Ki~. K. 
Ta rl~• 0,82737 lwhı~r il. B:ıi!lar 

' 

271 lira 95 K, ba'"ı .. 
SINllU 

Şar~aıı ~lansur tarlası şimalPn llalil 
oğulları veli V«~ ıuahnıul \'tı toru11u Cfl 
11 u lw 11 lla n sur , 

Ciıı!"i 11. ~1. .\12 Ki"" K. . 
Tarla 3,67720 l11 1 lıt•r hı·k. Bağlar 

4'.15 lir:ı 12 K. lta~I • 
SINJIU 

~ark: 111 il ; d i 1 a g :ı t· " 1 ad ı v P a h fa d ı 
lıissı·lt>rİ ~arhı·ıı \' t~ sinıalt•n ıarik c.~t·-

• • 
rıulleıı lıihHin ktthva . . 

.\lac:~klı: Tarsusla Suplıi sahhağ 
Bt>rçlu : lJağlar haşı küyiirıdt~n nıarısur \' t>rtıst•sı 

Yokanda hududu ve evsafı ya:ılL larlrı açıl< artır

maya konmuş olup şarlncıme 3-8-935 fllrilılndl'll itibaren 
dairemi:de her kes gürr.biler.e!ii gibi 2 - 9·-93 5 larilıi

ne miisadif pa:arlesi gli.mi. saat 11 de açık Artırma ile salı

lacakltt' . arllrma bedeli mu/zamme:: klymelinin yıi:;de 

75 nl bulmadığı takdirde son arlıraıwz lealıluidli balil 
kalmak şarlile 1 7 - 9 - 93 5 turllılne mtisadif salı 
günü saat t ı de dairemizde yapılacak olan artlırmada 
gayri menkul en çok artırana ilıcıle edileceğinden lalipluin 
mııhammen ktymelinin yıi.:de 7,5 nlsbdinde pey okçası 

ueya mllll bir banlwnm leminal me/\lubunu hamil bulll11-
malart ld::undır . 

2004 nıımarall icra ifl<is /rnnununıın 1 26 ıncı 
maddesi dördüncü. fıkt·asına leııfikcın bu gayri menlrnl üze
rinde ipoleldl alacakltlar ile di!ier l>ir aldkadarcuwı 1JP. 

irllf a hakkı ve~ Jıususile ful: t}(! mcısarlf e dair olan id
dlalaruu ilan larllılnde11 llibarcu yirmi gıill iç/ilde cvra
ln ntü.sbilelerile bildirmeleri ak:;/ /ul>din:e Tapu sicllrnde 
sabit olmadıkça salış bedeli paylaşmaswdan malır1tm kıt
lacakları cihetle alakadararırn işbu maddt! ftkrasuw gül'e 
lwrekl'l etmeleri ue dalla fa:la malıl11wl almak isle.yenlerin 
larsus icra ,:aıresine müracwı/Lurı lllirı olunur. 

·~================!• 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarm~a~u 

~1~r nevi Eczayi 
lıhbıy,.., Yerli vt' Av
nıpa nıiistahztıralı bu
lunur . 

·=========· 
••o••:·••••••••• • • 
: Yeni Mersin Basımevi ı • • • mücellit hanesi • • •> 
• L" k' . 1 • • , .. s 1111ış, parça an- • 

: ıııı~, for~ıtd4~ kilapla- : 
• rııı11.1 işe yaranı~z de-• 
• \P alttıa\ıuıı. hir~ürı • . . . ~ . 
+ siıP- lazını olı:r. Kitap-•!• 
·:· ı f l . . . ~ • larıııııı, ııe ter erıııızı, • 
•!• nıiic~llilharıtluıiz~ ~ön-• • • • • deı·iniı. • 
• ı· • 
• lh~r rwvi ~•lap ve • 
: defh~rler şık, zarif uu~: 
• li11 vl kullaııışlı ola - • 
• l · ı . • 
• ra~ eıl t-nır. • 
•!• ·:· • • •••••••••••••• 
Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Tayy:ıre Cemi
yetine aza ol. 

-------------· --------
Y[Nİ MERSiN 

Nüshası 5 kuruştur 
( 

Abone) Türkiye Hariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 Soo 

Bir aylık too yoktur 

Günü geçmiş sayılar 2 O K. 

6 AYL.IK 
ON DUL.AS YON 

Ft·1111i11 hiitiiu 
ilerleyişini göz 
önünde tutula· 

1 - ' ra 1\ ya ptı~ı mız 
Oıul ii las yon la r · 
ılaıı hlilÜ11 111ii~-. 
terilerimiı uı.-m 

ııu u kal nnşla r
ıl 11' • 

Son d~fa ma . 
kinrmiz ve tm~i

salmaıı Elektrik 
sirkeli ıuiilu~u-• 
ti i , i \' e l w 1 t' d i y P. 

f'lt~k tı·i k komi -
serı tarafıııılan 

nı u a \' e 11 e t-· d i 1 ·~ · . 
rek ıuiikenım.-ı 

hıılıııuluğn gihi Asri Berber Salonunda Ondülasyon yapılırkeO 
rrct•lt>nıiıdr kontrol 4•11i1 nı is \ ' t! lwh~di VflCe Orıd Ü la!'r • • • 

,·on ıuii~aclPsi vP.rilnıistir . . . 
Sayın uıüşterilrı·irııiv~ Ok~ijı·ıı ve lıo_yalı saçlar Oıulii· 
las~oııu yapılır. Saçlaı ıııı tanı hir +>111tıiyPtle OıuJiilaS' 

yon ~· apdı''~ihıltıct-kl•·rirıi :ırz f'~ IPriz . 
Y :ı pıla 11 s:ıçla r yıka rıd11~.1, t t>rleılikçe tla ha giiıel 

1 

ltj~ir, 

6 aydarı evP.l hozıılıııa~ına inık~)n yoktur, bu :lllı 

ay i~irnle bozulursa para g•~ri iade e ılileceklir, 
Diploma No 3016 Kışla caddesi Asri Berber salonu Ali 

•lml+lllll+llll+IRıl+rBIOIDllOBB+llll+IRI~ 

Nefis Kebap 
YEMEK. İSTER.1\1.IİS!NİZ 

Kıbrıs çarşısında ve balın karşısında Numune ke
bapcısı usta Ahmedin dükkinıl'de eyi koyun etinden 
hamurlu Halep usulu, et suyu ile yoğurtlu, Tomates 
ve batlıc•nlı kıymalı ve şişli l(ebaplar yapılmaktadır. 

Sayın ıtıİİŞlPrih!r·iıııiz hu KP-h:lplarcları bir 
i ~ i dPfa n~c!i~ lı~ri nılı> sülleri ıuiziıı doğrulu -. . 
gunu gürt'ct·~IPrdir . 

l~tt·11iltligi La~Linlı• evle•rt~ K.-h:ıp güııdt>rilir 

Şişelerde temiz sular bulundurulur. 
Salata, Cacık . Ayran ve sair isleyicilerin emrine 

il daima hazırdır . 5-15 

•111•1111+1111111momımmmmı1+m~•' 

ı 

1 
l 

~ 
1 1 

Remington Yazı MaKineleri 

1 

Gramofon cıe plaklarda biiyük ' 
tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 

• • Acentesi Vilyam H. Rıkards • ~/ersıtı 

EE31:iCı:::Je::EE=3LZD E:E53 
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Yeni MersiR Basımevi - Mersin 


