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Son günlerde ufak çocuklar 1 d ı 
arasında çok fena bir itiyat aldı 1 u ar 
Yürüctii ,Her hangi b r meydanlııta 
Laksauı z, her hangi bir ı;oka~a Karabük 25 cA A• Başvekil 1 mışlerdir • 
Rapsauıı muhakkak on on beş ço CelAI Bayar bu gün Karabüke ı Cehli Bayar, fabrikada gör· 
Cuğuıı birbirlerile muhielıf vasıla gelmiş, yapılmakta olan fabrika dükleri fevkalAde intizamdan do 
larla kumar ovnadınını görUrsü· inşaatını tetkik ederek mühen· 1 t b .k üd. • kkü 

ı fi • • ayı a rı a m uruna teşe r 
ııüz. dıslerden ızahat almıştır . 

Uurılı.ırdun ekseriı;i okula de Ba13vekil Türk işçilerinin etmişlerdir · 
\lam eden çocuklard~r. Boş zı: · gösterdikleri mu\!affakiyetten do 1 Başvekil Karabük ten Zon· 
maıılarında derslerıııe çalışmala layı memnuniyetlerini beyan et· gulda,"ta hareket etmietir • 
rı icnbeden bu talebe!er, fena· 

ı. " k t• . 1 Çoıı. feııa bir gorene ne ıcesı on I Alman hariciye 

Parisi Ziyaret Edecek 

dan doğacak kölülükleri bilmıye 

1 rek birbirlerile oyun oynamakta 
ve ebe\!eyıılerioden aldıkları det l 
ter, kalem paralarını , cep harQ 
lıklnrını bu uğurda heder etmek j 
ledirler. Jk. 

Mahallede başı boe gezen, bli l 
ıı gözü açıklarda bunları teşvık 

etmektt>, oııları baetan çıkarmak 

devlet adamı iyi komşuluk miinase
batının teessüsü için görüşecekler 

tadırlar. 

Oyun aralarında bu çocukla 
rın ağızlarından saı;tıkları fena 
söıler ~e küfü der tü) fer ürperte 
Cek kadar aQ'ırdır. MüSLt!hCendir. 

Londra 25 •Radyo• Bertin- toprak tRlep etme1eceQ'ine dair 
de Alman siyasi mehafilinden teminat vermebi 
haber alındıaına göre; Alman 3- iki devleti alAkadar e· 
Hariciye nazır\ Fon Ribentro· den enternasyonal meselelerde 

b~n Par isi zi~areti . haberi tee.y~ 'Paris ve Beri in siy ast mehafili· 
yut etmekteClır · Zıyaret tarıhı niu biribirleriyle sıkı bir suret· 

henüz tesbit edilmiş değildir . te temasta bulunmalarının te-

Bütün çocük velilerini, öğret 
menleri, zabıtRyı iegal etmire 
deıler olan bu Qirkin hareketle 
rin önünü almak zamanı g~lmiş 
ve halla geçmietir. Ekserisinin Bu ziyaret esnasında Fransa ile mini 
Yaeı küçük olan bu çocuklara Almanya arasında iyi komeuluk 
babalar çok dikkat etmeli ve müııasebaunın teessüsü için gö· 
hunları takipden geri kalma rüeülecektir • Görüşmeler üç 

İngiliz baevekili Qemberla· 
yio, Fransa-Almanya görüeme 

malıdır. nokta etrafında yapılacaktır~. 
Okullarda öğretmenlerimiz ı- İki memleket arasında 

!erinden memnuniyetini beyan 
etmie, bu görüemelerin Münib 
anlaşması gibi sulhun idamesi· ise tatebelerloe, kumarın çok f., ıyi komşuluk münasebetlerinin 

na natlceler doğuracaı:tını, 'ber 
vesile lle, her uman tekrarlamalı 
bunu ltlyad etmlı;ı olanları dalına 
göz önünde tutarak kendlleı iııt> 
has olan ikna kuvetlerlle bu fcııa 
lıılıtı iinüno geçme)·e sarfi gayret 
etmelidiı·. 

Oğretmeıılerimhin i~leıi lıaş· 
larıııd an aşgındır Ayrıca okul 
haıid de çocuklarla uğraşacak 
zamanları yoktur. Bunu biliyo 
ruz. Esasen hM a~ır yükü öğret 
meulerQ yükletmek doğru de,:til
dir. Bu işte en fazla meşgul ol 
ması lazımgelen hiç eüphesiıki 
çocuk velileridir· 

larsicıi ve umumt sulhun muha· ne bir merhale olduğunu söyle· 
fazssı yolunda karar alınması miş ve sık sık görüşmeler QOk 

2- Almanyanın Avrupadan kıymetli bir hAdisedir demietir. 

ingiliz ve Fransız 
Görüşmeleri 

lngiliz ~aşve~il ve ~ariciye nazuı lon~raya ~ön~üler 
lhi memleket arasında tam bir noktai 

nazar mutabakatı var 

VilAyetimiz Umumt Meclis 
intihabatı 1 birincikAnunda ya 
pılacaktır • Vilftyet makamın 

dan müntehib sanilere bunun 
iQin tebligat yapılmıştır . 

T arsusta Yol 
inşaatı 

Bulgar Üniversite Talebeleri 

Parlamento binası önünde 
bir nümayiş yaptılar 

Bulgar ekseriyeti olan yerlerin ia~esini :istiyorlar 
Başvekil ve dahiliye nazırının beyanatı 

OaMliye Haz,n, Yapllan Bu Tezahürat. ~ahsi Menfaat 
· Düşüncesi Gü~enrer Taraf m~an Hazırlanmıştu, Diyor. 

Sofya 26 •Radyo• Üniver zırlanmıştır • 
Tarauı [Huıusi] - Belediye aite talebelerinden bir kısmı P r h h . bı·r nüma 

çarıa ile çukur o·..a fabrikaaı ye 0 ıse er angı 
yine çarfı ile B. M. Rasim fabri parlAmeoto binası yanında hari yişin önüne ge9ilmesi için emir 
kaaı araıındaki yolları yaptırma ciye encümenıııın toplandığı verdim, demiştir . 
ya baılamııtır. daire önünde bir nümayiete bu Baevekil Köse lvanot da bir 

Şehrin her tarafından bu fab lunmuşlar ve Münih anlaşması cok mebuslarıu , lıuzuriyle yapı 

rikalara her gün yüzlerce ifçi ıi nın değiştirilmesini, Bulgar ek lan bir toplantıda harici ıiyaset 
dip gelmekte olduj'undan bu yol seriyeti olan yerle:in,Bulgarlara hakkında izahat vermiv ve hoı i 
ların çok kiymet ve ehemmiyeti geri verilmesini istemişlerdir • et politikamız barışa daranmak 
vardır. Bu nümayie hakkında da tadır . Balkan antU devletleri 

Yaj'murlar batlamadan evci hili1e nazırı beyanatta bulu 9e Türkiye ile ebedi dostluk ga 
bu yolların ikmaline çalıtilmak· narak : remizdir • Sirasetimiıde, hüsnü 
tadır. 

Bazı kimselerin teıahüra niyet, komşularımızın hukukuna Haber aldıtJauıa ılte bu 
yollar etrafında ayrıca:yaya kal ta hazırlanmak üzer~ oldukla hürmet her işi iyi anlaemalarlu 
dırımlarıda yapılmaıı dütü.nül rından malumat aldım • Halkı baearmak emelinde1iz demiştir. 
mektedir bu teıahilrata ietirftk etmemeye Baevekilden sonra bir çok 

Bn da fiil ıahıına çıkarılıraa davet ederim . Yapılım bu teıa mebuslar söz alarak hükümeLiıı 
çok hayırlı bir iş daha yapılmıf hürat, bazı sahst menfaatler dü 1 dış politıkaeına itimatlarını be· 
olacaktır, şüncesi aüdenler tarafından ha ran etmişlerdir . 

Ziraat Vı~lleti 
Kömes hayvanatı 
için yeni tedbirler 

alıyor 
Zirıtat VekAleti memlekette· 

ki tavuk, kaz, hindi gibi kümes 
hayvanatının daha fenol bir 

Sulama işlerimiz 

Yapılan muazzam proje üç 
senede sona erecek 

Yapılacak tesisat arasında iki baraj, 
regülatör, köprüler, su 

ıslah ameliyeleri de vardır tarzda yetiştirilip üretilmesi için 
yeniden tedbirler alm.ıQ'a karar · 31 milyoııluk büyük sulama 1 ameliyesi ile Menderesteki tesis 
vermiştir. ı:rogramıoın muhtelif mıntaka-1 ler ele alınao'lktır. Bu tesiıdeı· 

Bu cümleden olmak üzere !arda 988 yılına ait kısmının tat meydana getirildikten sonra zi-
memleketin muhtelif yerlerinde bikine devam olunmaktadır. Gar raat teşkilltı azamt surette isti 
tavukçuluk merkezleri tesis edil bi Anadolu ovasının sulanması fadelenecektir. Menderes, Kediz. 
mesine baelanmış, ayrıca eunt t f d b" b k ld b Bakırçay, ve Marmara gölü sula 
surette piliç çıkarmağa yarıyan e ra ın a ır uçu yı an erı rından azami istifade edllmesi. 

