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Alman Askerleri Avusturya Hududunu Geçtiler 
-------------------------------------------------. 

Avusturya Kabinesi değişti 
Kabineyi Naziler teşkil etti. Eski nazırlardan 
bazıları ve vatanseverlerden bir kısmı kaçtı 
Vi,.ana belediye rei•i ve birçok vatanaev•rler tevkif edildi. 

Naziler Cumhurreiıinin de istifa etmesini istediler 
/ngi/tere ve Fransa Almanyayı fiddetle protesto etti 

Viyana, 12 (Radyo) Avuetyr hududunu geQmiştir, Budapeşl e 12 (Radyo)- hi 
U baevekili Şuşnigin pazar gü Berlin polis müdürü Münib haber alan menabirlen bildirildi 
bQ yaptırmak istediği plebıst in ten Viyanaya gelmietir YRnında Qine gör~, sabık Avusturya na-
Alman7ada gayri müsait lJir su emniyet polis şefi ile S . S men zırlarmdau bazıları ve vatanae· 
rette karıılanmııtır. Bay Şutni sup baZJ eefler de bulunmakta verlerden bir kısmı Viyanadan 
Rin 1915 do"'umluları ıilAh alıı c! kaçmıelardır. Nere1e gittikleri • ır. 
na oa"'ırmaıı ftzerlne Alman1a bilinmemekteıtir. s Berlin, 12 (Radyo) Hitler 
Atu"turva hududunda taheldatta Viyan9 12 (Rartyo)- Yunan " , tayyare ile Münihe gelmiılir. Bu 
buıunmuelur. radyosunun bildirdiQ'ine göre 

radan Avusturyayı gitmesi muh Avusturya Buşçekili bir emirna· 
Viyana, 12 (Radyo) Alınan temeldir. me neşretmiştir. Bu emirname 

)a hükQmeti tayyare ile ikinci Bertin, 12 (Radyo) Alman mucibince bütün mektepler ve 
bir Ohimatom &"Öndermittir. Bu askerlerinin Avusturya arazileri üniversiteler bu&"ünün eerefine 
fllUmatomda : ne girdiği bir hakikattir. Asker bir bayram aibi tatil yapacak· 

1 - Batvekil Şuıniain der· ler Avusturyalılar tarafından te !ardır. 
hal iıtifa etmeai te 1erine dahi zahürlerle kareılanmııtır. Londra, 12 (Radyo) lngilte 

liıe nazırı tokurtun ta7ini, Viyana, 12 (Aadyo) Alman re hükQmeti Berlindeki büyük 
2- Kabinenin üote ikisinin askeri saat 5,30 da hududu geç elc;iai vaauasile Alman1aya eid 

Nazilerden milteeekkil olması, mietir. Alman kıtaatı her taraf· detli bir ifade ile yazılmıt bir 
3- Avuaturyadan çıkarılan ta bilyQk tezahüratla karıılan· nota vermit ve mQıtakil bir hü 

Lejonuıı tekrar Avuıtur1a1a a- mııtır. kQmete kullanılan cebir ve tid 

hnması istenmiştir. Prat 12 (Rad10) - \'iyana· det hareketini prolosto ederek 
Şuınig istifa etmietir Şneni&" dan bildirildiğine göre Beledi1e bu hareketin en vahim hAdisele 

hükQmetinin istifasından sonra reisi tevkif edilmietir. VekAleten re sebeb olacağını bildirmietir, 
lbuvakkat hükQmet teeekk61 et· r iyaset itleri muavin tarafından Pariıt, 12 (Radyo) Fransa 
lblı ve kan dökülmemeai için Al görülecektir. Vatanseverlerden· hllkQmeti de Almanıayı lngille 
inan htlkQmetinden muatenet ta de birçoklarının tevkif edildiği re hükQmeti &"ibi protesto et 
lep edilmietir. 1 haber verilmektedir. mietir, 

Naziler, Reisicumhurun da Budapeete 12 (Radyo)-Son Viyana, 12 (Radyo) Viyana 
İ&tif111nı talep etmiıleraede cam J hAdiaeler Ozerine Macıristan - radyosu Avusturyadaki Alman 
hurreiıi bu talebi reddetmietir. 1 Avotıturya hududları fizerinde milletini, bu tarihi günleri kutla 
Muvakkat hükQmetin talebi (ize askeri kunetler fazlalaetırılmış mak için kamalı haoh ba1raklar 
rine Alman kıtaları Avııatal'J'• hr. ~ çekmeye davet etmietir. 
....;.;...::.::.::....::.:;~~~~---........ ~~~~~~~~----------------
Mııhur hir Alman tayyarı· 

cisi Antaraya geldi 
Ankara, - Dünya p!Anörcü· 

IOtDoün tanınmıı simalarından 
.\iman ta11areciıi d. Volf Hirt 

buran ötleden ıonra tehrimize 
ltlmit. TDrk Hatt Kurumu ve 
1'Grkkuıu mensupları tarafından 
karııJanmııtır. 

