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Konsey 
Arap gazetelerinin 
Gafleti __ ,. __ 

Bazı nrap gazeteleri vakit 
vakit bize karşı harekete geçer 
ler. Tabii içlerinde doğru gö
rUşlil ve ağır başlıları olmakla 
beraber böyle muvazenesizliğe 
kurban olanların sayısıda az 
değildir. 

Bu hal en çok Suriyede ka
ranlık emeJlerle çıkan gazete
lerde görülürdü. Dost Fransa 
ve Suriye hilkOmellerinin al
dığı tedbirler sonucu onlar ses 
lerini kestiler. Şimdide Mısır 
gazetelerinde tank yilrilyüşilne 
çöl kumi le hücum etmek kabi
linden bazı yazılar okuyoruz. 
Bunlarda bir sömürgecililc hı
şırtısı Avrupa ajanlarının ko
kusu var. Methiyeleri varlığı 
mıza bir şey ekleyemeyeceği 
kadar zemleride kervan yolunu 
kesmeye çalışmaktan ileri ge· 
\'.emiyecek bir kalite taşıyan 

bu yazılardan birisinide El-mu· 
kattam,da gördük. 

Komşumuz lrandaki son 
kalkınma harek~tini vesile 
sayarnk kendi aklınca devrimi 
mizin kuramını çözelemeye çaba 
layan arap yazıcı eğer başka 
bir emel gütmüyorsa kıt görü
şilr.e tam bir belge sayılacak 
kadar eblehce yazısmda şunu 

demek istiyor : 
« Tilrkiye bir devrim yaptı 

lranda bunu örnek tutuyor. 
İran ile Türkiye arasında bir 
arap devleti oJan Irakın bunda 
çok zararı olacaktır. Türkiye 
nin devrimi yazıyı sağdan sola 
çevirmek, fesleri atıp şapka 
giymek Tilrk dilinden arapca 
kelimeleri kaldırıp atmaktan 
ibarettir. Budu imrenecek bir 
şeymiki İran taklide özeniyor 
şekil değişmekle ruh değişir
mi?. » 

Eğer bu yazının bir yerin
de Irak hükOmetine akıl hoca 
lığı yapılarak Hicaz ve İngiliz 
dostluğu ve arap illerinde men 
faatı baltalanan ajanların ikide 
bir ortaya attıkları« arap bir
liği » ap açık tavıdye edilme
seydi amacını tayinde belki bir 
az zorluk çekerdik, 

Devrimimizin anlamını niha
yet dar bir klişe içine sokmak 
ta başkaları belki haklı göril
lebilir. Fakat bunun her halde 
hAii manda altında bel kemik· 
leri çürllyen bir arap yazıcı 

olmaması JAzım gelirdi. 
Bir varlığı hayalen olsun 

yaşatmaktan çok u1..ak olanlar 
kudretini hı) inde mazurdurlar. 
Hele bu eroinli sömürge aşısını 
yemiş birisi olursa ... 

El·mukattam lıir az gözleri
ni siler Atatürk ülkesine baka
cak olursa her gUn yeni bir 
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dünyaya telkinine çahşıyor 
Eritre hududunda yeni hareketler var 
Habeşistan çok yakm bir 1 İngiltere ne istiyor? 

taarruzdan korkuyor 
Cenevrede durum son derece nazik uzlaş

ma yolu bulmak mümkün olmuyor 

• Adisahaha 10 A.A - Habeş 1 
hükOmeti bu sabah çıkardığı 1 
resmi bir bildiriğde İtalyan 
kıtalarrnın Eritrede bazı here
ketlerde bulunduklarını ve sı
nırırı muhtelif noktalarında top 
lanmakta olduklarım ve bu 
hareketlerin Habeşistana karşı 
yakın bir taarruz gösterdi
ğini bildirmektedir. 

Paris 9 A.A - Bu sabahki 
Pnris gazeteleri, Cenevredeki 
sakin durumu memnuniyetle 
kaydetmekte fakat fazla umu
da kapıfmamaktadırlar. Bu ga
zeteler durumun son derece 
nazik olduğunu onayhyarak, 
italya daha uysal hareket et
mediği takdirde, isteklerinin 
kolay kolay kabul edilmiyece· 
ğini söylemektedirler. 

PiSti Parisien diyor ki : 
« Komite kuruldu. Bu iyi 

bir noktadır. 15 inci madde 
üzerinde çalışılmağa başlanmış 
tır. Paris konferansı sırasında 
yapılan önergelerin tekrar ve 
belkide tamamlayacağı fakat 

bir uzlaşma yolu bulmanm ko
lay olmıyacağı tasınlamaktalır. 

ltalyanlar, uluslar sosyete-

sinin her zamankinden daha 
kuvvetle var olduğunu ve bü
tün devletleri ıı arsıulusat yasa 
y:ı ne bahasına olursa olsun 
saymıya gerçekten kar:ır ver
miş bulunduklarını anlamak 
zorunda olmuşlardır. 

Bu genel anlaşma, en akım 
sarları bile dUşündilrmesi ge- 1 

reken bUyilk kudrette bir et
kedir. » 

Eko dö Pari, durumların 
olsa değişmemiş olduğunu söy
ledikten sonra diyor ki; 

« Esasın eskisi gibi oldtığu 
ihtimali vardır. ŞP.yet B. Laval 
ara bulucu rolünü tekrar ve 
lngiltereye doğru olan erginli-
ğini arttırırsa, İtnlyan davası, 
bundan :r.arar görebilir. Dünkü 
değişiklik bu suretle izah rdi-
lebilir. Fakat eseflidir ki bu 
değişikliği, sathiğ olmaktan 
başka şekilde telftkki edecek 
sehPp göremiyoruz. 

Sonu iklndde 
......,,~~~~~~~~~~~~!!!9!1~~~-~~~~~....-~ 

cila ile bileklerinde parlayan 
kapitulasyon zencirlerinin tilrk 
devrim müzesinde pns tuttuğu
mı görür. 

Türk devrimini anlamak 
için sever ile Lozan arasını 
ölçmek kağnıdan trene, çıkırık 
tan büyük endilstriye ~eçişin 

hızını görmek ve soysal dev
rimin kuramını bilmek gerektir 

ıo yıl içinde profili değişen 
Türkiye Avrura yazıcılarının 

dilile doğunun eşiğinde batı 

soysalhğınm tam timsalidir. 