Nafia VekAleti mühendisleri ta- sulama kanalları ve kooperat'ıfler kuluçka makinelerinin aaedinin f 1 
ra ından sarfedilen mesai sona tesis edilmesi de mevzubahstir. 

de fazlalaetırılmasına karar veril ermı·atı·r. B , 
v ergama, Menemen \le Mani 

miştir • 81 milyon liralık tahsisatla sa ovalarının sulanmasına Salih Her veli çocuğunu mektelıi 
ne gönderdiklea sonra , evine 
döodü~ü zamanı, ne zaman dün 
mesi 11\zımgeldiğini bilmeli ve 
geç kalan, şurada burada dola 
ean çocu~ırndan hesap sarmalı 

Bazı mıntakalara da Ligorn k Paris 25 cRadyo• Pariste eusunda olduQu iİbi enternas· yapılaca sulama tesisleri eimdi li ve Qalda birer baraj ryapılmn 
Cinsinden tavuk ve horozlar ye kadar Balkan yarımadasında sına ait projelerin tatbikine ae· 

lngiliz başvekili Qemberlayin ve ronal meselelerde de aramızda aönderilerek tavuk cinslerinin 
JBpılan sulama ielerinin en ge· Cilmietir. 

Hariciye nazırı Halifaks ile Fran tam bir mutabakati efkAr var· ıslah edilmesi i~inin daha önem aış ve ehemmiyetli&li:Ur. Qalda rapıltiCak su barajın 
sız başvekili Daladye ve harici· dır • İngiltere ile münasebatı· le takip edilmesine başlanmıştır. Yapılacak sulama tesisleri dan başka burada büyük bir 

dır. 

Emniyet dairesinin de bu iş 
te Liraz daha sıkı davranması 
arzuya şayandır. Bu gibi çoçuk 
lar, ukalı\ndığı zaman velilerine 
teslim edilirken oıılardan bir te 
ıniııat i sleıımeli, çocuklarının hu 
lıallı:>ı i lt•k e. rı ür ettiği takdirde 
mı:ısut ltılulııcaklnrı onlarada an 
latılınnlıdır. 

Oocuklan humara alıştıraıı 
saiklerden biri de numaralı şe 

kcr ve çikolata aalıcılarıdır. 
Bunlarda çocukların toplu 

oldukları yeri re, okul önlerine 
gelmekte ve evvelce kendi arala 
rıDda çocukların arzusunu çeke 
cek eek ide hileli oyurlar yap 
makta, sonra onları teşvik ede 
rek bu feııa yola sevk etmekte 
dirler. Bunlarda men edilir ve 
aynı yolda israr edenler cezalan 
dırılırsa faydası olur Omidin 
deyiz, 

İlk görünüşte ehemmiyetsiz 

ye nazırı arasındaki görüsme· 
ler sona ermiş ve lngiliz nazır· 

tarı bu eabah Londraya dön· 
müşlerdir . 

Görüemeler hakkında res· 
mi bir tebliğ nPşredilmiştir. Bu 
lebl •ğde lııgıliı başvekil \le ha· 

, 
mız en iyi sarUarla devam ede· 

cek ve iyi neticeler alınacaktır 

demietir • 

Romanya Krah Karol 
leri rlolnyısiyle iki memlekeli yU 

••••• 
Fransada 

Parlemento Mastemleke 
Grubu , HQkOmetden 

mQstemleke talepleri içirı 
hiç bir mQzakereye 

girişmemesini talep etti riciye ırnzırıııııı Parisi ziyaret· B. ffı'tlerle uo·ru·,.ıu· 

alakadar eden meseleler ve bu Paris 25 cRadyo• Frrnsada 
arada milli müdafaa meselesiniı. f ff ü/akatta hariciye bütün partilere mensup ı mebus 
görüşüldüğü bildirilmekte, ya· lardan müteşekkil müstemleke 
pılan müzakereler le iki devlet Nazırı da bulundu grubu, toplanarak Alman1anın 
arasında tam bir noktai nazar müstemleke talebi etrafında gö 
mutabakati oldugunun bir defa Berlin 25 cRadyo• Roman· rüşmelerde bulunmuşlar ve bir 
dahn tobarüı ettirilmie olduğu ya kralı Karol refakatlerinde karar sureti hıızırlamıelıtrdır. 
bildirilmektedir • veliaht Mişel olduğu halde Hit· Grup kararnamesinde : 

İngiliz baevekili .ıazetecile· Fra •' sauıo mandası altında 
re beyanatta bulunmuş ve ree· leri ziyaret etmietir • Bitler bulunan memleket halkının reri 

b. Krala bir öğle ziyafeti vermie· alınmadan bu mandanın Alman mi tebliğe ilave edilecek hiQ ır 
eey yoktur . Fransız nazırla· tir • Kral Karol ö4fle ilzeri Ber 
riyle aramızda temamiyle mu· line muvasalet etmiı te dotruca 

tebakati efkAr olduğunu gör· Hitlerin köşkilne aitmiştir . Kral 
dük . iki memleketin milli mü· köeke muvasalat eder etmez 

yaya devredilmesinin harsi1eı 

eiken olaoatını bildirmekte ve 
müstemleke talepleri hakkında 

hiQ bir mllzakereye airiıilmeme 

sini hOkılmeıteo t1tlep etmekte 

gilıı telakki edilen bu kötü iıiya 
dıo, ço uklarımızın kumara alıe 
ması her halde çok zararlıdır. 

dafaa meselelerini ve diploma· 
Hepimiziu el birliğile bunun 

tık mesaili müzakere ettik • Sul 
Önüne geçmemiz lazımdır. 

göekün üzerine Romen ba1raQ'ı dir • 

çekilmiştir • Alman ya -1ekosl vakya arı Oyun oynamak iptilAsı ço hun idamesi başlıca arzuları· 
Cuklarımızııı hem ahlAkını buz mızdan birisidir demiştir . 
rnakda ve hemde denılerine çıı Fransız başvekili de beya· 
lışnrnlarınıı mani olmaktadır. ı·atında : 

Bılhassa mektf!plerın tı:ıli lngiliı nnıırla!'iyle bu ~·ın· 

Kral Bitlerle uzun bir mü· 

IAkatta bulunmuştur • MülAkat sm~a kati ~udut tes~it edil~i 
tn Alman hariciye nazırı Ribent 

ı op da hazır bulunmuştur. Mü· 

IAkat tam saat 17 ye kadar de· ıle 

Berlin 25 •Radyo• Almanya 
Qekoelovakya arasındaki güıılcrı lrn ış sıkı takıp ve kım kü ıııüıııkereıerımiıde euternas 

trol odilırse öyle zau edı )ioruz ki yonal meseleleri tetkik ettik • 
Çok faideııi görülür ve çocukları Görüşıüğümuz bütün mesailde fam etmie, aaat 17 de Kral ve 
mızın kumar oynamasının yüz k ş Veliaht hueust trenle Münihe 

kati hududun Qizilmesi üzerine 
Alman kıtaatı muhtelif rerleri 
işgal etmiştir . lsgal esnasında 
hiQ bir hAdiH olmamıttır . 

de doksan önü alınmıe olur. tam bir anlaşmaya vardı . u· * na kaniim ki millt müdafaa hu· hareket rtmiılerdir . 

arasında iki baraj, regülAtör, elektrik santralı kurulması mu· 
köprüler, su ıslah ameliyeleri karrerdir. Yapılan bu tesisatla 
vardır. Bütün bu ieler üQ sene bütün Ege ovalarıuın önümüz 
zarfında ikmal edilecektir. deki raı mevsiminden itibaren 

İlk olarak Bakırçay ıelfth sulaoacaRı anlaşılmaktadır. 

Memleketimıze 
Gelecek Hatay men'şeli mallsrm gümrüğü 

Yüzde Doksan dokuz tenzi
lata tabi Tutuldu 

Hatay menee ve mevridlil 324· O pozisyonuna ginen 
mahsuıaı ve mamulattan rüzde kAgıtların matbu olanla 
doksan dokuz tenziııt gtlmrük rından alınacak res· 
resmi alınması hakk•nda karar J haddi hakken da GO ım 
name mrOk 

· 2 ve inhisarlar VekAleti ta 
Kararname No 9853 mimi 

Hatay devletinin miııt mah No: 8278 2367 8·11·1988 
sul ve mamullerinin ülkemize id 5887/1665 aayıh ve 17,7.1836 
halini teshil etmek iQin Hata7 tarihli ı;renel Jftzıya ekdir: 
rn.eH~ ve mevritli mahsulAt ve iktisat VekAletinln ~ 715 
111aaılatın gümrüklerimizden hini -11762 sayılı ve 81·10-1988 ta 
idhalinde m~nee ve mevridleri rihli razısile rapılan te lifı 
uıt~lü dairesinde tevsik oJuıımak teçhile kAğıt fabrikasında imıll 
earli!e mer'i gümrük tarifesi re· edilen tarifenin 32-'·D pozie10 
P.imleri üzerinden rüzde doksan nunba yaıılı metre murabbaı 
dokuz terızilAt yapılması; İktiırnt nın sıkleti 30 grama kddar 
Vek1lliğtnln 2·11 ·1938 tarih ve sargılık kağıtların matbu ve 
11692 sayılı tezkereeile rapılan resimli olanlarından da bu 
tekhfi üzerine 1294 sayılı ksnu emir tarihinden itibaren ihtar 
nun verdilti 11ellbiJete iıtinaden mucibince tarifede gösterilen re 
lcra Vekilleri heyetinede 2·11-938 sim haddinin tamamı üzerinden 

1 terihinde onanmııtır. r11im alınmasını diltrim. 
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Tarsusta Büyük ı Zavalll bir çocuk 
milli yas töreni ! Helaya düşerek öldü 