B. Volf Bire, Ankarada kaldı 
lı müddet zarfında Tilrkkuou 
talebe ve öğret-nenlerimize plA 

llörcQIQk ve havacılık hakkında 
kooferıoalar verecek, beraberin 

de retirdiği bir film de &"Öıteri 
lecektir. 

A mbalojlılı lıere•
teler 

Detlet Demir701ları İdareai 
lbtmleket dahllt iatih1&I, iılihllk 
te bilumum ihrao maddelerinin 
11hbalajlarında kullanılan ıan 
dıkhk 98 muntazam bo7larda 
lreıilmiı kerestelerin en fa1la 
lenzil&Uı tarife ile nakline ka 
rar vermietir, Bu tenıilAt Devlet 

l>emiryollarrnın bQtün eebekesin 
de baılamıe bulunmaktadır, 

Devlet Demir1olları ıimdife 
kadar bu tekilde tenıilAth tari 
1•>i Jalnıı 1umurta, meJH ve 
.. bıelere Ait eandıklık kereıte 
1•rt &atblk etmekte idı, 

J 

A TATO RKON 
Tür~kuşu gençlerini teftişi 
Büyük fef g6rdük· 
/erinden memnun 

kaldı 
Ankara, 11- Reiıicumhur 

Atatürk bugün Etimesut Türk 
kutu meydanını ıereflendir 

mitler, tazife uçueu yapmak 
ta olan ötretmen DHmzetleri 
nin uçuşlarını takip ederek 
hepsi hakkında izahat almıı 
lar, teıleau malzeme1i tetkik 
ve Tilrkkueu ıençlerine ayrı 
a7rı iltifattı buluomuılardır, 
Atalürk alandan ayrılırken 
gördükleri intizam ve mükem 
meliyeıten dolayı takdir ve 
memnuniyetlerini izhar buyur 
muılardır, Büyük Şefin deler 
ölçOlmez alAkaları Türkkueu 
gençleri arHında geniı bir 
sevinç, he1ecan ve coıkunluk 
uyandırmıetır, 

Siın · Erzurum hattmdı 
inıaat 

Ankara, - Sivas • Erzuram 
hattının güzergAhı fırat nehrini 
98 kollarını on altı defa katetti 
ti loin buralarda demir ve beto· 
narme köprillerle bfl1flk vl1adftk f 
Jer kurulmaktadır. Ata botazına 
ra1tlaJaD vi7adOk bug6ulerde 

Kral Zogo mayıata 
evleniyor 

Sofya - Zarya gazetesi ya 
zıyor : 

Zarya acazetesi Arnavutıu~a 
dair verdiği haberler arasında 
Arnavut kadınından bahseder 
ken, Kral Zogonun Atatürk'Qn 
meydana geıirditi b0y6k inkı 
IAplardan örnek almakta olduğu 
nu 1azı1or : 

Ayni gazeteye göre, Kralın 
dütünü mayıs ayı ioinde olacak 
tır, Tirandaki Kral sarayında 
tamirat ve iııeaat devam ediyor 
Krali9eye mahsus 1eni aparta 
maolar ioıa olunuyor, noaon 
den ıoora Kral ve Kralioe bir 
aylık bal aJını Çekoılovak1anın 
Na<'aponi köyOnde geoirecekler 
dir, Bundan sonra BudHpeşteye 
ge!f~ceklerd ir, 

Türk ıa Yunan üniıerıitı· 
sinde mOıtıri kOrsOlar 

Biri TOrkditeri Yunan Oni 
verıiteıinde olmak üzere mOıte 
rek iki dostluk kOrsfJsü kurul-
ması düeünülmektedlr. 

Bu kilrsülerde her iki devle 
tin cotraft ve aiyHf vaziyetin· 
den bahsedihm dersler verilecek 
tir 

bitecektir. 
Şu sıralarda &"fizeralh böl· 

&"esinde kunelli bir kıt hOküm 
•Grdütflnden ıadece kArair itle 
rine devam edilebilmek,edir. 