Gelişmek, yaşamak ilerle
m~k isteyen doğu ulusları Tür 
kiyeyi örnek tutmak zorağında 
dırlar. 

Batı devletlerinin uznk ve 
yakın doğunun Tilrkiyeye im
renerek baktığırıdırn kuşkulan· 
dıkları bir h3kikatken kızıl 

deniz kapısından Lavrens vari 
bir SP.S duymak mahiyeti aç1k 
olm·ısa hayret verici bir hadise 
sayıln!ıi lirdi. 

Dost Irak devletinin dış 

siyasasıııın yönilnil çı>virmek 

amaciyle yapılan tavsiye nasıl 
karşılanırsa karşıtansm arap 
birliği meselesinin is!'arla mü
dafa11sı f'pice gülünçtür. Hiç 
bir ulusun iç işine bize dokun
mayan genel durumuna karış-

mayız ama El ·mukattam'm ayni 

yazısında israrla bahsedildiği 
için söylilyoruz. Acaba bunların 
arap birliğinden kasdettikleri 
anlamnedir?.Kimin malını ve ki 

min ülkesini bi rleştiriyorlar?Bi r 
defa bir ikisi müstesna sayısız 
arap hUkGmetlerinin hepside 
ayrı ayrı devletlerin mandası 

altındadır. 

Birlik !çin kah?m aşındırrı

cakları yerde rüştlerini ispat 

edip mnndnc.Jan kurtulsalar 

daha iyi ederler. Arap gazete

ı~ri ni n hirlik tavsiyeleri tıpkı 

bizim temeli Ç(iken osmanlı 

imperatorluğunıın « ittihadı is-

lam»siyasetine benzeyorki örneği 

meydanda olduğu için imkilıı 

dere"esi de belJi demektir. 

löza Afi/(ı 

-
ıl . • 

i' ~~n!~~~~~~~a~Ar~~ 
Bütün soysal yüce
likler nüfusla başa 
rılır .. 

ingiltere ve italya akdeniz 
egemenliği için çarpışacakmı 

Viynna A.A - Yarı resmi 
Rayşpost gazetesi, « İngi ite re 
ne istiyor? . » başlığı altında 
yazdığı hi r yazıda, İngi ltere'ni n 
sanki yeni bir Trafalgar hadi
sesi ihtimalini hesap eder gibi 
Akdenizdeki savga tedbirlerin 
den bahsetmekte ve İngilterP, 
Cenevre paktı hiikümleri hak· 
kında, pek çok defa yumuşak 
davranmış olduğu için, şimdi 
aldığı durumun, sadece buna 
atfettiği ()nemden ileri geldiği· 
nin farzedilmiyeceğini siiyle
mektedir. 

Royşpost Algesaras'ın Fran 
sa ile Almanya arasındaki nıı
laşmrızlığa barış yolu ile düzP-t
miş olması gibi Hoına ile Lon· 
ura arasrndaki gfüüşnıelerinde 
eğer varsa, lngilterenin kaygı 

!arını nyleC'e teskin edeC*ğini 
snyıernekte ı\e şayet ingi ıtere, 
kı•ıHli zenci ııyrusu üzerinde 
ykıılolar husule geleceğinden 
lrnygıılanıyorsa, bu, sfüniirge 
sisteminin pek zayıf olduğuna 
delalet eder demektedir. 

En son, Rayşpost, bazı İngi
liz pc,litikacıl1rının « bugiinkii 
Britanya imparatorluğu ile 
doğmakta olan Roma impara· 
torluğu » arasında önüne ge· 
çi lemiyecek bi-r çarpışma ihti
ına'ini gi>z önüne getirip getir 
medikleriııi sorarak sözünfi 
şöyle biti Jınektedir : 

« l<udretli ve soğuk kanlı 

İııgiıtel'ı.!. sliresiz bir durumun 
gii<,:liikleriniıı, mc;iisii7. anlaş

mazlıklar doğurmasına her hal 
de nrnydan vermiyecektir. » 

italyanın bizden aldıkları 
ilk parti olarak 100 ton yulaf istiyor 

Ş:nıdiye kadar yüz bin liraya y~ık1n doğu 
Afrika için n1üh~1yaatt.ı bulundu 

ılen bir milyon liralığa yakın 

ıniibayaat yap.nıştır. Bu 
ınübnyuatm hemen hepsi de 
yiyecek maddeleridir. Yulaf, 
kuru bakin, bezelye, arpa bu 

İstanbul - İtalyanın Habe
şistan seferi dolayisile dışarı

dan 5nemli mikdarda yaptığı 

mUbcıyaat işinin müstaceliyeti 
mesafenin kısalığından ötiirii 
bilhassa memleketimiz üzerin
de tekasfif etmektedir. İtalya 

1 madaeJeriıı bnşında gelmekte 
dir. 

sonbiray içinde yalnız şehrimiz Sonu ikincid~ ----=-=-- ~~-
Mersinde yeni bir kurul -- .......... ---- -

Tarım bakanlığı şehrimizde bir hoyv~n 
tahaffüshanesi ve Labratuvar kuracak 

-·-------
Bina iı:in şehir l:enarınd~ bir yer istimlak edildi 

Mersin ve hiııterlamlındaıı 
-.iış memleketlere lıay\'an çıkalı l 
nı daha esaslı bir şekilde yönet j 
mek ve kontrol etmek için ı 
tıırıın hakanlığı şehrin doğıı , 
yönünde iki buçuk hektarlık 

bir yeri istimlak P.derek haknn 
lık adına tapuya bağlamış \'e 
hurada hir talu.ıffuzhan~ ve b>.ıy 
taı i lahratuvar yaptırmağa ka
rar vermiştir. 

Limanımızdan her yıldan 
daha fazla dış mentleketlere 
gönderilen hayvan ve hayvan 
maddelerini muayene ve kon
tr(\l için daha önce tahaffuzhane 
ııin hifzissıhha lahratuvarı taş 

handa Uç odalıbir dayrede tarım 
vekaletince gönderilen fenniğ 1 
aletlerle çalışmaya uaşlamıştı. 

Lahratııvarııı noks&n oları mal-
7.enıesiııi tamamlamak için ) P· 

niden hakaıılıkca 500 liralık 

bir havale daha gönderilmiştir. 