Binlerce Halkın göz yaşları 

SAYFA -- 2 

l ü~nanda yeni ~ir siyasi parti ~uruldu 
Parti)1e milli ittihat partisi 

Adı Verildi 
1 Yeni tefek kül beyannamesini neşretti 

arasında yapıldı 
Oesed yirmi Dört saat 

sonra Bıılundtı ı Beyrut - Son ııünlerd~ Bel biye dahilinde verlmesi. 
, rutta Jozet Savdanın evınde 7 - Matbuat hürriyeti, i<;ti 

TarsuHla bulunan yurtlaş\arı gelen mektep talebelerine bakıı Bahçe mahallesinde Bedi llQık bulunan hel~ Qukuruna düş müteaddit siyasi toplantılar ya ma serbestisi ve dil iatikldlinin 
mız Azi• Önder Ata türkün ha rak ağlıyorlar ve meydan dolu Ali Vakkas oQ'lunun evinde otu · mesi ihtimaliui k unc:li bulmuş pılmışlır . Bu toplantıların netice 1 tanınması. 
tıra&ına beQlılıklarını ve teee yordu. ran Kadirin OQ yaşlarındaki ve bir kari• ile burasını yokla si olarak "Miııt ittihat Partisi. 8 - işçiler iQin muayyen 
sürleriot resmi ıahada bir teza Ortada ihtirarn aeçidi için 

1 
oQ'lu Coekun evin he!A Qukoru· mış, karaıya teı:ıadüf eden bir adında bir parti tesis edilmiştir bir iş eaatı kabulü. 

hürle aös termek için, Ankara park halinde ayrılan 1abayl 18 na düşmüş ve ölmOştür . Joze! Savdanın reisi bulun 9 _ Adliyede islAhat. 
da yı;pılaıı cenaıe merasimi gü lııta kuvetleri zorlukla muhafa 'ı . katılıktan daha fazla eüphelen 1 
uü Tarıusta ı1a parti ve halk zaya çalıeıyorlardı. On bin kiel HAdııe bayra~dan evvel mie, etraftan aetirdiQ'i bir çen duQ'u bu part beyannamesini JO - Turizm iolerinin tatnıi 
evi üyeleri tarafından ha:r.ırla lik bu lzdihFlm iQeriıiode halk ı1 olmuştur • Çocuk evın bavlueun \ gelle araştırmalar yapmıııı ve neşrelmietir. mi. 

t · · b f da kt "k k - d" k Beyanname şudur: 11 - Zira!, ticart ve iktiıa uan bır ı·aa töreni yapılmıştır, tevkalAde me anetıoı mu a aza I aezme e ı en ça urun uzer• reae ı çı armıetır . 1 _ Lübnan İbLik!Alinin 
o gOn saat on birde :Halk ediyordu. Aziz Atatürkün namı açık ohluı?undan içerisine düş- HAdise polis karagoluna esas hudullar dahiliııd~ki tamam dt kalkınma. 

evinin yeni konferanı aalonun· nı tebcilen baelııan lıtiklM 1 müı ve etrafta kimse olmadıAın bildirilmie ve adliye meseleye !anması. 12 - GenQli~in muayyen 
dn ilk defıı toplanan halk, ouuo mare_ı aöz _yaılttrındhn haleler 1 dan aöriilmemietir : Bir hafta vazıyd etmiıııtir • 2 _ Lübnandaki anasırın bir rEıfim dahilinde 1üselttiril 

· d h t ö l ı·nı· ile dıaleodı. 1 meeı·. cvm o onun aya a a 1 er Bundan sonra mekteplerin , enel Adıyamandan aelen anası YENi MERSiN : Bahçe ma din ve mezhep farkı gözetilme 
kapaması dolayısile duyulan he resmit, oimreımt mlleueeelerin Şefika çocu1?unuo kaybolduı?unu hallesinde IAQ'ım teekilAtı olma den hükumet nozarındıt' müsavi 
ziıı heyecanlarını bir ara1a ael 1 t t ı esnaf teıekküllerinin, amele ka · aanmıe, konu7a komeura, etraf dıamdan bir çok böyle çukurlar u u mosı. 

13 - Aile saadetini koruma 
Yeni partinin bu be1anoa 

meklo naylaemakta idiler. 1 3 Lübnan 1· ıe Arap mem ., filelerinin büyük itinalar ile ha mahallelere ıormuo ve ııoruıtur vardır . Bunların ekaerieinin · mesi Lübnanlılar 
Reis onun ha7atını tekrarla ı ı k ti · d k" M'llf b 111 

tarafından 

zırlamıı bulundukları oelenkleri muı te en nihaıet bulflmarınca üzerine 7a bir tahta parçası ve e e erı arasın 8 1 1 ae R 
dı, gençliğe hitabı okundu ve . . b 1 d 1 8 ı rın kuvetlendirilmesi to 1ap1la 

anıda aetırmı1e ıe a ı ar. ura poliıi bu ka71p hldiaeıinden ha 7a bir teneke örtOlmüştür . 
bera) 1 ihtiram bee dakika eılkul 61 bandonun oaldıtı ıopen'in ma ı berdır etmi•tir • oak toplantılarla iktiaadt an laf· 
vakfiı ile herkeR aöz yaşlarını ü ·' 1 ır ÇukurJarın derin olması ve malarıo tamini. 
. 1 k l o Ü büt• lem ha_va1ile A. tatOrk . bQıt OuD Poliı araetırmalarında da •nı'- bulundurulması her ıamao ıç erın e a ıth ar. g n un k ki d ""' .. -' - Şahsi hakların herkeı 
memleketle hirlıkte aut ikide eteklerı~le laebr~lerleb . çıçe be~d e~ : mOıbet netice termemittir. Ara bu aibi müeuit h4diseler doğu için bir tanınması 

1 . l 1 uina edı m ' ır tıram a 1 eaı d . . . . dö . . h. . . cum ıurı y et alanında ıazır a h 1. . · ıd · p t" H lk . . an 1ırmı, ıırmı rt ıaat aeç rabıleceQınden, ev ea ıplermın 5 - Arapçanın biricik resmi 

memouniretle kareılaomıetır. Mı 
mamfi 11iyasr karaaealıklarıo 
başlanQ'ıcı uoılmaktadır . 

ÇılokQ bu parti kola7hkla 
pro~ramıoı tatbik ettireme11e 
kargaşalıkla bunları tahakkuk a ıne aetırı ı. ar ı, a evı , . . . 

nau büyük millt JBI l6reni 0 1 d ' b. b Jk ı mıe o cıvarda oturan komşu f ve ılaililerin · nazarı dikkatini dil olarak kullanılması . u e e 11e ve ıe ır ve a nam , 1 için eımd•ye kadar aörlllmemiş !arına nutuklar ıöylenildi, Derd Hafize, cocu~un üzeri evvelce celbederiz . 6 - İlk tahRilin millt 
eıtirmek siyasetini teklif edece~i 

ter ni beyan etmietir. 
== 

:1° :~~~~~!~0~:yd~ı\~ h~~~J lok~~ı~ !~şildi. ~ir talebe AtaUirk'iln ~e- ;. Pariste Sosyalist me~uslar 1 v 
.yn bıı şlemışlardı . cı ze lerını okudu, Onun aençlıae 1 ingilterede degişen bir kanun 

Belediye cümhuriyot meyda hitabesi tekrar edildi. Ve bütün 

1 
nını 0 aün iQin 1apraklar ile talebe ile halkın bir aQ'ııdao ı ter 1 llükumetin iatifasını 
hir park haline arl irm ie büyük )·odları ile rejime lldakat andı • f • l 

icildi • ıa ıyor ar ı 
bir eoıd haıırlalnı ı etı. AL3 türkün AziıAtatürkünebedi iı&irahat Paris, 26 (Radyo) - Fransız 1 
büetünu taııraıı küraüntin iki · · bü ii ı k 
ınrnfı Qçer kademe helinde iı alhı_n~ tevdiını . t n me~ e et· ı parlamentosunda bulunan sosya· 

le bırhkte ÜQ dakıkahk bır ıQ · ı Jiı mebuslar meclisi hü '· Ometin 
dleri u taeıdıkları 6 meoale ile k ü · · • 1 kut vakfaeile anma zere _ ııre 1 iıtitaeını istiyen bir karar sureti 

idam ve kamçı cezaları 
k. a 1 d ı r ı 1 d ı 

çerçevelenmieti. HOıtOn arkasın a a B 1 
dan 4 bin aenelik Tilrk tarihi nin keskin dOd~ il ~td • ~n e· I imıalamıelar ve neeretmieılerdir. • 

rin rekvücut_ bı~J ~ıt~e balında I Bu kararda Daladye hQkQ· Kedi ismı verilen Dokuz kuyrtıklu 
kamcı, insanı 

\'esikolarındın alınruıo aOnee suedu~u huıo bır ıhtıram ıah metinin millet ve cılmhuriyet için 
koreu parlırordu • .!nıdın tonu 

nesini iki ilfai1e neferinin alevle bir tehlike teekil eltiQinl, hükO· 
iki tarafındı iki izci nöbetçinin · cıldırtırdı diai allı meş'alei irfan tenvır et metin ne mecliade ve nede mem 
ıııuhatar.alarına alınmıı ortada b 
'fürk te parti b11 rrcıkları ile ör mi~ti. Bunlara inti~al eden u l lekette bir ekserirete daıanma 
ıülmüe ve ba1rakların 1 ülvı &fthne !ıınıdın .uıaklarından ! dıı?ı bildirilmektedir. Loodra, - Jnglltere kanunla- mıştır. mışh. 