Vi18yet u. meclisi 
toplantısını bitirdi 
Valimiz M~clis üyelerine bir 

c:ay ziyafeti verdiler 
Vildyet Umumi Meclisi dün Azalarına mesaileri nden dolayı 

Vali Bay Rüknüddin Nnsuh1oğ teşekkür edilm iştir, 
!unun riyaseti altında son top Valimiz dıin saat o n altıda 
lantısını Japmış Vl1 bütce üzerin Tüccar kulübünde dağılan meo 
de de son kararlarını v~rmiştir lis Azalarına bir çay ziyafeti ver 
Bu sene idarei hususiye bütcesi miı ve bu ziyafet çok samimi 
627 bin lira olarak tesbit edilmie geçmiştir, Ziyafet esnasında mec 
t. lis t\zaları namına Azadan Dok 
~ k 

Görüeülecek baeka mesele tor Muhtar Berker valiye teıe 
kalmadığından ve kaaunt müd kürlerini bildirmiıtir. 
det de hitam bulduQ'undan mec fşleri hitam bulan um~mt 
lia bu seneki faaliyetine sayın meclis azaları dairei intihabıye 
Valimizin kısa bir hitabesile son terine dönmek üzeredirler, Tarsu 
vermietir, Bu hitabede meclis üyeleri dün gitmielerdir, 
s·;,;.;;~~....,;~~~~~~;.:;;~ ...... ~~~;;.;;;;;;;..:~ı&.3;..-;ıa;~ 

Son -------Haberler 
------------------------------Bafoelıilin intiharı yalanlanıyor 

Helgrad 12 (Radyo) - Avu .. tur1a Baevekili Şueoigio intihar 
eltili veya Avusturyadan kaçtıQ-ı hakkındaki haberlrr asılsızdır 
Şuenig dün geceyi Baevekdlet binasında geQirmiştir. . 

Şuşnigin evi polislerin muhafazası altındadır. Sabık vekıl 
röz hapsi altına alınmıştır. 

Nasyonal Soayalistler ıarkı s6yliJ.yor 
Viyana 12 (Radyo)-Nasyonalist Sosyalist kıtaatı milli ıar 

kılar söyli7erek \'iyana sokaklarında dolaştı lar. 

Alman kıtaatı üç noktadan Viyanaya doğru ilerliyor 
Belgrad 12 (Radyo)- Alman kıtaatı ÜQ nokladan Atuıtur 

1a topraklarına girmietir. Viyanaya doğru ilerlemektedirler • 
Avuıturyanm diQ-er bazı şehirlerine de Alman kıtaatı ~irmiıtir. 

Macar hükümeti de endiıede 
Belgnıd 12 (Radyo)- Macar bQktlmetl Avusturya vekayiioden 

haberdar olur olmaz kabine to;>hınmıştır Kahine saat ikiye kadar 
durumu mnz11kere etmiştir. Macar BHşveklll Avusturya budutlano 
da blıtQn tedbirleri aldığını söylemiştir. 

/ngiltere efkarı umumiyeai heyecan içind 
Belgrad 12 (Radyo)- Londradan bildiriliyor: Avusturya hAdlse 

leri lng\llz efkarı umumly~slnl mOtblş bir heyecana dDşDrmDştQr. 
Gazeteler ilaveler neşretmekle, hadiseler hakkında tatıdl4t ver· 
mektedlrler. lngllız Httrlclye nezar~tl bDIDo gece çalışmış ve açık 
bulunmuştur. 

Çehoılouakya Vekiller heyeti toplandı 
Belgrad 12 (Radyo) Avusturya hAdlsest Çekoslovakyayı bay 

rete dUşOrmQştor. Vekiller heyeti saat dokuzda toplanmış sebaba 

kadar durumu tetkik etmiştir. 

1 ayyareler beyanname attılar 
Viyana 12 (Radyo) - Alman kıtaatı Vlyanaya doğru yDrQmek· 

tedlr. l'syya~ler A vusturyada beyannameler Hlmışlar bunlarda 
Nasyooal Sosyalist Almanya, Nasyonal Sosyalist Avusturyayı sll4b 

hyor. Yaşasın Hlller yazılmaktadır. 

8. Hitler bir beyanname nefretti 
Bertin 12 (Rndyo)- B. Hltler bir beyaooame neşretmiştir. Bu 

d ' stur••a ve Almanya ile olan ırki monasebetler beyanname e A vu " 
zlkredlldlkteosoora y11pllan dnet ozerlne Alman kıhıahnın A vus· 

turyaya gOnderlldltl bildirilmektedir. 

Sabık BofrJelıili tevkif ettiler 
Viyana 12 •Jtadyo" - Şuşolg tevkif edilmiştir. Evi bir kıta po 

ns tar11fındao muhafaza edilmektedir. 

Landra matbuatı 
ı.ondra ı~ cRadyo• - lııglllz matbuata heyecanlı ve tenkldkAr 

makaleler yazmakta, Şiddetli bllcumlarda bulunmaktadırlar, 



-----------------------~----V_E_N_l_M_~RSIN ~~M~A~R~T~J9~3~8~P~a~za~r~----------~-----S_a~y~fa~:~2--

Memurlar için 
Mühim bir nizamname 

lıazırla ndı 

Tekaüdlükler, bu nizamname 
/erine g6re yapılacaktır. 