Memleketimizin iyi bir ge
lir temin eden hayvan çıkatı-

11111 füıemirıi giiz iiniin<le tutaıı 
tarım hakanlığ\ tahaffuzhane· 
nin su tesisatının acele ohtrak 
yaptırılı~ası için ilgili olanlara 
ge:ekE>n tali mrıtı gon lerınistir. 

Taş handa çalışmakta ola ı 

lahratu var memleketi ni1,d ye. 

ni bir mü~ssesetlir. Ü.ıiiınüz l<' 
ki yıl yapılal'ak olan t.ıhafl.1 1.

hanenin ikmalinde labratu\a , . 
da oraya pnkledılec k \"e ha\. 
van çıkalı tam bir ıntiıa 11 , ı: 

kontrol altına alınmış olacaktır. 
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Sa ı det Bulunurmu, Yapılır mı 1 · 
Sa ;.tıh~li hizP Ziimriiıü 

anka ~ uşu gihi gö~tf>n:ıiş 

lerdir. Heru anuıacak, 

lıerudt~ huluırnııyacak bir 
~ey, hir yalan!.. Bu <ıllın 

giimii~ k:rnatlı kuşu <legil, 
ihtisarlığııuıım mesut yur 
du yapmak isl~tliğimiz 

« Y flŞil köy » ii bile hu
l:ı nıadık bu y••r yüzünde 
Hu zjj u ı riicHi a 11 ka kuşu 

ılinsel çağbrın cennet 
ha)·aliuden orta kalan hir 
u \'durmadır. · Bu ,, Y f-'Sil . . 
kfty» romarıtik çağların 

tabi:ıl köieli~inıh~n siirii
uiip gelt\n lıir manidir, 
hir i~ıatc;ı fikirdir. dogru~u ı 
şu kı saadet, aramakl a 
bulunacak, Vt' giirıiiu hil'in 
ılt~ örıiimiizt~ cıkat~ak, hazır • 
hir meyva değildir l\i gii-
nliu birirnlt~ 01111 bulup 
yiyelim Ne l\aılar garip 
görihıürs•~ g(h'iinsiin, hu 

clar yerde chıe•~ «Saadet» 
ne olduğurıu ar~ştıraluu. 
O, kendimizi hulmaktan 
kendimize ka nısmak lan • 
başka ne olahilir ve rw~· i 

anlal:ıhil\ı-? Eğer hu k~rı 

tliliğiruiz, benliğimiz na
türel ve sosyal hir kc•111li 

lik ve benlik ist>, saadete 
kavu~manıız da rıatiin•I • 

VP. sosyal bir dilPk ve istr.k 
olacaktır·. Anc~k ortada 
aranıp hulunarak hiç bir 
şey yoktu ı·, )' 3pılac<ı k ya
ratılacak bir şey vardll'. 
Saadet sorağımıı düğü 
miiraii cüz~cek olara lıant- ( . ~ 

limiz dflğil. isteğimizdir. 

Yeuilrri saadeti ar•ı-

nuya deµil, 
hazırlı)·alım. 

v •t r a t nı " a - . 
i. H. 

Yeni Ada~ 

Acı Bir Ölüm 
Mersin Finans işyarlarm 

dan ve yazıcı arkadaıları
ımızdıın Aziz Altuğun eşi 

Fatma Nezihe ~vvelki gece 
pek genç yaşta iken ha 
yata gözlerini yummuştur. 

Azizi ve kendilerini ta
nıyanları büyük acılar içinde 
bırakan Nezihe dün gö2 

IY•ıları arasında ebedi is
ltirabat evine konmuştur. 

Arkadııımız Azizin Acr 
~arını paylaıır ölüye tjnrıdan 
ırabmet dileriz. 

Sinop Ye Bolu Panaynı 
.Ankara, lo A,A - Biin 

Sinop ve Holu pannyır

hlr ı ~çılnuşur. 
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Şehir Haberleri : 

Dektirik f a~rikasmm 
kömür yakacak ma

kinesi geldi 
_,.. .............. 

Elııktrik ~OS\'fllt-ısi la
ı·afıutla11 .\lmaııyaıla )loğ

clt!ıı hu rğ Ştılır i nılPk i Volf 
fahri kasıııda!ı si pa ri~ t!ıli-

ima 415 tu~ygir k11vvetı11-
ılt~ Zonguldak ıu:uh~ n ~ö
ııı ii rh~ ri lı! işliyn~t-!k islim 
m~kiıwsi .\kka vapurilt~ li
nı:uıımıza gPlmiş ve fah-
,.;kaya ıaşırınıağa başlan· 

mı. tır. Makinenin vakında . . 
kurula<':ıgı ~·;~· lt~rıuıekle-

tl ır. ·----.._....__._..._._ 

Satış Kooperatifi 
Üretmenlere yardım 

yapıyor 

SPhrinıiı salts kooıwra • • 
ııfı kö\'ltHeı·iuıiz tarafında11 .. 
pamuk iidi11leri11in şeltre 
geliriluwyt~ haşlanması 

dola.\' ısi 1 ~ c.;a l ışıııala rıru 

arlırmışıır. 

l\ooperatif iirelnu~rıleriıı 
iirünlerirıi öıu~nıle tasnif 
t~htH!klt~ uıallc.rın kalilesi
ııi ayırarak paı·Jak bir 
~urHlt~ pi yasa ya arzt!lnıek 

1 t•tl i I'. 

16 ll1Cl Asambilo Toplandı 

Başkan uluslar sosyetesini dünyaya 
umut ve kanaat vermiye davet etti 

CP-ıu~vr .. , 9 «.\.A» - 16 ıucı uluslar sosyf'lP.Sİ 

amacile bu gün açllnuş ve ç~~koslovak)a dış hakaııı 
Beıws haşkarıltğa s.-çilnıiştir. 

BP111~s di~· eviucle lP-Şt>kkiir P.tlikle11 soııı·a amacilf>
yi, uluslar sosyPt~sinirı tehlike~ i a~amhilt~)· i ve 
( i~ln kt• 11 tWİ n firı iirw8 w·ıç i 1 t> hi iP.<~•· ği hak k uıd a d İİ 11 ya ~·a 
um tı l ve kana al v~rmiyP davet etmiştir. 