1101 80 aörülea bir_corulin m_ inareeinden Muhalifler Fransa - Alman· rıoın kolay kolay deAtşmtyec~*"'lnt 
oralarından be1u zemin Oztıri oe " 6 

ramazan muoasebelı7le 1akılan .... arasındaki aörüemeler 1apıl 
Son gQolerde Londrada ge K11rarlardao birisi, Harbey 

Türk halkına izafetle büyük · ı · bü 1 J • 

b . k k kandiller ile ruhaoı eımıe ve ması baelamadao evvel parla· 
kırmızı ır alp tali edilmişti u·k ı.·,r ıelv inin koyuıuaunda . . 

ve hlr kan11ouo değ"\şmes\ \ç\n 
avam kamarasında ne kadar çok 

çen bir vakayı anlatayım: adını taşıyau genel yedi yıl hepse 

Acıdın iki tarafındaki aeno nO Y u B L- mantonun fıkrı alınmadı~ınıda 
uelçllere tahsis edilmie bulunan ebediyete gömülmüetQ. u ume ileri eürerek bunuda protesto et mOoakaşalar yapıldı~ı dQnyaca 

maltlmdur. 

Loodranın yOksek ailelerine ve yirmi yıl ağır hizmete mahkQm 

mensup dört genç, blr mllcevhe ı ediyor; bundan mada yirmi detıs 
ratçıya hOcum etmişler, ve onun 

1 

da ( dokuz kuyruklu kedi ) kam 

elindeki kıymetll eşyttyı çalmış· çisiyle ona vurulmasını ernredl· 

mevkilerin üstlerinde semaya vi alem bir arıda gençliain thti· 
yükselen be.yaz kırmızı korde ram geçidine başlamaaile yeni· 
talara lftrılmıı aönderlere rarı den canlandı ve enerjik adımlar 
y o kadar çekllmiı Türk te pRr ile ilerliyen genQliain kuvvetli 
ti flomaları meydanın dört köee seslerinin dik başlarının. aergin 
ir.deo gelen halka ilk ras iearc adalelerinin görüldü~ü zaman 

tiıı i mevc~lendiriyordu. Kö}'ler Ulu Önderin büyük emanetinin 
den gelmiı ihtiyar nineler baş ebediyete kadar götürüleceQine 
örtülerinin kenarlarına gözleri bir kere dahA iman edildi. 
ııin yeelerını akıtıyorlar. Kucak Törende Hatip Eniı Alpaytaç 
larında çocuklarına ıüt vereıı tarafındanokunan bir manzumeyi 
analar meydana katile halinde eynen netrediyoruı. 

1 ... -Ulu Atanın Ufulü--. 
Türk milleti olmuesa usak o atasından 
A7rılmı7acakhr onun i'iı raııaeından 

Zillet, biıl enelce bitirmek dilemieken 
Hüsran bizi rok etmek için dit bilemieken 

Bizlerki bir hamlede ıincirleri kırdık 
Yurdun tlaeriodeo o duran leni ıı7ırdık 

Yükıek Atanın ıakdıft o mee'all irfan 
Vermiıti biae söomi1en amilleri her an 

Tarihe bakın. rep7eni bir varhaı kurduk 
Bir abide olduk bütün ioaanlı~a durduk 

Oobee rılımıı onbeı aaırdtr bu ne hızdır. 
Yükseklere Qıkmak o bizim bir hakkımııdır 

Tam ooyedi mil100 kieiuin durduıtu ülke 
Minnetli tahaBBOsıeri med1un Atatürk'e 

Yurdun, Ulusun setailisi ey Ulu Önder 
Tabutunu kırda, Qıkıver ç1>hreni aöster 

Bir bakki naeıl mahıere dönderdi cihanı 
Ga1bubetin elbette evet ef Ulu fani 

Etlinıe utul, !ikin o namında baka ur 
Tarih, bdtOn euatını almaıkl o pek dar 

Yurdun batan afakına çOkmOı kara kabuı 
Her rır aibi matem . tutuyor timdi ıu Tarıuı 

Sonıuı ılemlole ıu turan kalpleri 1akdıo 
TOrk aenolllini bö7lece ökıibmıl bırakdıo · 

Ölmez ulu namın ebedi bir eerefin var 
"fımet. gibi bu millete hayrülhıletin vnr 

Hatip Enis Alpaytaç 

mekte te parlamenloııuo emri 
taki karşi sıoda bırakılacatı ile 
ri sürülmektedir. 

Macar kabine 
si istifa etti 
BudapPşte - Parlamento 

Ancak şu •on aylar içinde in 
gilterede, dablllye nazırı Slr Sa· 

muel Hoar•ıo gayretlle ceza ka 

nunı~m Ozerinde bıızı tudllat ya· 
pılmıştlr. 

Mesela, şlddetll kamçı cezala 

nun dünkü toplaoh • ırıda ekalli rının derhal ktıldırılması flzerinde 
yette kalan Baevekil lmredi nazırın gösterdi~! ublAkt v~ sıbbt 
Naip Hortiya istifaınoı takdim 

!ardı . yordu • 

19 Şubatla başlayan bu g l'DÇ 1 ikinci karar da Vilmer'e ıılttl· 
terin mtıhkemesi her turııtta ala· O da beş yıl hapse, iki yıl atır 

ka uyandırmış, bilhassa mahkeme hizmete mahkOm edllmlştlr. Onıt 

reisinin şiddeti\ kararı mnbkeme da on beş defll kamçlyle vurula· 

de mevc·ıt hulunanhm çok Rars.1 caktı . 

b . ·r hakkııı sebepler mecllsce de tasvlb edi· 
etmietir. Naip, u ıstı a 1 
da karar vermek hakkıoı mu lecek derecede kuvvetlidir. l~Litiiıı Dünya Silahlanıyor 
hataıa etmiştir. Mumaıleyh bu Accak kamçı cezası, bapisba 
gün devlet adamlariyle istişa nede isyan eden ve gardiyanlara 
relere baelamışıır. DiQer ta 
raftan parlamentoyu bir kAnunu 
evvele kadar tatil etmiştir. 

bOcum eden gllyrt kabili ıslah 

olan mabktlmlara inhisar edecek
tir . 

(Dokuı kuyruklu kedi) adı 

verilen lngllfz kamçısı, her mab 
kumu yıldıran, deQ'il tatblkatiyle 

Budaneete - lmredi bu ıa 
beh hük6met partisinde beye 
natta bulunarak proğram1010 

umumt hatlarını bir kerre daha 
te7id etmit' te parlemf.'nto ieleri 
nin tacili, Yahudiler hakkında takat hıttıraslyle bi e l{ayrt .kablll 
ki kanunun tadili, ıiraat ieleri tahammlll olan cismaol bir cezadır 

-
Her tarafta yeni harp 
Gemileri yaptırılmaktır 

inşaat tezgahlarında mütehassıs işçi· 
olduğu söyleniyor lerin azalmış 

Bütün dünya silAhlau1yor. eaatı artarken, diQer taraftan 

Bilhaesl\ bahrt devl"tler donan tüccar gemilerinin ineaatı aıaı-
nin iılAbı Ve halkın iotimat Rl ete ao e ·d 

. 1 t vay • r 1 am cezasının ı kuvvetleudirmak için maktadır. Geçen erlülün ıonun 
1evıreaioi rOkse tmeQ'e matu da bef yıl lçlo kaldırılmasını mec ma arını l 
olan diler islahatın bir an evel 11 t kllf d 

1 
d T u 1eni aemller 7aptırmaA'a fevka· da !nıııaat tezadhlarındaki reni 

· k d ıe e e en er Yar ır. ecr . 
yapılm11ı lQıumunu hır ere a 14de ehemmiyet teriyorlar. Fa- ıemilerio umum hacmi 885,481 
ha hatırlatmııtır. be mahiyetini alacak olan bu Uga 

hat bu 7arıe kolay deQildir. Her ton idi. 
Naip Horti, mühim ıl7ast ri keyfiyeti 89 reye Jurfı 11-' rey 

oal te bu arada eski Baıııvekil ile kabul edilmiştir. tarafta bir çok zorluklarla kareı 

Bellen ile iıtiıarede bulunmue Fakat bu teklttin kanun ma 
tur. Bununla beraber hükumet hl7etlol alm&1ı için teklifin kanun 
mabtellerinde Jeni hükümetin 

laıı yor lar. 