Mülki memurların sicilleri 
üzerinde tekaüdlüklerinin icrası 

vo te?.kiye varnkalaı·ınm hazır· 

!anması hakkında yeni bir ni 
zamname yapılmıştır. Mülki me 
murların sicilleri üzerine tekaüt 
edilmelerinin bu nizamnameye 
göre yapılması tekaüd kanunun 
da tasrih edilmiştir. 

Devlet Şurasınca iörülen bu 
nizamnameye göre her memur 
için birinci vo ikinci derecede 
tezkiye amirleri tarafından her 
sene bir tezkiye kAğıdı doldura 
lacaktır. Bu k!iğtdda memurun 
bütün vasfı ve tabiati yazılacak 

tır, Yalnız devlet Şurası Divam 
Muhasebat reisi dıa ve daire re 
isleri bu nizamnameye dahil de 
Rildir, 

Başvekil , Vekiller, \'ekftlet 
Müsteşarları, Umumi Müdürler, 
Müdürler, Şube Müdürleri, Umu 
mi Müfettişler, Valiler, Elçiler, 
Daimi Maslahatgüzarlar, Elçilik 
müsteşarları, teftiş heyeti reis 
leri, bulunm:ıdı~ı halde baş mü 
fettişler, kaymakamlar, vililyet 
terde merkez teşkilAtına mensup 
en yüksek t\mirler, başkonsolos 

lar, konsologlar ancak gizli tez 
kiye kt\~ıdı doldurabileooklerair 
Üçüncü dereceye kadar olan tez 
kiye emirlerini iki ay içinde heı• 

vekalet tesbit edeceklir, Gizli 
tezkiye dolduracak memurlar 
tezkiye Amirlari maiyetinde en 
az altı ay çnlışmış olacaktır, Giz 
li te7.kiye dolduran amirlerle bu 
yolda rapor yazan mQfellişler 

garazdan \'Oya hususi bir mak 
saddan dolayı hakikate uygun 
olmayan mOtııleada bulunorlasa 
enelil uzifesini iyi kullanmamıo 
sayılacak \'e bu iş tekrarlanırsa 

kendileri sicil itibariyle tekatld 
edilecektir, Bir memur hakkın 

da iki selilhiyetli makamın mü 

talealarında aykırılık görülürse 
daha üstün amirin kanaatine ina 
nılacaktır, Gizli tezkiye verenler 
inzibat komisyonunda alAkalı 

memurun evrakı konuşulurken 

onda bulunmıyacaklardır, 

Birinci derecede Amiri vekil 
olan memurlarla umumt müff't 
tişlerin müsteear ve sefirlerin 
sicilleri üzerine tekaüde senke 
dilmeleri icra vekilleri heyeti 
kareriyle olacaktır, 

lrtikdp ve irtişa şüphesi al 
tında bulunan, kumar oynamayı 
iliyad edinen kendisinin veya 
karısının emltlk ve serveti ve 
ailesinin her günkü sarfiyatı ge 
liri ile ölçülü olmayanlarlardan 
gerek kendi çe gerek karıları 

nın bütün servet ve yaşayış, ka 
zanç kaynaklarını gösteren bir 
beyanname istenecektir, lddiala 
rını ispat edemiyenler tekaüd 
edilacektir, 

Bundan başlt& bu nizamna 
meye göre memurlar kanunun 
da yazılı ihracı lüzumlu g<lste 
ren işlerden başka memurluk 
hayelyet ve ('erefine uymayan 
Jtötü itiyad te hareketleri gizli 
teıkiyede yaıılı olanlar da teka 
üd edilecektir, 

Hırsızlık,en'ıniyeli suiiı;timal 

dolandırıcılık, iftira gilıi fiilleri 
duyulup da kanuni kdfi delil 
bulunmamasından dolayı hakla 
rında iki gizli tezkiye dolanlar 
•e cumhuriyet rejimine uyma 
yan ve memleketin içtimai niza 
mını bozmn~a müRaid akideler 
~ aymağa çalıştığı, gizli tezkiye 
varakıilarlyle teeyyOd eden me 

murlar da tekaüde sevkedilecı>k 
terdir, 

Bu gizli tezkiye kAğıdları 

memurların terfi vaziyetlerinde 
göz önünde bulundurulacaktır, 

Seyh Abdülhamit Tümkaya 

iskenderuııda görülmemiş 

parlak merasimle karşılandı 
Beşbin kişilik mua%zam bir halk kütle•i 
aayın dini başkanı coıkunlukla karııladı 

Antakya, Yenigün -

Bundan hir ay kadar 
evvel mahdumları Bay Şeyh 
Selim llıiyyat ile b i ı l i k t e 

Türkiyeye giden İskenderun Eti 

dini başkanı Şeyh Abdülhamit 

Tümkaya evvelki gOn Türkiye 

deniz yolları idaresinin bir 
vapuriyle lskenderuna gelmiş ve 

rıhtımda toplanan bilA tefrik 
cins ve moıhep beş bin kiti ta· 
rafından muhteşem ve parlak 
merasimle karşılanmıştır. 