Eritre l1ııd1ıdt1nda Yeni .. 
Hareketler 

Birinci sayfadan artan 

~lu~olini, konse~· i Fran
~·, vı· ı· n"ill.-rı~vP. ct.-ıris-.,< ~ • ~ .. 

nıPk in karı.anacak ıaıı ? VP. 

hu ~; urt~llc~ Levali uz:ık

laşlırıuak lt~hlikesile kar
sıla~nıı~ olnwz nıı '! . .. "' 

Övr tle vlt~tler hi di~i ni o • 
paktl saydırnıay:ı ılöltln-

miş olduğunu v.~ Lıu hir
lillin her !!Ün tlalaa ~uv-o o 

vetlendığini söyledil..tmı 

~onra di)'Or ki ; 
cdtalya harp ilan edil

diği taklird•~ paklm yeri . 
tilme~i icin uluslar arasu• 

• 
dak.i birliğin Ct~ur.vr~de 

g~rçekh~n ~:•~la mi a ııthğını 
a nlacuı~ur. » 

Fakaı, bıı gazele şu 

ga\'gıvı ~n~tPruwktedir. . . ~ . . 
Ctrn,••n·dt'ki biitiin hiL 

viik del:,tPİ•·r f'Sas itibar.ilt~ 
•' . 
lıadıirı vt•ya hir harp baş 

la ngıcı 11111 ilııii 11~ ~rçil m İ
yeceğini sanmaktadırlar· 

Ln Pfiti .Jurrı:ıl tli~·orki; 

Bir kotarma yolu hul

nıak ihtimali hala \· ardır 

koıuilf~ui n programı orıu rı 
ital)·aya ön~rgcler<le hu . 
lurınıaklan vaz gPçnıecJiğı
rıi gfislernwktedir Fakat 
hu işin kola)' olacağına 

ve hu önel'gt•lt~ri rı ita lya 
tarafından kahnl f'ılilt1CPği 

rıi anla tnıaz. 

KoopPratif ayııi zaman- -
ela kPııcli oı la~larııım ka
ııavicP, cu val \'f' sair hu-. . 

İzmirin Kurtuluşu 
Büyük gösterilerle 

kut/ulandı 

İtalyamn Bizden aldıklan 
.. Birinci Sayfadan artan,. 
Şimdiye kndnr, son aylarda 

İstarıbulun genel çıkışı 500·700 
bin lira raddesinde iken geçen 
ay yani Ağustosta bu çıkı bir
e.len bire 1,5 milyon liraya 
yilkselmiştir. Bu fazlalık kdmi
len İtalyan miibayaııtından doğ 
maktadır. 

rıa hP.rı'l.tır ilıth :ıc•lal'lmda . . 
lt~uıirı t'Lnwk ~ıırt~Iİlt~ yar-ı 

clıuılal'cla buluıırtı:ıklalİir. 

Of is Direktörü 
~ler~iıı Türkofı!'; clin~k 

lÖl"İİ Ct•l:il .\kyiirPk tliirı 

üdevile ilgili \'~ııi irıetde-. . 
mPl,wdP hulunuwk üzre 
Kar:ııııarıa giımi~ıir. 

Türkofise sunulan 
dilekceler 

' Ttirkofi~t~, lPcinıt•nlt•ri 

nıiz t:ır.ıfıııtları gönderilt•n. 

dilt~klt•i'~ pııl )' apıştırılma

cltğı gfiriilıııiiş, Tiirkofisin 
n·s nıl hi r nw kam ol ma~ı 

dolavısilt• ~füıdt~rilt~n eli . . . 
ı .. ~ it• ı· İ~licla ıua h i y•~l i rnle 
olaeağınıl:ırı 011 allı ku
ruşlul.. pula ıahi lululıhı

ğu 13zı nıgel~nlere lt~hliğ 

edilmişt. ir. 

Hayvan çıkatı 

. il a yfo \'tl çıkarıl rna k uz-.. . 
r~ Limammıztlan Kontara 

lımir, 9 «()zfll a~· ı.arı

mızılann ·- Giizt>I İzmir i tı 
kurtnlnşuımn on iiçiincii 
yıl tlUniiıuli hu yıl lıt•r 

SP.nPkitıtlt•rı dalıa fazla hir 

~t·virıc ve laşgın laeyt-<~an 
• 

lar iciınle kullulanciı. 
• 

hulurım:ık 

ici11 ,·urdun lwr tarafırı-. . 
dan gtdt•rı oıı hi nlı•rc•~ ~o rd 
luuurıtla huı·aıla olu~u 

türtıııe b"şka lıir g()rii 1 

v ertl i. Kacl i fH .k a.l e YP- ~)r~e n 1 
iP. lW)T:ık ~P~ıltlt. ~J:lgnı~a 
ve A vdıııdaıı :,teltm ztıv-

~ . 
he~hff kt>ncli kt)'••fotleril~ 

parlak hir gPçiı )' Hptılar. 

g•·ce d .. rı iz ş .. ıı 1 iği vl' hi"ı

y ii k h i r f e rı a ,. a 1 ayı )' a 
pıldı. 

M. Panayot 

Ankara - İtalyanlar mem
leketimizden arpa ve yulaf 
almak için bazı firmalara tek
rar rnilracnatte bulunmuşlardır . 
İlk parti olarak 100 ton isten
mektedir. Müracaatlarda, biUl
hare daha çok mal alacaklnrıda 
bildirilmiştir. 

-----
fener Türkiye Sampiyonu 
l~taııhul, 9 «A.A» -

Tiirki)'H hirirıcilik 
rına l futhol macı hit-• 

mis ve ft~u:ırhalıct• lznıir 
t • 

ahun orduyu l-4 yP.ıwrek 
Tii rk i ~ P ş:ı rıı pi ~· oıı u ol 
m nştur. 