Umumi harpten sonra her 
devle\ bahrt inşaatını azaltmıe· 

fmredinin idaresine ooılecehi proJeslne girmesi ve meclisin ta· 
ümid edilmektedir. mamen bu tekllte iştirak etmesi tır. Neticede inşaat teıgahları ve 

Deniz Bank ıazımdıt'. bu müesseseleı·de c;ıalıean ihtisas 

sahibi amele ve mühendisler da 

bi azalmıştır. Şimdi bunun ce• 

Geçen hazirana 

151,542 ve .ıeoen sene 

nishelle de 499,15t ton 
dır • 

naıaran 

e110Jüoe 

daha az· 

Bahrt ioeaa l ile al4kadar mil 
hendısler ~e amele bu vazi1et 

kareısında telAo etmektedirler 
• ao Birlik berabeı:,ce hJkftmete 

Almanyaya yeni 
gemiler ıamarlyacak 

Dokaz kuyruklu kedinin 
tarihi zası Qekiliyor. Mesel4 ln1ıiltere müracaat ederek tiükılmetten 

Saksonhırla Normandlarm in dd! •ard · t" c k•· T.:'\ 
ılltereyi istilası samanlarında bu 

de bahrt inşaAtta Qalışan te tas ma ' ım ıs ıye e .ır. uo 

Denlıbank tardından Alman raya ııettrllen ;ve artık tekamQI 
yadı loşa ettlrw3kte oldukları mn hallol nlao (dokuz kuyruklu kedi) 
lOm bulunanlar dışmda yeni ge· ktımçısı, kuruouvustadao kalma 

çil edilen amele bundan oıı se· 

kiz sene enel 300,000 kişi' lkeu 
simdi bunların sayısı 1üı elli 

mUerln siparişleri katı ıufbaya 
ııtrmlfllr. Bu sipariş işinin bu gUn bir cezadır. tatbik bin kieiye inmielir. Fakat bunR 
Jerdt! netlcelendlr1Jme11i mubte· Bu cezanın azar azar mukabil beher işçinin çıkardığı 

sabttsıodttn çeklldl~lnl evvela lo . 
meldir. işin, yani \'eriminin nisbetı arta 

8u gemiler. dOrdU Mersin ye glllz donanmasında gOrürllz. Ez _ . . 
dlsl Bartın tıpl olmak Uıere tim cOmle barp sefinelerlndekl kam·ırak uç mıslıne çıkmıştır. 
dilik ıı tanedir. · çılıırın ucundan demirler kaldırıl loailterede harp ~emileri in 

car aemilerirıin ömrü, yani em 

niyetle seyrüsefer kabiliuti mlld 

deti vasatt 20 yıldır, Halbuki .O 

yaeındaki aemiler h41A sefer et· 

mektedirler. Bu had tahdid edi· 

lecek olursa lugilterede tüccar 

gemisi ineaatı sann1ii büyük teb 

likeden kurtulacaktır. 
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K'/Jtahyada kurula
cak elektrik ıantralı 

••••••••• 
bir kanun Çitçi mallarmm kran11ası 

1 • 

proıest Dünyada Neler oldu Neler oll1yor 

Okyanusta 30 ada 
sathğa çıkarıldı 

Kütahya, - Elektrik Projeye tZirdi siiçlOr, Çifçi al/arına ya. 
i şlerı etiid idaresi yur pılan zararların tesbiti hakkında 

Kraliçe Oübu mali bu~ran Sılot 
buna lüzum görmüş 

dolayııile 

Aakerlerin canı ••· 
kılmasın diye 

- ·· ...... ... ,# 

Fransa Majino hattındaki 
askerlerine günde, diğer aa
kerlerden iki miıli tütün ver· 

dunzerıgin enerji ~aynak 
ları üıt-rine çah~ıu a larına mühim hükümler konuldu 
tlevaru etmektedir. idare Çiftci mallarının korunma 1 Çiftçi mallarıoın korunma 
ılk d~fa olarak ele ahn- sı hakkındaki kanun projesi ve pı,uhafazası için yapılacak 
mış huluuduğu Sakarya hazırlanmıştır. Projenin Mecli masraflar! karşıhyamıyao köy 

Fırat, Kızıltrma k, y pş ı L sin bu devresinde müzakere lere vilftyel ve belediye bUtçe meyi kararlaıtırmııbr. d 1 ı · d d ı 
F lrl'\a· L l'eıı·ırler·ıı.u. Adra e ilmesi muhteme dir. arın en yar ım yapı acaktır. 

Malumdur ki llajiao · ' • ' r- HOkQmet, bu mUhim ka ' Ayrıca memleketin bir çolc 
ranHnın Almanya büduduada nos ve Kirmasti ırmakla oun ıçın hazırlandığını yerlerinde esaslı hiç bir müra -

t ı A · k ki iatihkam batbdır. ve bura rındd Adana · Kaysr.ri iı.ah eden mucib sebebler l:ly
1 

kabeye tlbi olmaksızio teQek kı sene evve merı a- ıij eti elde yedek olarak mev- da aulb zamanında da birçok 'k 1 1 •• • " 
muhitinde tanmmiş olan Salot cut servete rağmen bugDn çok k 1 b Ik kt d V . mırıta a arı su arı u_z~rın hasında, çiftçi mallarının ko kUI eden bekçi heyetleri çok 
DObu Sa Majeste, Okyanoata fena vaziyette bulunmakla ve afal e~ er d u n?1at'bka" ırl.i da'ı~ de etüdler yapmaktad!r. ru.nması ve zirai asayişin te fazla muhafaza Ucreti aldıkla 
( d e erı sa ece ıı ı am r aaı . I l I .. · d · · · .. 1 h b d · k 20o) kadar adaya hUkme en iOO adanın 30 kadarının Ha· 1 . . • 1 t kt 'b t 1( ar~, Hl su ar nzerrn e mını zıraı suç arın sUratıe ta rından ve u yoz en şı ~yet 

. yer erını ııga e me en ı are ı •• k t ı. · b h ı. · h k 
1
. · x.· d b · va elli bin kadar nüfusu mil· tışa çikarılmasma sebebıyet l b k • k ld w .. t , dd'ıd tarassut ·ı.Jlas- 11.ı , aaı ve "'u al\.em~aı , a • er teva ı attı.sın en, u y enı 

ı.. o an u aı erın canı sı ı ıgı mu ea · " d ı · · d "ht· k · · kemmel idare eden mUne~ver vermektedir. Kraliçe DOı.u b . . ~ d·ı . f I . . rın a e ımız e ı ıyacı arşı proJe ile, hem bu gibi mes'ul 
bir kraliçadır. hlikUmdarh"'m kUçUk bir kıs· 1 ve • unun ıçı~ıd·-~n 1

1erınhe az yon arı tflSIS elmış ve e. hyacak esasları muhtevi hU olmıyan teQekkUllerin faaliye 
i' a sıgara verı ıgı 41n aıı yor · · • · ı · ı · · · b · k · " 

Tonga takım adalarınm mını satmağa mecbur oldu- • nerJı ıslı ısa 1 ıçın ırço kUmler mevcut olduğuna ışa tine nihayet verilecek ve hem 
htlkimi bulunan kraliçe bu ğundan çok muteessirdir, ~ ....... - ... baraj yerleri bulmuşt~r. ket etmektedir. , de bazı yerlerde çiftçiyi r.arara 
tldaların en ehemmiyetlisi olan Daha ~imdiden ~os Anje· ffokkl~IZ llZDDl IOklgl I E~ali Mend~res neh ıltı Bu .projeye göre. ' he~ köy .uğratan fahiş ucretıer önlenmiş 
Toogatabi adasında kocası tos ve Holıvuttan bır çok ar· R d F k I Çıne ve Banaz çaylarında ve beledıy~ hududu dahıhode ve ayni zemanda mubafaıa 
Frene Tugi ve Oksfordta tah· tisller bu adalardan bazılarını omanu a 0 sçu ar birer Sa~arvada iki Ge bulıının zırat sahalar, ayrı işinin muntazam bir halde 
&ilde bulunan iki oğlu ile bir· satın alabilmek için pazarlığa «el çabuk yapan sanatkAr» d' d ' 

1 
F • tt b '... ayn bir~r ıirat daire itibar mes'ul bir teşkilAta verilmesi l.k · · · ı d. F. ı k 1•• 1 .... 1 "'k- l ız e • ıra a t1Ş, ınu ı h b. · ı d · · ı le oturmaktadır. gırışmış er ır. ıyat ar pe uır ıgı Hl ume e mu raca~ , I 'k. 

1 
, k h o unmuş v? er ır zıra aı temin edilmış olacaktır. 

Saıot Dobu Tonga eda· yüksektir. Fakat sinema Alemi al ederek Tuluz'da bir rat SU} uru 3 1 1 o. rua u rede bir zırat sicil ve çiftçi Badema bu kabil tahsilıtı 
larının ikinci Jo~junun kızıdır niıı şöhret dOşkOnleri bu se- sokağa diiııyanııı şiıııdi z~~e 13 yerdoı b~raj le- meclisi bulunacağı laerih olun köy ve' belediye idarelerinin 
Kr.Jiçe ı mel re 85 santimlik fer de kraliçelik, krallık pey~· ve kadar Pli ) gPcnıiş SiSi Plra(ıııda. ıeıkık ler ya muıtur. Bu mec.lieler iç~n her v~ridaUarını cibayete I memur 
levkalMe uzun huyu ve pek sini alabilmek için kOçD~ hı· f k I· g 1 'ı pılıııalı.ıadır_. ıdarP, şını- vılftyel merkezın de hır mD olan vaııtolJr ve teıkilAt ifa 
ciddt haliyle tebaası Uze.rinde rer adacık satın almaktan ge· 

0
. scu arı~m.~ en mtışf'aur di)·e kadar biri Çatalağa r~k.abe .me~lisi teşkil olunacağı edtcekJerdir, 

kuvvetli bir otorite teeı• et- ri kalmıyaceklardırJ . ?lar~ '. Marıy~ıs K~z.n~ uu zında 45 hin bilovaı laka gıbı, çıltçı mallarınıo ko~un Yeni projede •iral iauçlor 
nıiştir. Kraliçe Solot DUbu, altı ısmının verılmflSIUI ısle- . d d.... . K .. , I ., d• ma esaıhtrını umumt şekılde hakkında ve bunların tahkik 