•Tüınkaya• soy adını alan 
Şeyh Abdülhamit, rıhtıma ~yak 

basar basmaz halkın "yaşa. ses 
teri arasında kendisinl karşılı· 

yanlara teşekkür eder.f!k bir nu 
tuk söylemiş ve bu uutka genç 
Jer tarafından mukabele edilmiş 

tir. 
Sayın Ahrlülhnmit Tümknya 

doQrudnn doğruya Halkevini zi 
1aret ederek şerefine tertip edi 

len bir l.abul resminde hazır bu 

lunduktan sonra Türk Konsolo· 

sunu ıiyaret etmiş ve bu ziyaret 

iade olunmuştur. 

Müşarünileyh, karaya ayak . 
basar basmaz Türkiye Dahiliye 

vekili Sayıo Bay Şükrü Kayaya 

bir telgraf çekerek ana vatanda 

ııördüQ'il yüksek hüsna kabul· 

den ve ıahsına gösterilen tevec 

cühten dolayı şükranlarını bildir 
miş ve bütiiıı Hataylılar namına 

' Yüce Şef Atatürke minnet ve ta 
zimlerinin iblAg-ma tavaBBut bu 
yormasını istirham eylemişlir, 

Denilebilir ki, İskenderun 
şehri şimdiye kadar böyle par-

lak bir karşılama töreniı:e salı

ne olmamıştır. 
• 

Sayın AbdUJhamit Tümkaya 

l 
ya boş ğeldiler der ve mesalle· 

rinde muvaffakıyetler dileriz. 

0&Vlet Ziraat isletme ~urumu ı 
Çalışmalarına de

vam ediyor 
Deçlet ziraat işletme kuru

mununun memleketiu muhtelif 
noktalarında vfüıuda gPtirdiği 

tetkilAf bu bölgelerde köylülerle 
sıkı temasta buluııar 'k buralar 
da nadasın daha iyi hazırlanma 
sına hasad ve harmanın daha 
iyi vasıtalarla te iyi usullerle ya 
pılma~ına. L:u mıntakaların ağaç 
!anmasına çalışmaktadır. 

Kurum teşkilil.tı bölgelerde 
damızlık ve irad hayvanları ye 
tiştirmek ve bakmak usullerini 
d n göstermektedir. 

Bu bölgelerde her sene ha· 
sad bayramları vehayvan bakım 
müsabakaları yapılncaktır. fyi 
hayvan yetiştiren ve bes1iyen 
köylülere bu müsabakalarda ka 
zanan muhtelıf cins hayvanları 
için mükafatlar verilecektir. 

(A.A) 

ftalyan adalarile ticaretimiz 
Yeni bir kararname 

yapıldı 
An kara. - Yeni bir karar· 

namoye göre, ticari mübadtilıltta 
bulunduğumuz Ego denizindeki 
İtalyan adalarına bundan sonra 
yapıltıcak ihracat mukabilinde 
ancak menşeyi bu adalar olan 
mali ithal edilecektir. 

Bu kararnamenin meriyet 
mevkiine gireceği tarihe kadar 
takas muameleleri eski hüküm · 
ter dahilinde yapılacnktır. 

Mü~a~il bonolan 
K ıymetlendirilecek 

Ankara, - :Maliye Vekilletin 
de mübadil bonolarının kıymet· 
lendirilmesini temin edecek bir 
kararname projesi hazırlanmak 

tadır. 
Kararname, kat'i şeklini ata 

rak önümüzdeki günlerde ildn 
edilecektir. 

Avu~athk kanun layi~ası 
Meclise verildi 
Ankara, - Avukatlık kanun 

JAyihaın hükfımet tarafından 

meclise verilmiştir. Lhiha adl i· 
re encümeninde letkık edılnıek• 

tedir. 

Liseler~e felsefe ~ersleri 
Müfredat progra· 
mında tadilat 
yapılacak 

Liselerde okutulmakta olen 
felsefe derııılerindeo HOll yıllarda 

iJi neticeler alınmadığı görıll· 
nıektedir. Bakanlık lise felsefe 
müfredatında bazı ufak tefek ta 
diller vücuda getirmişti. 

Bu tadiller ders yılı başın · 
dan itibaren tatbik edilmekle be 
raber istenilen neticeleri verme· 
diği tesbit olunmuştur. 

Ômlmüzdeki ders yılında 
bu iie daha fazla ehemmiyet ve 
rileceır, felsefe «Hrsleri mOfreda 
ti yeni baştan tanzim olunacak· 
tır. 