Hollan~ah Uçman 
Ankara. 10 «a.;rn - Bir 

kaç giin öne~ bir kaza 
ı-;oııucunda ()len Hollarıda 
lı Ucmamn ölüsü dün 
tör,_.,;ıe hasla neden uca k 

• 
alanına ııekledilnıi~ ve 
llollandadan ~elt!n hir ·-

İnanca olara~ Ahnahilecek 
Tahviller 

J na rıca oi;r:ı k k ahu 1 P

dilect-k ulus:ıl « t'Sham 
VP. taltvilJer » lrnkkrnda 
Firı:ıns bakarılığı 18-7-
935 tarihinde ilgili yt>r-
lt>re bir gen~lgf~ göıuJeı·
nı işti • H · ı n n n ~· azı h ş ır u 1 a k i 
Şf•k 1 i ı i ha rile hazı yanlış-

lıklar yapılıtığı göriildii
ğiimhHa bakaııhk ikirıci 

bir ~~nı!lge ilı~ duru mu 
a)·,hnlatnıışlır. Buna ~()n~ 

t4~~o rrnmar:ılı kanu
nun 17 irıei m:ııltlPSİ () 

fı ~ ı·ası umci hi rıct~ tı~mi rıal 

olarak kahııl Pdilecek nail
li t•sham vn t:ılavih\t IP

miııal olar:1~ ~ahol ~tli

likt~rı l . 7 . 9af•larilı ve 3o 
lJtJI rııınıanılı lehliğatı 

u nnıru i \' e11i n hi ri nt~i sa\' fa-.. ~ 

~ırıırı ı ve 2 numaralı son 

iki fıkrası mucibince ifa_,, 
muamele olunaeaktır. 

Teminat. olarak kabul 
etlilıııiş olan milli t~slıam 
ve tahvihtlın borsa fiyat-

• 
lan11daki lenu~vviicatı tla 
llOl 11u111aralı lehliğatı 

unıuuaİ\'erıirı ikinci ~av
fasmda · iic numaralı fı k-. 
ratla yazrll usul dairt~sin
dt' al:\kaclar resmi dairt1 Ct~ 
hızz:ıl takip ıHlilPcektir. 

Binat•naleylı, nıHzktir 

iic rı•mıaralı fıkrada hah-. 
si gflÇtlıt a~·lık celvellttr-
dt>ki vasati fİ\'atlar, lP.-., 

minat olarak kabul edıl~-
, ... ı, lıi~~P .sı1 ıwıti VP~a 

ı a l ı v i 1 i 11 lı ın i ~ :ı h 11 I ii fi d P k i 
" " ' nı P ı i e in La t h i k '} d i 1 ~ -
Ct:k fıy:ıt;ı ı·~:ıS lt>Şkil ~-
dPmez. 

l -7-935 La ri h H~ :10-

l lOI numaralı tehliğaıı 

unıumiyP11İu istinat Plliğı 

icra vt>killtır•i hflyeli kara
,., mucilıirıc,. teminat o-

larak kahul edilt•CP.k mil
li P.Sharu \'P- talavilftıın lıa

tı1iline ıuulıarr~r olmasl 
icap ~d~r . ;;o - 11 O ı ııu

maralı taruim ile isimleri 
hilclirilt~rı sirkt·llt>re ail • 
sPneıh~ciııin hir kısmı ha-
nıiliıw vt~ bir kısnrnla rıa· 

nıa nnıharr~r olduğu ci
h e t I e il t• r i el ~ 1 w r h a 11 g i 

vapuruna 1380 k~çi. ve 
350 ~oyuıı )1 iikle11miştir. 

llitlivi kumpauyası es
pektörlerinden ~I. Pan~yot 

şehriruiz~ gel na iştir. uçak la memlektine gölü- 1 
riilm Jştür. 

bir yanlışlığa mahal ver
nıern~k iizre lemi 11at o la
ra k kalml fHlilP11 milli es
ham ve tahvilalrn mutlaka 
hamiline nmlıarrt•r olma
sına dikkat •·ılilmesi IAıııu 

gelir. 
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Komşularımızda Neler Oluyor? Mersin 1 L A H 

Yunaniatan' da hiç, Treska lıoğazlari~ ı~ 

llalk~ mana~1ırm111 olılu-

ğıı yere kadar gitltwı)k K.«i. 

Piyasası P. T. T. Direktörlüğünden · 

K. s. 
§ Pro.\':t gaı+ıtPsinin 

)' aztlığına gön .. ordu gerıel 
kurma~· ı sırurlarıu tuhkim 

• • 
orada yapılan VP. su ile Par1111k P.kspr~~ 4 7 

Önce yapılan miinakasauıu kamrnu11 tarif ettiği 
şe~ il~ olmadığı görülerek ftıslwdi.len Mersin posla ha· 
ıua~iyl~ istasyou arusı ya) lr araba il~ Po~ıa süriicü
liiğii 6 - .\ğustos - 935 giinüntlen itibaren ( 15) giin 
müdcletlt~ yeniden eksiltmeye konulmuşıur • 

~tlilmt1Si işiyl~ uğraşmak işli)·~c~k olan ~ı~klirik ı lan~ 44 25 
sautral111tfo ki çalışmaları Kapu malı 42 iizP-r~ bihiik riitlwli su 

haylanlau hir komi~~' On 

kurmuştur. Bu komisyw· 
ıau n 24 ağustosa kadar 
işiui bilirmesi ve bu yıl 

içinde yapllacak olan lab 
kim işlerini sa ptaması ge
rekiyordu- Tahkim işi için 

lazma olan para da sa b 

lannuştır . 

gözılt•n geçirmiştir Kozacı parlaAı 4o 
Mulıamuıen aylık ücrt"'lİ otuz lirachr . 

ihale 20 • 9 • 935 Cuma ğünii ~~al 16 
lacaktır . 

Bulgaristan'da: 
§ Bulgar polisi Hasko

va 'da bir komiinisl ya -
kalanuş, hunun üzerinde 
çıkau k~l~ıtllardan , Arn -
sudof ve Cankof adlı iki 

• 
laurnmış kouıiinislın ~taro 

St•lo köyünde sakh ol -· . 
Juklal'ı auhışıluuştır. Po-
lisler bunun iizerine köye 
giderek ltu iki kişi11in 

saklı bulundukları yeri 

sarnuşlar ve ihtiyar bir 
kö,·liivü komiiuistlerin va . . -
uma göıult"'rar~k, leslim 
olmalarım istemişlerdir . 
Üc Jpfa trkrarlanau lm 