Oklamo Oniversitesinio ada mOmessillerinden mote- mişler, bu arznları yeri· Un ~' ı~erı. ula. ı~a da derpiş, tanıim v.e. tatbikatını uaulu ile meydana çıkanlmHı 
edebiyat kısmından me:ıun !iekkil meclisi ile temas ettik· ne getirmiştir. 60 hın ~ıl~vat takatı~ı e 1 mllrakabe maksadıle de ~er auçlannın y•kalanm•ıı, çifçi 
elan kraliçe son seneler zar· ten sonra bu adaların satışa .. yurduu hır çok mrntaka kezde, alAkalı vekalet ve daıre malluana yapılan 

1 1 fında memleketin hakiki bir arzedilmesine karar vermiştir. .. K?.zno( la~ı 50 yıl bu 
1 
larına ve yeni kur\llan e- ~Omessillarinden mn~e~ekkil teabit olunma ıaretle:i:•: :;: 

cennet haline sokm~şt.ur. Satılacak adalar şDphesiı mOn tun ~unya ?rın .. n~~ maha-. nerji verecek iki mmtaka ~ır kooaey vOcude ietırılece~ .bir çok eıaalar ve hlikllmlerde 
. Merkez olarak ıttıhaz et- bit olmıyan adalardır. ret gostermış barıdır. lran 1 elektrik santralına aid tır. bulmamaktadır, . .. 

kemmel bir teJsız ıstasyonu, nesı meskOn bıle de~ıldır. \• avı polHŞUHŞ ıs63 se- ' ı ~ ktad lı~i TongatabO ~das~nda mu- . Hatt~ bun~arın bi~ ~aç ta- Türkiye, Japonya ve Rus . projerleri hazırlamış bu- . Eg .. e mınta" kalsında 
d Ş h · • · k ı · Sol t J J ' u n m a ı r. muaızam bir tayyare mey anı Up esız ıu rd ıçe ~ UtJSİnde . Ü ürıcii Na ol- L • . • 

v~ deniz tayyarelerinin ma- adalarını .satmazdan evvel bır .. .. dç d 1 p l 1ık~ demır ' cevlıelerı-
. •· t · d von nııtırı t~ e ma ıare nevra yaoobılecegı munta1.am

1 
kura daha ngıltere en yar· .ı.. . • k ı ninı•fok yapılma 

üs vardır. dım isteyecektir. Fakat bu goslf~rmıttır. Ma~la~as ar 
1 

• • 

Hemen bot on evlerde rad l teşebbUsUn mUsbet netice ver- da bulnnpuğu bır sırada , aına baılanılclı 
Yo n:evcuttur. ,Tekmil adalar-

1 
miceği ive Sa Maj~ıde S_alotun a rtisli 11 kabili ye• i sa Yt1Sİ n EtihanL tarafında11 

üzi1m · inciı: 
Bu ıeneki "rekoltenin 80 bin ton 

oldutu · anlaşıldı da telefon tesi satı vardır. Her i 30 kadar adasını , Holıvotun de K ralice Rana valovi Di vrik demir madenlerı 
b • • l lzmfr, · Ba yıl üzüm ve incir incir: Borsa kayıdlarını röre 8 

Y sı h h ! mu• Yene ve çocukla meşh arlarına ee lmeğa mec u' La il pıra r a k e ~ 1PilnıİŞ1 İ r. ' ıı i rı işle l il nı e Si İÇİ n ili il · mahsüllerinin satışı, çok iyi geç- ~mdiye kadar iz mirde ı 9 ,000 
rın 14 asşına kader tahsıl olacağı zanrıolunmaktadır. Bu surt'll~ SİV~SClP. de ka 1 azzam tt>sisal v:..pılacağı miştir. Borsa kayıdlarına ıöre dün küs~r ton incir satılmıştır. Rekolte 
rnecburiyeti esası kabul edıl- Bu . ~ene .Tonga adaları ., , • , , . . ! , • .. , . ,.. akşama kadar lzmir piyasasında ~o.oqo tondur. Acentalar Birliki 
mişti r hUktlınetı son sıstem ve tama- ı~an Koznof Madagaska . malumdur. Hu le3t~alm 58940 ton üzüm satılmıştır. Rekol lıstelerine göre 12 ikinciteşrin k-

To 11 g• ıa k 1 m adaların 10 men mo?ern ve m ~ kf ile 1 b~~ ı· a F r a ıı sa 1ı i nı a v AS i ıı i ıı : lı i la ııı ı bek 1 e med ~ rı y l! L ı · ı~ ?S bin ton tahmin edih~ekte ıamı~ kadar limanımızdan ~ış 
rnahsu ı n hurma 8 .. , • • kakao h~sta~e ınşa edıl.m.eaı çın y , VP.riluwsiniclP. karısı vas- da i ı~yt'C~k olau Kara- ~dı. Son stoklardan •. rekoltenrn 80 memleketlere yapılan ihracat 

U U . Y g bın lıra sarfetmışır. Bu meb .. ~ I . bın ton olduğu katı surette anla 291105 tondur Bu miktardan 
1 ~e m~yva teşkıl eder. Fakat A" hükQ r b seneki en tasi~· IP. lflmin ~lmt'ğe mu· bu~ oca~laaına ( t>mır ye- şılmıştır. tzmir Acentalar Birliğinin • . ya 

buhran bu mahsulAtın satışına 1
bug ilk me ıfn ~ şkil etmek v:.ffok olmuş-ur. tiştirilmesini temiıa içirı listesine göre 12 ikinciteşrin akşa - nız Al lmatnyaF~a 

1
11240kton ıhracat 

t · . · · d b • Y masra ıııı e . k d 1 . 1. d d jyapı mış ır. ıat ar ço satlamdır. ~sır etmış ve ıkı sene en ° tedir. Mamafih hastahane Avus ..... ......... ~ hır taraftan ela mu vak kal mına a ar zmır ımanı~ ~n . ış Süzme 13 20 kuru elleme er 913 
rı T r ad la ı ın bOtcesini 1 · z I" d dala JOOO lk' . memleketlere 5298Ş ton uzum ıh · ,_ ' ş l • () ıga 8 r n tralya ve yenı e an 8 a sanı BVYI 1 tesısat \•apılnrnkla \.' Ollaı· . . ... . ~uruş ve paçaUar 65,10 kuruştur. sarsmıştır rında rastlanmıyan bir mU- , .J ' J raç edilmıştır. Bundan 37962 ton 

1 
. . .. 

. . . a CI 1 nıa k la d 1 r yalnız Almanya a ilira edilen zmır Acentalar Bırlıtı tara 
Tonga adalarıum malt va kemmelıyettedır. llJJlflllr · ilk I . . · l · I . .kt d • kt y t 'h ç t _ tından son dört sene zarfında bi ( elnır c .. v '"r urı mı ar ır umum l raca ın yuz . . ' . "l J • . " " •• · ' ' · · O - . nncıtqrın aylarında zmır lımanın .. , b l d b · t mükafatı .1.J d" K l .. k k ·ı ı . de ;10 ıdar · zum tıatıarı, son hat 

lTO e e e ıyo Keilkiiteden lH uır )• .. ara Hl _e . ~ev Pfil. me~ ta içinde muhtelif na~aralarda yir da!1 dıt. memleketlerde ya~ıl~n 
Bu senenin Nobel edebi- dair bir çok eserleri vardır, ğine gör~ llindislarııu uzere Oıvrık ıl~ ÇPtınka - mişer kere yükselmiştir. Fiatlar: ~a~ul i!1r~~b hakkında muhım 

Yat mtikifatı Amerikalı kadın Bunlardın biri ( Şark çehre· 1 la lui VU taundan ya istasyonları a rasıudcı 7"numarada 12 kurDf, 8 numarada- ~:;ati:~~:a=~re:hazırlanmışbr. Bu 
lllubarrir Misis peri Buka ve· lArİ ) ismindeki (filme mahsus fUf' Ş IU r • k • C.. l · d ıs kuruş, 9 numara· 14 kuru1. ,o b• 

1 
• , 

rilmiıtir, oluak alınmııtır. Oğullar, tak Ha~· pe Hosey bir höyiik 1 ~rs • .'!lasyo:rno a aumara 15 kuruş, 'ıı numara 18 . züm: 93.S yılının birincite~ 
882 d aim edilen ev (Dünya evi) o- · · d b 1.1 ... I . stok Japılmlıga başlan kuruştur. nn ayında 24884 ton 936 da aynı Miıiı P~ri 1Buk 1 e • açın e u u ugu e Y lızı- ayda 20132 ton, 937 de M05 ton Amerı''- d d - t r Bıb•s• nun en meıbur eaerlerı aHıın- I d O O I f I mışllr. Ç k 

938 
d ?."-"-O.il. t 

. ."• • ?gmuı u · dadır. arm an ı O yı ,evve OCU .. e r.~t on 
'•.bıptı ve mısyoner olarak Çinlilerin b6yiik bir ede- lliudistanda t r i su·moı rınnı· ı·ıl"ı' dır'ıı'ı . ' .. . 1( ·~11ir: '~' te 12208 ton hurda Çıae ıitmiıti. Oiaun için Peri b' t . 1 b. 1 ay ya ~ - 1 ı H ıkayelerı . incir: 935 te 1163 ton. 9&6 da 1051 
Çinde b6y0mllttllr, ana dilini ~~tn:·:~a:!~ akard

1

;,~~~aa;_ mal f>dildiğini anlaıaıışllr. J l l I L I . H kk •e it c;.. ton. 937 de 758 ton, 938 de 1484 
k d « u B .. 1, •• 1 · b · I .. amaıl a ı ~ a •cı o. t~, • ~nllf'_'.'~ia ~·ı~am• an evvel ~i!e Peri Bak taralın~~n ~- ."g.uıı~u layya~I' erııı 1 la tualından ilk 'okul p,,.,:WP, , 'J:ütGa:1~ te 2837 ton, 936 
Çıoce o~reomııtir. . . ııılızceye oradaada .dı~e~ li- çıııııııe benıeruıyeıı o za Kadırılarıııırı omuzla- leriae nypn ve d~ra tıaitel~~- do ıosı ion, 987 de 5921 ton, 93

8 Perı Bukun bılbasaa çıne sanlara terc6me edılmııtir. nıauki tayyarelerin bam- rında taşıdıkları tilki de'- ne yardımcı olarak hazırlanan de .ssı ton, . 