Nikdh meraaimi 
Tüccar hanında 7 numarada 

Tüccar ve Komüsyoııcu - Bay 
irfan Karahan kızı Bayan Fat 
ma ile Till!Mr<Jan Şilkrü Uyanık 
oğlu Bay Yusufun uikt\h mera 
simi Bay İrfan Karahanın Nus 
raliye mahallesinin Kurtuluş so 
kAfındaki 17 numaralı hanesin l 
de yapıldıQ'ı haber alınmıştır,Ta 
rafe1ne saadet!er dileriz, 

Mısır intihabatı 
Matbuat bu işle meşgul 

olmaktadır 

mısırda intihabat ne zaman baflıyor? 
Mısır gazeteleri yeni meclis 

intihabatı dolayısiyle intihabatın 

ne suretle yapılacatı ve anaya· 
sada ne gibi tAdilat olacaQ'ı me 
selesiyle meşgul olmRktadırlar. 

Gazetelerirı verdikleri haberlere 
gör&. yeni Mısır parlllmentosu 
bası 264 kişı olacaktır. Bu sa· 
retle mebus mikdarının eskisine 
nisbetle !!ırklı olması htlkftmetin 
intihap nizamnamesinde yaptığı 

t1tdilAttan ileri gelmektedir. lnti 
hap 31 mart ve 2 nisanda yapı

lacaktır. Partiler tesbtt edilmiı 
tir, Halihazırda intihabat aşaQı 

caki partiler araıunda cereyan 
ecJl'cc ktir. 1 Vefd partisi, II Dok 
tor Ahmet Mahir ve Mustafa 
El ~akraşi tarafından kurulan 
Sad partisi, III eski düstur par 

Bir Rekor 

tisi ve nihayet müstakil parti. 

Gazeteler, ayni zamanda 
parti münakaşalarıııa devam et 
mektedirler. Bu münakaşa esna 
sıııda her bir parti diler partiyi 
kraliyet makamına harmetsizlik 
te bulunmakla itham etmekte ve 
bu iddiasını birtakım delillerle 
tevsike çalışmaktadır. 

Mısır ıazeteleri kral Corcun 
dayısı ile halasının Mısıra yap 

tıkları ziyneti kaydetmektedir• 
Kral Faruk bu iki prens şerefi· 

ne Abidin sarayında bir yemek 

ziyafeti vermiştir. Misafirler Mı· 
ıırda birkaç gün kaldıktan son 

ra Suudi memleketine hareket 
etmielerdk. •Riyad,,da kral İb· 

ııisırnud'ıın misafiri olacııklıırdır. 

Meselesi 
• içki lnhlaarına açık mektup • 

Bir kaç gün önce, Adanada rakı istihlAkinin getirdifi para 
çıkan •Türk Sözü• gazetesinde bakımından yapılmıe olsaydı, te 
şöyle bir haber gözüme ilişti : reddüttiüz söylenebilirdi ki, Ada 

c Bilmem ne semtinde, Lil· na bu işlerCle birincidir. 
mem kim oğlu kim ile falan ve Ama, şimdi, siz bana diye· 
filan, elbirligi edip mühim mik· coksinız ki ayol! konueulacak bin 
darda kaçak rakı yapan gizli bir mesela varken, eu zıkkım 

rakıyı niçin ele aldın da bizim 
bir imall\thane işlE1tirorlarmış,tn zamanımızı ve sabrımızı suiisti· 
hisarın takip memurları burayı mal etmeğe kalkışuııY Ha.. he· 
basmışlar ve bilmem ne kadar ' men cevap vereyim: Şunun için· 
kilo rakı, bilmem ne mikdarda ki; efendime söyleyim, Adanalı 
cibra ile bütün bunları gölgede larıu kaybolan bir rekor hakkı 
bırakacak derecede de kuru ü· vardır. Bittabi hak da, hangi 

züm ve saire elde etmişler . • 
Bu haber, bana, bundan bir 

iki ay önce gördüA'üm bir ista· 
tistiği hatırlattı. lhtimalki siz de 
görmüştünüz : 

İnhisar idaresi, Türkiyede 
rakı istihlAk eden yerleri, nüfus 
ları nisbelinde rakamlarla tesbit 
etmiş ve birinciliği Gaziantep, 
ikinciliği de Adana kazanmış, 

falan ... 
Bu istatistik rıeorodildi~i ıa 

man, hazı Adanalı dostlarımın 

bu netice kareısmda - Adanalı· 

Irk ve Çukurovalıhk namına 

Adeta üzüntü duyduklarına şa 

hit olmuştum! Diyorlardı ki; 
c inhisar idaresinin neşretti 

ği bu rakamlar, asla hakikati 
ifade etmeyor. Biz Adanalılar, 

iQki ve hovıırdelık babında, evel 
allah, rekoru kimseciklere ver 
meyiz! 