• 
t'ntİr komiiuisLl~ree din
leu•ut'diğiuclt• 11, karşılı kh 

hir tiı(ek atrşi başlanuş, 

hunun sonucunda ~oıuli

uistler öldiiriilmiişlerclir. 
§ Hububat alim satım 

direklörlüğii , ıs ağustos 

tarihine kadar) t'Uİ iiriiu
den şu miktarları satan 
almıştır : 78,63f,355 kilo 
buğelay. 4,673,222 kilo ar· 
pa v.- çavdar, 768,759 kilo 
da karışık buğday ve çav 
tlar. Bu dir~klörlüğün tle
polarmda 15 ağustos ta

rihiıule 91,406,069 kilo huğ 
day, arpa ve çavd<1r vardır 

§ Pilev11e hölgesinde~i 
çifçilerden, köy şarbayla
r11uJa11 v~ tarım uzman 
larmdau mürekkep bir 
grup Çeko~lova~)· a'ya ~il
Hıişıir . Hu ~rup Ç•Jkoslo 
val>. cifcil .. ri' I•! tarı na uz-

• • w 

ruanlarrna hiı· gört•l ya -

pacaktır • 

Yugoslavya' da: 
§ Hu gii ult'rılt> ~iiney 

~ırhi"ita uela lı i r t t>fliş ~~zisi 
~· apurnkla olaıı V ugosla V· 1 

~a baynulırltk. hak.am Ho· { 

§ ((Yugoslavya kırah fam~ çi~idi 
kupası» için y:ıpıla11 hii- \'f"'rli • 
yiik uçakçllık miliugi ı Koza 
·~~· hiMP. ZagrP.h'tP. haşla- ~ıı.saıu 

mış ve Kral Piyer'in do· Fa~ul.va 

ğumtıırnu ~ıl döniimü gii - ~oluu 

uii olan 6 ~)· hilcle bilmiştir ! M ... rciıu~~ 
§ Sofya'da hulgar hii- 1 Burçak 

2 
l 
7 

11 
8-9 

75 
f> 

50 

5 625 
8-9 
40,50 
7 bO k ı)metiyl•~ Yugoslav hii- K 11~ y~mı 

ktimP-lİ · arasmıl:I lıu )' ılm Kum cları 
1 4 125 

şu hal ay111da yapılan au - • Ct"'ltil 6 25 
laşma gereğinct', .. Bul.gar ı . .\cı ç~ku·.ı .. ~ ıçi 40 .\3 
Y.ugosla~ ~ım~ı. uz~rı.•.•<le- ISabun Ayvalık 24 
kı ~lresımıro\lızı koyuıule , K:ıhv~ 97 50 
bir srnır gf'çit noktası ! Ni~aıhr 16 
a~ılmışlır. 3 Haziran tari • 1 Ça~ 260 _300 
luıule d~ Vırşka Çuka l "••m• ••ııer 15 L 

• Baadık&a • 
g~çu ııoktaı;ı ~çılmışlı. . Toz şekP.r cu vah 27 L.55 K 

§ Yugoslavya'da yeni Kala)' • 225 
bir ticarel kanunu hazır- Bahar 7b 
lanmaklatlır . Bu kanu • Arpa .\uaılol 
nun hirinci ve ikinci kı- ı· 

1 

,, yer ı 

sımli~r~ h~zırla nrnı~t~r • Pirinç 
Bırmcı kısım lec11uer- Çavdar 

ı~r, i~inci kısım da tecim Buğd~y Anadol 
kurumları hakkmdadır. Buğd1ty Yerli 
Tec11nıı1el ~· ii kr.ul .. r hak- Limon lozu 

s 275 
3 125 

14 
3 

L.imla olan iiçiincii kısmı Y _.meklik zeylin Y. 
da \'akrnda hazırlana - ~ ı. n· . . 

4,75-5 
3 625 
78 

32-38 
25 

50 

k 
• ua ulUt . 1 rlnCI 

ca tır . .k. . 
§ 1, 1 'lk 1 .... • ı ınm 

•il yı 111 ı a ll a\' I., u 1 ' • .,. raı~•r c arı 
icind~ vaıulaıı bir isıat: s- ,· .,. · 

1 : .... ,; y .... 1 Jllt t a r1 

23 

3 1 tıg~ gurfl, ugos avyamn .. 
1 1 , .. d ı·-· 1 Kara hulı~r ta ya ya gon t-rt ıgı ma -
larm dPğeri g~çen yıl ay- l~ıc~ Kep~k 

1 
95-90 i 
l 60 ı 

m miiddel icinde 402,4 Kaim » 
• 

ıuih·on i ktm hu yıl 363 .. 
milyon ılinara diişmüşliir 
Yugoslavya '11111 ltalyadan 

l 11cir 
Yulaf Çukuro 

, . .\ uadol 
getirligi mallarrn d~ğeri Yapa~ı beyaz 
Je gt1ÇP1t ~· ıl 282,5 111ilyo11 ,, Siyah 
dinar iken lıu ~· ıl 221,26 'I iftik 

1 60 

va. 
10dan11 

3-125 
3 125 

clirıara cliişnıiiştiir . SaclP yağ Urfa 

42-47 
42-47 
62 50 
65-70 

da yapı-

Talip olanların muvakkat l~minatluri)· le birlikte 
Mersin Posla müdiirlüğiine miiraeaatlaf'I ilan olunur. 

8 - 11 · 14 - 17 

Tarsııs Amerıcan College 
Amerikan Erkek Liae•İ 

T edrisıt 1 Birinci T esrinde Baslar 
Tam tlevr ... li list~ olıluğu Kfıhiir Bakarıhğmea tas 

tlik edilmiştir . 
Tiirkç•', lngilizce, Fran~ızca okuıhır. Tit~ar~t ders· 

leri vardır • 
f,eyli iicrel 220 lira, Nehar-i ii~ret 40 lir·a i lır . 

Fazla mahlmat için Dır .. ktödiiğe miiracaal • 

l6·18·21·8·11·13·1Ö 

lçel Defterdarhğından: 
Mahallesi 
Nusratiy~ ~
Bahce M. • 

,. ,, 
,, 

" ,, ,, 

" ,, 
Nusratiye M. 

" ,, 
" 

,, 
Cami ŞP.ri( M. 

,, ,, 
" " 

Nusraıiy~ M. 