Ceffaf aigara icat edildi bo uğ .; crndan yapıldığı ve rilerinin en kıymetlisi, ÇOçuk • HikiyeleriGin 6ıacı•~ Pamak: 135 te 79 ton, 936 da 
~, · ·· - ""· d 1 ı lan kmıfbl}ı t ~enklı 69 tonJ 937 de 284 ton 938 de 

. Bu ic•t da bir Amerikaltim•li pek •ıdır. Sonra kı;ıt flin~dlede u~urulduğu id gumuş rengm ~ .o ~nıpır. :a~:~~ind:reaimli ve B2 say 1302 tondur, ' 
•c:adı Fak•t k~ıfeden bir Ma- dan daha yumuıakbr, Bun- di'1 ediliyor. ~u renkte derılı Lılkıl~ fa olan bu terbiyevi r çocula M!'~~Jif. , nıahsüllerln d6rt yıl 
C:ar Eğe bu kiıif • Amerikaa dan baıka llzeri sel(iiloz kap . . . rrn eu çok lmlundugu kit• larınıD fiyatı 5 kuruıtur zarfında bınneiteşrin aylarıdak i 
fabrikatörlerini ikoa edebilir ; h olan •ig6raaın : killlerid~ U• . ~s~ı t~y~areler .ıe memleketle JaponyaJır. Oku~ar için toptan 4 kurUf umumf ihracat yekQnu da ıudur: 
oe • bu• dan aonra sigara içen . zaa müddet llzerinde dura bile Ş ı ili d ık~ 1 r. r g ı lıı lı a ~ada U J a po il Ya 1 ic a re 1 ııeza rP I i tur. Bu kitOplardaa satın al • : ~e 47 ~·~~:ı:.:-d 4•2ıısı?n 
ler ıeffaf siıara içecekler.... j cek ve derhal d6klllmUyecek ~ur_ı muddet kalabılmekle bu der·lflrin memleket mak iateyealer doirudan doi· ton. • • 598J2 

Şcrfaf aigara dediklerı ki ,·tir. ımış (abat, bu vasııaum J· 1 T la mmalarrnı raya ı. H. Baltacı oılu Çam-
i•dı şeffaf olan aigar• dabA Bu içacl ortaya konuna neden terkedihtiği henüz ' a 

11 ~upte f Ş Çünk Ü pa tıca aclreaine yazmalıdırlar. 1 i· 'ı n 1 1 D 
doğrusu bunlarda kiğıt yerine her h•lde •iıara fabrikatör- ;1nlaşılamamıştır. yasa ~ mış ır. . . Oiretmenlere tavsiye ederiı. 
Yi•e lüJOoden yapılmıı birael ' ıeri de kir edeceklerdir. çtla - balı oları bu p4'rllerııı ılı· 1 d .. 52 5 'Bir gen~ İf aravor 
ltıloı konmu tur Bu suretle ' kü bundan aonra •iıaralan h noktalan haiz olan bu ılı• racatı ile Japonya ya dı . lup b~u cır an a.uc;, 1 . . T 'J' 

•irarıyı 1 eJer ·içindeki 10 '. kalın mukaYVa kutulara koy- rilar daba çok mlifteri bala- şardan eımebl parası gi- laıı~sı. dı~arıya ılırac edı: , ·ı ~aker~kten henaı terhla 
IGoleri :recek i mak mecburiyeti kalmıya .. k caktır. rece l lir. le bı 1 rıı ı Şiir. Ya sa k e ru r ı edı mı·' 9 pr ve . yazar bir 

Fay:Hı; Her bılde büyilk 
1 
sigarmlar çabuk çabuk yırtıl· Macar lrAtifinia b~ icadı Ge"en yıl iı~inde öl- verildi~&en sonra umuru genç ış arıyor. lhtıyacı olan 

çil ı_ • • • kiğıtlmra yakında her halde tatbılr mev " " d · ı d 1 k 1 ıarın Yoğurt pazarında Ankara ıı.:u bir kere, bu aellüloı mıyacağı ıçıa ınce . • k'' k 1 k ff-~ 1 dürülen gümüş rP.nkli til- ~rı er ış mem e el er kahve ocağ~oi:fa Ali K ğ lt&iıttan dah• kuvvetlidi" ve aarııarak Htııa çıkınlabılır. 11ne onu aca ve ıe u ı - ı. ·ı i , "1 i 1 2 78 d • 1 , kl l ı • ayma a 
Yart . . . 'b B d b k t b't f•yda ıaralar piyaıaya çakacakbr, ate. al Sa_,ıs 2 • O- e Sall aca ır. mllracaatları, alıp "i•Hnın kınlmaıı ı · ua an Af • a ı 
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il in 1 A L 
içel Haf ia mü~ürlOğOn~en . 
kapalı za.rF usulü iie e.ı silt~e ilanı . .'"ııktar• Piyade alayı satmalma tomlsyonu nyasetinden 

N 1 
-r-- ,,_ r----- ··----- --

YE HiM[RSiH 
Nüshası 5- Kuruştur 

1 - Eksıhnıev~ koıntlan I~ Mersin - Tarsus c· ·' . ~Julwmmerı bedeli ilk lt>minal 
.. • msı Kilo Lira kr. LirH k. 0 nn Saat Qekli 

1 17 620 22X5Cf) ~·ı t 1 iarasınrlaki ~ ~ 

Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 
) O urıurı - 1 on" r~ er _ Un :98000 47760 3!l82 30-l ı-938 15 k3pall zarf 
kısmın esaslı &amiri, keşif t,edel i « l 185o,36» li- çarşaruha 

Senelik 1200 Kr 1 2000 Kr 

radır. . S. Yağ 18000 18000 lö50 30-t 1-938 16 ,, 
2 -- Bu işe ait şal'tuanıe "' evrauar şunlardır çarşamba 

,, 
Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

A · Eksihnı~ şart!ıa!uesi 1- ı\lersiıı garnizorırıııdaki ~ılaatın bir senelik ihtiyacı ola11 \'uk~ rıcfa 
I~ - MuKavele pr?Jt'SI. . cins mikdarı, muhammPn bedt'l ve nıu vakka\ lemi na tile ihale rün, ·saat \'e 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilioahn sabrı 1
1
0 

Kuruştur. 

C • 8nyırı~u lık ışlerı gt•11el şarlmımesı şekli yazılı i~ışe maddeleri kcıpah zarf usuliJe eksiltmeye konuldu. 
D - llu~.usı ve f~nııi şartname 2- Eksiltme mersin askerlik şulwsinin iist katında askeri nıahfelde as . Yurtdaş 

Kızllayaaza 
olunuz 

. ~ - Kt>şıf cetvelı . . . keı·i satınalma komisyorıu tarafından ~·Hpılacakllr. 
ıstı yenler bu şartr~a nıA ve eYrak ı ıçel Nafıa 3 Zarflar a ,, ni günde acılış Maatiuden bir saat evveline kadar k abu 1 

müdiirlliğürıde görebilırler. edilir. · • 
3 - Eks.ihı~.'e _28 11 938 tarih.ine tesad~~ e- 4- Fazla bilgi edinme~ isti)·en istekl;ıPr askeri salınalma komis)oııurı-

d'1 11 Pazarte~ı guna ~ual on beşle vılAyel encume da mevcut olan şartnumeleri her zaman görebilirler. ı ı ı s-20-27 
nirıde y~pılaca~tır. 

4 - Eksilt m~) e fı(İrebilmek içın 888 77 lira- •
1 

l A H 
lık nıuvakkal temiııat vermesi, lıundan başka aşa 
ğıdaki VPSikaları imiz olu ast IAzın;dır. İçel Nafı'a mu·Ju·rıu·g"'u·nden 

TetliplPrın ihale giinündeu en aşağı Stıkiz gün ' U 
h 1 - Silifkt> - .Hut yolunun Jx933 5Xl72 t> \'\'el vil~y.-t nıa~a111111a nıiiracaat ederek e liyet . () . . . - ' 

vt•sikası almaları H~ ticard odası vt>sikasmı birlik lÔX919 ve 23Xu83 khn.lerırıde ytınıden ınşa edi 
ie gö~ternwleri lazınıdır. ı~cfk betou arnıa tttbliyeli köprii rıe menftz irışa 

5 - Tt!~ lif nu~~ tupları yukarda 3 üncü mad almin keşif bedeli 660Q.32 liraolupaçik eksiltnıiye 
dede yazılı saauen ' hir saat evveliııe kadar vilA · konmuştur. 
yel üaiml Nıciimenine maklıuz mu~abilinde ver- 2 _ Eksihme28 1 l 939 tarihine tesadüf rden 
uwleri rnzmıdır. Posta i e gönderilec~k. mektub- . .. .. ' ' . ·· · d 
1 · ı ·· ·· d f d 1 1 l pazartesı gunu saat on beşle vıJayel encumenın e 
a rın 111 ıayet 3 urı cu ma c e e )azı ı o an saa e , I· . 
k ad~r gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu yapı ac~~lır.. . .• 
ile iyice kapatılmış •)lnrnsı lazımdır. Postada ya. 3 - ıstekhlerı~a 0/o 7 ,5 muvakkat lenunal p~ra 
pılacal gecik: meler kabul edilmez. 10- 15 ·20-27 sı olan 4~5,oo hra.) ı ötel muhasebe ~~znes~na 

• • vP-ya o mıktar lemınat mektubunu ve dıgtır tıca 
J l A H rel odası vesikasuu ve ihale giiniinden en az s~ 

Lira ku. 
~OJ 00 

200 00 
200 00 
200 00 

250 00 
250 00 
300 00 
45t) 00 
200 00 
150 00 
150 00 
350 00 

Üdürlüğün~en k iz giiı~ e vel •il_Ayeıe ıuü~aeaı. ~de~eı.. a laeağı el~I i 
k ı ~ ~ . Mev •. 