Guianteplilerin mPehur IO· 

pakları[x] rerine, biz b nlılilerle 
7uvarl ıı yan adamlarız Bu böyle 
olduau halde Gazianteblileriu 
rekor kazanması, dolruıu eaşıla· 
cak bir iştir.Adasam sen de,kim 
ne derse desin; rakı istihlAkinde 
hakiki rekor bizimdir. Bunu, za 
men gösterecektir ! . » 

Filhakika, yukarıda iearet 
ettiA'im httberi okuduktan eonrı1, 

bu arkadaşlara hak vereceğim 

geldi! Cüııkü inhisar idaresinin 
rakamları, bilfiil isıihlAk edilen 
serbe8t rakıhlrın mikdarı hangi 
hesaba g'İrecektirt Vakıa kaçak 
çılık köth bir ıerdir ama, bu 
mevzuun dışında kalan bambao 
ka bir meseledir. ~onra, bir nok 
ta daha çardır ki, mühimdir: 
Guiautepte, inhisar idaresi, ora 
ya mahsus ucuz rakı çıkarıp sat 
maktadır. Halbu ki Çukurovalı 

lar umuınt fil miri üzerinden ra 
ltı içiyorlar. Yapılan istatielik, 
rakı mikdarı üzerinden detıil de 

yönden ti ursa olsun hakd ır! 
Ben bu mevzuu ele almak sure 
tile iki türlü hakkın korunması 

na işaret etmek istedim: Birisi 
rakı kaçakçılığı sebebi!& devle· 
tin ziyaa uğrıyan hakkını, diğe 

ri de hakikatte rakı istihlAkinde 
birinci olan Adanalıların, Gazi· 
anteplilere biQ'ayrihak maledilen 
hakkını! 

• • • 
Maamafi, mevsukan ötrendt 

itime göre, inhisar idaresinin ö· 
nümOzdeki istatistik devresinde 
Adanalılar, bu birincilik hakları 
nı bilfiil izhar için üç mühım 

esasa şımdiden sımsıkı sarılmıo· 
lar: 

1 - Kaçak rakı iomemek. 
2 - Gece gündüz demeyip, 

irili ufaklı harıl harıl iuhisar 
rakılarını elden bırakmamak!. 

3 - Adauaya rakip olabile· 
cek • meselA Gaziantep gibi • 
ferlere giden Adanalıların ora• 
tarda aQularına bir dirhem ra· 
kı koymamak! 

Adanalı ayyaşhmn bu ka· 
rarlarına Lir şeycik demem. Yal· 
nız bu karar karşısında 

içki ınhisarından bir di16kte bu· 
lunmıık isterim: 

Madem ki hudud knçııkçılı· 
ğıııı önlemek kaygusile Gazian
tep mıntakası ioin iyi ve ucuz 
hususi bir rakı satıyorsunuz . Ne 
olur, idarenize bu kadıır bt1yük 
fedakArlıkla hizmet eden Çukur 
ova ioin de • hem dahil[ kaouk· 
çıtıaa mani olmak, hem de za· 
vatlı emekdar ayyaelara bir oe· 
mile olmak üzre • hususi ve u· 
cuz bir rakı ihdas etseniz ... 

Alimallah o ıaman cemicüıtı 
le bütün Çukurovalı ayyaşlar ve 
onfarın içisıra şu fakir cariye· 
niz ömür ve afiyetinize dua ede 
ede, ılllah ne verdise, çekip ça· 
kıştırmakta kusur etmezdik 
hani! Jfo 

(1) - To)•k, ff 
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Yergilerin Tahsil mürur zamam 
MalİJ'e vekaleıi bir tamim ile mürur 

zaman müddetini izah etti 

Reımi gazetede neıredilen bu tamimi aynen iktibas ediyoruz 

- Dilnden Artan - J sene bazılerındade tahakkuk 
B - Hukmil l 6-931 teri- tarihi hu başlangıca esas teş· 

hinden muteber olan 1839 nu kil etmektedir. vergilerin ne 
maralı kanunun 25 inci mad· suretle tahakkuk edeceği vene 
desinde ( . , tahakkuk eltiri· zaman katiyet kflsbedeceği 

lip d~ taheıckuk muamelesini kendılerine eid kanunlarda 
takriben beş sene zarfında tah gHsterilmişti r. 
si 1 olunmıyan vergiler mOruru Tahakkuk ve katileşme 
zamana uğrar ) denilmiş olma tabirleri umumi olarak şu şe· 
sına binaen 1931, 193~, 1933 şekilde tarif olnnebir 
934 ve 915 mali senelerine ta Vergi itiraz edilebilen tar 
allQk etmek Ozre tahakkuk et hiy1tta mükellefın itiraz etme 
tirilmiş olan hayvanlar vergisi mesile ve itiraz halinde itiraz 
tahsil müruru zaman müddeti komisyonu karerile tahakkuk 

nin başhrngıcına verginin ta
hakkuk ettirildiği tarih esas· 

eder. Tarhiyata itiraz edilme 
diği veya itiraz komisyonu 
kararı müddeti içinde temyiz 

tır. 
C - tt<39 numaralı kanu olunmadığı veyahu temyiz ha 

nun meriyet mevkiine konul 
duğu 1-6·931 tarihinden ev· 
vel hOkOmleri meri bulunan 
kanunlar mUruru zaman için 
hiç bir kaydı ihtiva atmekte
dir. 