" " 

Takdir olunan kiymel 
Cin~i Lira K. Metre 
:\ rsa ı 84 2ao 

" l-14 181 
" 230 230 
" 690 690 
,, 276 690 

" 
862 862 

Nısıf hiss•• haue 800 1149 
:\r~a 

" 
" 
" ,, 

" Hane 

576 ö76 
1 ;j7() 

106 
80 

345 
276 
800 

1270 
213 

60 
230 
460 

• 

N 
1 
2 
3 
4 
ö 
6 
7 
8 
~ 

10 
ll 
12 
13 
14 

l -- Yukarıda cins VP. "iyıuell .. ri ~a1.ılı gayrı ıu ~·uk u l 

t'mval hf'tlt•lltJrİ p~~İıa al111nwk iizı·t~ miilki)'P ll ı•ri 

10-9 - 9:lf> larihiıult'n iti haren 15 l(İİn miidıl~ı

le açık artırmaya ~ouulmuşlur • 

P. T. T. 
1 L l 1 

DirattörlOğündan : 
1 

2 - ihale 26 - 9- 935 tarihimle~ l)t•ı·ş .. mbe giinii saat 
16 ıta Dt-ftertlarl&kta s:ılı~ ko111is~·ouurula yapıla 
caLur • 

3 - Talipl .. rin yiiııt~ yeıli buçuk lt'miuarlarım mal 
Öııc~ yapılan mii11akasa•un ~anunun ıarif lHliği saruhğma yatırarak ıuakhuılaril.- birli ~lt· D~r, .. , -

Şt!k ile u ~·ğu n olmadığı göriilerek fesbr.elileu Mersin' clarhga nıiiracaatları • 11 _ t 5 - 20- 2 ~ 
~o~l.ı lı:ı ı ı .. sı il~ ~elip ~i~ecek v:•ı••ırlar arası k:ıyikla 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
po~la siiriiciilfığii 6 • 9 • 935 Larihinıl.-u itibaren (15) 1 

gii ıı miitldelle yeniden ek~ihmeye Lonulmuşıur • 
,\luhauuu~n a~lık iicrel ahmış beş liradır. 

lh ı ... ~i 20 • 9 • 935 Cuma günü saat 16 da ya· 
pıliıcaLtır . 

TaliJl olaular111 ıeminalı muYakkaıalariyle birlik.le 
M~r~in Posta miictfırlüğüire müracaaıhırı ilAn olunur. 

8-11-14-16 

Zııi Mübür 
Nanuma \· aııh mührümü k:n hetıtim. m.-ıl\t'ır 

mühürle kims~y~ borcum olma,hğm.ı ve ~· ... ıusiui ~a ı•
ııracağundan eskisinin hiıkmii olmadığım ilan t>~ ı~
rim. 

Tar~ •ı~ sa hık clua ı ~p~ 

l11ult•riml~n Habıp 
mua l-
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SAYFA:4 YRNI 'EllSIN 11 EYttJL ı 935 Ç \ RŞA M RA 

'•t=====::J• " A N 
• 

1 L 
Silifl{e J anclarma Ol{ttlu Satıı1 Alı ııa K onıisyoı1u Başkaı1lığından; 

EksiltnW\'e . 
komw 
me vaıltlm 
Ci .. si 
Ek11u~k 

Sığır t~li 

Kuru Fasulya 
Nohut 
,\lerdnu-k 
Sacı~ yağı 

Bulğur 

Pirine 
• 

Pat.alP-S 
Sahuu 
Zevlin va~ı • • c 

ZPvlin daıwsi ., 

Edirne fH~~· 11iri 
Kuru iizii m . 
Kuru soğa rı 
Arpa 
Odun 

Kfimiir 
Saman 
Ca v . ., 

h•· lıtır kilosurıun 

11111 lıa ru nıe ıı 

llikdarı 

Kilo 
210000 

45000 

10000 

10000 

3000 

5000 

15000 
8000 

5000 
5000 

1000 

3000 

1000 

2000 

5000 

15000 

300000 
10000 

15000 

301) 

fı\'alı -
Ku rus . 

10 

9 

14 

7 

9 

70 
7,5 

20 

G 

:m 
30 

25 
50 

9 

4 

5 

0,50 

2 

0,50 

300 

)luvakkal 

lı'ıııiııal 

ııı i k la rı 
Lil'a K , .. 
:575 

337 50 

J05 

52 50 

20 :t5 

262 50 

112 50 
120 

22 50 

~ 07 50 

22 50 

56 25 

32 50 

13 50 

15 
33 75 

107 50 

15 

5 65 

67 50 

Ek~iltıuı~uin yapılac .ıgı 

gü11 ve ~aal 

ıG-9-935 Pt· rşenı l>e ~ S. 8 
)) )} 

» )) 

)) ,. )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

21-9 ·935 Cuma 
)) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) 

)) )) )) 

)) 

IG 

12 
t4 

l6 

17 

s. 8 

9 

10 

1 1 

12 
l3 

14 

15 

16 

28-9-935 CumartPSİ S. 
17 

8 
)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

9 

10 

1 ı 

llanA!İ nsulil~ eksihnw-
• t .l 

nin )' :tpılacaAı 

Kapalı zarf 
Acık .. ksihme • 

)1 l) 

)) )) 

)) >) 

)) )) 

)J )) 

)) )) 

)) J) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrü~ Civann~a~tr 
• 

ll~r tıf'\' İ Eezavi . 
lıhlııyt', y Pl'li Vt~ :\ \'

l'li pa 111 iista lızr.r atı hu -
l 1111 il, . .. 

··==============· 

Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti· 

yorsan Ha\Ta kurumu 
na üyn ol. 

'••o•·>••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 

Toz şeker 5000 

()oıua ltıS ~alcası 500 

• v k" . 1 • 
>) 12 » » ı • r.s ır111ş, parça an- •) 

» 13 >> )) : 1111~, f••rsudP kitapla- : 

32 120 

25 9 40 

)) )) 

)) )) 
• 

l - Silifke .la uda rma Okulu11ura l - 10 - H35 elen 1- 9 - 936 _,·a kadar olau vı~ hir SP.llP. iciu mukavelP\'e ha~ • rmızı İSP. var:uuaz dP.-• . . . . . . . .. ... 
lanacak hulunan yukarda cins VP. ıuikcları yazılı m•~vadch iaşe şarlnaıurde ~· azılı olduAu şekildH lt~shrn olun- •:• y.- alma) uıız. t.irgiin • 
nıak ~artilP. hizalarıncla g,1ü1ı1t~riltliğ'i usul il~ t'ksillme.ve koırnl ıııustur . • · ı" ı K'l • • .... sıze :.ıııu o ur. ı ap -.. ~. 