1
•
1
• vakfı ) el vesı kasrnı HIAyel encumenırıe ı braz elmf>ge 

mu ~ "a~ 1,0. 1-'evı • mecburdurlar. 
tenkımal 4 . Fnzlct malumat almak istiyenlerin vil~yel 
uıı tarı r· -d .. 1 .. ·· ı · ·ıA ı 

L
. k na ıa mu ur ugune muracaal eıme erı ı an o unur. 
ıra u , 10 _ 1 n - 20 • 21 

15 oo l -59 diikkAn lıiJkô reşadiye ___ ._._ __________ ..,._ 

15 00 
15 00 
15 00 
18 75 

· 18 75 
22 50 
33 75 
15 00 
11 25 
1 1 25 

32 00 

mel c. 
61 59 " 

,, 
63 ., ,, 
65 ,, 

" 69 • 
" 

,, 
71 ,, '. 
73 ,, ., 
75 ,, ,, 
3 " . ' 
5 ,, 

" .. 7 ,, 
" 7o han kapu~u 

arsa 

. ,, 
" 
" ,, 
" 
" 
'~ 

" 
" 
" 

1 l A N 
Mersin Belediye riyasetin~en 

· Belediyece ~cılrn alırıacdk olan 320 adt>t su sa 
ali açık olarak eksiltmtı~·e konulmuştur. bu saal 
lerin muhaıunıt>n hedtıli 4500 lira olup i~leklilerin 
337 lira 5o kuruşluk ilk lemi11al makbuzu veya 
nıeklu bile tica rt-l oıiasuıda ka ~, ıth bulundu klarrna 
dair vesıka ile birlikte 9-12-938 cuma günü saat 
16 da Belediy~ ela i re~i nde t.-şekk iH edt'CPk er ı cii • 
mene gP-lm~lerı ve daim fazla izahat alnı:..k isle
yPnJerin su işleri miidiirlfığiine nrnrHcaat eyleme 

2000 oo 150 oo t H:unam alAellira ltıri ilan olunur. 27 Ho-2 5 

ı - Sllifk:ede vakıflar itfaresine ail yukarıda şa 
ıılı on iki bap dfrkk~r~ v~ ar!-a p~şiu para ile v~ 
hir bup hanrnmtia beş seru~de J>edt•li alınmak üzre 1 L A N 
ı a ksitıe açık arurnrn ·surtıtiıe uıüza.,f>d~ye çıkarıı Mersin liman i(!leri in~isan Türk' Anonim şirketi 
n ıı ştır . ' 

2 - liiz1.1vede nıiidlJeLi 16 1 l 988 tarihitnit'n mÜ~8J88 ~OmiSyUnUndan 
itibaren yirrfft sil •Üiir 6-l~-938 sali giinii saal l4 . . . . 
tl e sillfke<te vakıflar komisyonunda ihalesi icra ınşaat ve tanııraı. ışlt>r111de kullanılau 1k lizr~ 
ktlınacaktır. aşalıila el/at ve evsafı yazıla kerestr.ler satın Hlırıa 

3 -- Talip olanlarla t f:aıla malumat almak iıti. caktır. 
yente i\i \ıat'ıffar· tnüdiirliiğiine veya mezKör ~aza Adel 
<iaki komİSJOUa müracaatları lüzumu ilAn olunur Çam k~res~e 400 x ~3 X l l 200 

t 6 - 18 - 2 2 . ı 1 . ,, ', 400 x 1 7 x ı 6 50 

· L A N ,, ,, ~6 x 24 x 1.ı 5o 
• ~ l 1 y f' hu o 300 

Mersin 8el8dıye nyasetm~en Atelyemizde teslim ş~rtile işbu kerestP-lt>rİ 
No. Nevi icar: ~müddeti ihale tarihi Mevkii vermek istiyenlerin ııe kadar mli<ıdet zarfrnda ve 
49 diikk~fh ihrale larihinden 6-12-938 Hal içi ne fiyatla vereceklerini t.ir t~klif mektubu ile 28 

ıltbaren mayıs 941 11-938 tarihine kadar şirketimize bildirmeleri 
~yestne atlardır lüzumu ilan olunur. 

Yukarıda n.~wki' v~ cinsile ihal~ ~unu yazıl -~ııııiııı.-...._ ____ ......... ....,_.._ ______ _ 
olan dü kAr1 açı~ alilırma ' tıfe.tile -kiraya verilecek: 
tir. 1\ir ia il tsli enleniu h uayyeu olan ihale 
AÜniinU~ 1• a~l 5 de muhamnfen kira bedeliniu Mersin satış 

· vüz<ie 1 ,5 nis~Unde Muvakkat teminat ve ticaret . 
~dasu1da Rayıtlı bulunıloklarrna dair vesika ile Mersin satış koop~ratifimizirı 15-11 · 938 lopları 
birlikte belf!diye (fairf>sinde toplanacak olan encü- tısı ekseri ~· pt bulmadığrnda n ·~o - 11- 9 n 8 ça rşa ruba 
mene müracaat eylemel~ri ilAn olunur. gününe talik edilmişlir Sa~l } O da gelmeleri ilan 

19-22.27-29 olunur. 

i l A N · 
Kooperatif in~en · 

i L A N 
T. C. Ziraat Ban~ası mersin şu~esin~en 
ŞubemiıP. olan horcurıdan dolayı satışa çık~1 -

rıları ve yeni ru~rsin getzdf'Sirıin 26 l0 -938 larih
lı 3125 sa\'lh nushasımn 3 üncü sah i ftısinde ilAm .. 
)' apıları gayri naenkulltıre siiriilt>ıı pe~ ler üzt>rirı-
den on gün müddııtlt' a~kıya alınmış ve ikinci 
ihal.-sinin 24 ı ı-938 de y ~ pılması 13zımgPlııwkle 
bulunmuş istı de o giirıiio bayrama lesadiif f>lmesi 
has~bile ikirıci ihaleuin '28· l t · 9:i8 tarihinde saal 
onbirP. talik edilmiş oldu~u ilan olunur. 

i 1 a n 
Mersin ticaret ve sanayi o~asmdan 
Othuuızıu a iirıcli sınıfında ve ıicar~t sicil def 

terinin 807 ~ıra rıunıar«Jsıııd .t nnıkav\· et ve mlisc·c ., ~ 
cr.l Tfü•car ve komisyoncu joı j Sa teli ra 18 l l -938 
ıarihinde odauuza verdiği istidada terki ticaret 
P.lliğini bildirmiş o\duğundan ı9 - l 1·938 larihinde 
sözü ~t>Ctırı tiieca rı ıı ~icili ı ı t • isard rd ilc•rr k k:ıvıh 

t .l • s ; 

111 rı d ii ş ii 1 d ii ğ ii i 1 :·uı ol u ı ı n r. 

l A H 
iktisat V~kalt>tiniu 5 8.93H tarilıirıde int i şar 

rtlt1 11 fiyat lisltsi mucip satışlanıu11. : 
Eh'<t<h 

Tıp il Se~ han bezi 7 5X36 
Fi 

6,30 
6, 10 
6,70 

H vı lloruılu bt'Z 7 5X·i 6 
,, VI Şapkulı 36X85 

1 ~at'ş ıwşirı lwdellt>dir. 
2 -- Bir hal~· adaıı aş~ğı satışlar için 010 2 

z~m ~apılır. 
3 - Sıf uıasr«ıfl«Jrılr hal~ a amhal aj \ıedel

lP.r i miişlrriyP aittir. 

Tarsusta M. Rasim beyF. 
müsteciri 

Salih Bosna 
luımımıımnnım~o•ımtmm;rm1m: o • 
1 Türk Hava Kurumu 1 
1 büyük Piyangosu İ = , İkinci keşide J 1 Birinci kanun 1938 dedir, 1 
O Büyük ikramiye 45,000 liradır O 1 Bundan başka 16,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye: 
Olerle 20,000 ve 10,000 lir1lik iki adet müliAfat vardır .• 
O Yeni tertipten bir bilet alara1< iştil'ı k etmeyi= 
:ihmal etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar# 
Olan arasına girmit olursunuz. ti 
00000000000000•00000000000 

• 

• 

... 

Sağlık Eczanesi 
. Mersin- Gümrük karşısm~ad1r 

her nevi Avrupa, Yerli eczayı 

tıbbiye ve müstııhzaratı bulunur. 
z::saı-iiC•1 *9E ==:;3~~~~ fi 

Y t•ni :\l~r~irıhasını t' virıd~ ba~ılrn~ıur 