2 - - .'111hammen ht~dP.llPı·i ve muvakkat L•·ıuinal nıikdat'lara hiıala1'11ula gfislt•rilmi~tir • lanııızı, clP.flel'le•rirı!'.l.i, ~ 
H -- lhalP.nİıı yapıl:ıc~a~ı giin VP saal lıiıalarııula gii~lt~f'İlnıişlir . • • 

• uıiicpfliılrnıu~ıaıiz~ ~ih• - •:• 
4- llıafo Silifke .larıdarma Okuluııd:ı toplanacak konıis~orula yapılacaktır. • 

1 
. . • 

fi - ll~r cins icirı liiz;uaı oları t•v..;af \ ' t' s:ırı.ları Okul salonurnla mah~u!' \1rdrw :ısılmışlır . lsl• klilf'rt~ Las- • 4 f>rıııız . • 
dildi hirer sureli ·l'arasıı Vt>rilir . • . : Urr ut•\' İ kitap v~ : 

6- Kinı\'a lahlifirıe lahi olmıvarı 111t·\· aclclın 11ii111111u·l~ri komis\'onıla lllt!\CUllur. Vt>ruıi\' t• İ~lt·kli olarılar IHt • de•fh•rle•r .şık. zarif 111~• 
• • • • • • 

niimuneleri lwr giin tlileclikl~rı s:ı:ıllartla Okul. K lığ111a ı,ıiir:ıcaal t•.IPrt-k gürPb;lirlPr . • ıiıı v ~ ulları1sh ola- • 
7 -Kaı'alı zarf usulilH ·~ksiltrııP.ve koıımuş olaıı nıf)vatlm LPklif mektuı>ları ilt~ ~490 sa\'llı k:ııı11ua UÖl'e \'t~ • 1 'ti . • • 

"' " u + ra" <~ı ~rıır. • 
rilectık muvakkat lemi11:.ılanıı eıı gr:ç ihale ~a:ıtiıulen hir saal ÖrH~t~ ihal~ komi!'\yorıa nrnkhuı 11111kahilinılt~ • • 
teslim edilnıPsi sa rllır. Bu s~ıalla 11 so· ra vr:rilPcek mr~ lu pla rrn lı ii k mii olnuv aca k tır . • • 

8 - A<Jık eksihmeJe l\oııulaıı rtıPvaddın ıııuvakkal lt•ıuirıatları 2490 sayılı .ka111.ıı:ı göre en g•·ç ilıale sa:ılııı - ••••• •••• ••••• 
dau bir saal ünce makbuz nıu~ahiliııclt• Koıuis~·ona teslim edilnıi~ buluuacaktır . 

9-ller iki suretlerdP. r:ksiltııııyP girect>klPriıı kanu•ıi ıkaıuel~ah sahibi olduklanrıı TP.cim oılal<irııula kayıtlı y [ N İ M [ R S İ N 
bulurnfuklarrnı evv~lce LP.:tlalıiit i~l .. riııdt> hııluıııııuşsa laahhiil etlıği işi . doğrulukla y;ıpnıış olduklarma da ir i 
al:lk:ular da i rrlr.rdeıı ıasıl ıkli vt>~ika hırı i hr:ıı t>trui ~· ·~ nwchu rcl ,.,. . Nüshası 5 kuruştur 

JO - iş hu mevaddı \'Prmi~ P islt·kli ol:ıniarırı evsaf VP. ş:ırll ırı ügrenmek iizerP. 1ı .. r ~iiıı Okul K. lığına v•· 
ihale ıçm la~· in eılilen giiıı \' t~ saalla konıi~' ona miir:waalla huluıınıaları Hiziiıuu il~\ıı olunur . 

11 - 16- 20 - 25 

1 L A N 
lçel Nafia Baş Mü~endisliğinden 

1- ~lpı·sin - Silifke )' Oluııurı 27 -J- 346 - il5 -ı- 400 
kilo nı.-lrt>ları arasıııcla ( 7322) lira 82 kuruş hetleli 
ke~ifli ve muhtelif ~ıçık lıkla on i'ıç aclt'l n .. ton ;ı rnıe 

nwnfez inş
0

cwlı açık eksiltıtw)·e koııulınuştur . 
2 - Eksihuw 18- 9 9:1.f> t:ırilıiru~ t~saıliif t•dP.ıı 

Çarşamha giinii ~mal l O da Vıhl)' Pt llairui Erıcünıe -

rıiııd~ _ · )·apıltıcakıır . 
il - lsıek lilt~rin yii1.tlP 7 ,fi lt>minatı olan (54~) li · 

ra 21 k uruşn Öıel sa~ ış direktörliiğü veznesine ya -
urdıklarma dair makbuz veva bu miktar miileber han· .. 
ka nu~ktuplar1111 ve ~35 yıh •ticaret odası vesikasmı 

t!nciimenP vernıeğe VP bu işleri Japa bilecek ehliyeti 
olduğuna dair Nafia :uıiidürliiğiincP. lasdik edilen ve - f 
Sikay i haiz bir f Pu memuru göst~rmeğ~ uu~cl>•ırdurlar i 

Hademe Aranıyor 
Mersin llalkevi Isı Yuva 

Okulu Direktörlüğünden : 
Özel Ana 

Gı·rıç v•~ orla yaşla olmak iizt•rı) , çucukları iyi 

hakahilt>CP.k iki kaılırı hadt~ıue ararımaktathr . 

Atlrt>s: SoAuksu cadılt~si inhisarlar dairP-si 

rırulaki mekLelu-~ hr"i' gtin g dara 12 yt~ kadaı· 

caal eclilebilir . 

. 

cıva 

mura 
3-7 

4 - YaJ.ılaca k meııft•ZIPl'İ 11 ktJşif evrak 11u görm~k 

v~ fazla mahlruaL almak isteyenlP.rin Vil:)yrl N\jfia 
müdlirliiğiirıe miiraea:;t flt,.H•lf.ri ilan olunur • 

30 - 5 11 -- 15 

Yeni Mersin Basımevi - Mersin 

Abone~ 
Şeraiti ( 
Senelik 

Altı aylık 

Ür; aylık 

Türkiye 
için 

1200 Kr. 

600 

300 

Hariç 
için 

2000 Kr. 

looo 

500 

Bir aylık 1 oo yoktur 

Günü geçmiş sayılar 20 K. 

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

Yiırtdaş 

Onpara harcarken 
ile kimin cebine git· 

tiğini düfün: 

'lilli ikli~at ve 

tasarruf CHmiyeLi 

. 