Bu vPrg:Je müruru zaman 
mOddeti ilk defa (B) fıkresın 
da bahsedilen tSW numaralı 
kanunun 25 inci maddesi için 
tayin edilmiştir. Bu kanunda 
merlyetinden evvelki zamana 
t&11l10k eden vergilerin muru 
ru zaman mOddeti hakkında 

bir hUküm mevcut olmadığın 
den kanunun meriyet mevkii
ne konulduğu tarihten evvel 
ki zıımana yeni t 930 ve daha 
evvelki mali senelere taellQk 

linde temyi~ komisyonunca 
nihai karar verdiği taktirde 
vergi katileşir. 

Ar.cak kazanç vergisine 
İtiraz edilmediği hallerde ver 
ginin ketileşmesi için temyiz 
müddetinin dahi geçmesi ve 
bu müddet içinde iemyiz ed!I 
memesi liızımdır 

Kanunlar:na göre itiraz 
edilmiyen tarhiyat ise tarh ve 
tebliğ ile yeni tahakkuk me
muru tarafından verginin he· 
sap edilip mükellefe bildiril 
mesile vergi tahakkuk etmiş 

ve aynı zamanda katileşmiş 

sayılır. 

Devlet şQresı kanunen 
muayyen olan kezaimercilerin 

eden hayvanlar vergisi mUru fevkinde umumi bir merci 
ru zaman müddetinin 1839 nu mahiyetinde olduğundan şa
maralı kanunun .25 inci mad
desi hükmüne nazaran bf'Ş sa 
ne olarak kabul ve bu beş sa 
nelik tahsil müruru zaman 
başlangıcınında mezkQr konu· 
nun meriyet mevkiine konul 
duğu t-6 931 tarihinden itiba 
ren hesip edilmesi lAzımgelir 

8 - Vergi kanunlarımızın 
başlangıclarındtı tahsil müruru 
zaman müddet va başlaııgıc

ları için konulmuş olan hü· 
kilmler yukarıda gösterilmiştir 
Bu hUkOmlere nazaran mUru 
ru zaman mOddetine başlangıç 
ittihaz edilen tarihler kısmen 
yekdiğerinden farklıdır. Bazı
larında katlyet kesbetliği tarih 
bez1lermda taalltlk ettiği mali 

raya müracaat verginin yukarı 
ki izahat dairesinde katileşme 
sine mani teşkil etmez. 

(Sonu Var) 

Zayi kız çocuğu 
Mersinin 811hçe mahallesin 

den Osman veyselin 10 yaş· 

larında HUsne namındaki 
luıı bP Ş g ii nder.beri kaybolmuş 
tur. Kız kesik saçlı sağ göıO 

nUu Uıtunde çıban alAmeti 
vardır. 

Her kim gördO veyahut 
yerini bilirse insaniyet namı
na bahç" mahallesindeki Mah 
mud Batıtş karısı Haticeye ha· 
her verHmesini rica ederim . 

Validesi Asiye 

Saym Mersin Tüccarımna vı hılktnı ndi~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir iurette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonhınmıı: emrinize amadedir. Alınacak ilcret, 
araba ilcretındeu daha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyatınızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kaunmıı olursunuz. 

Kamyonlarımız bilyilk ve kapalı olduğundan mallannı· 
zın haHra uğramak. yağmur, çamurdan milteeuir olmak 
ibtimaUeri de yoktur. 

T~IAfon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
Heıızinci Baki harma 

21-30 

Yurtdaş Kızılaya 
aza olunuz 

Borsa T elgraflan 
ı~J-3-9SS 

/'aralar 

Türk allLınu gelmedi 
629,75 /sterlin 

Dolar 
Frank 
Liret: 

7 ~ · 9,,~o 

24,93,50 
15.13-60 

Nöbetçi Eczane 
bu akşam 
HALK Eczanesi 

Meşhur sanatklr 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celil Bayar, Dahiliye Nafia 
lktisat, Kültür ve diğer 
vekiller ile bilyiiklerimizin 
her boyda fotoğraflan ya
kında Mersine de gelecektir 
Pastel fotoğraflar için sipa 
riı kabul olunur, 

SEDAD SAHiR SEYM(N 
Uray caddesi No. Mersin 

i L A H 
Tarsus Bele~iye riyasetin~en 

Belediy()mizce merkeze takriben 1000 melr<~ 
uzakla dörl lıopa rlöre k u v vt•lli sa da verebilflcek 
bir anıpliftkatör ve hoparlörleri ile mikrofon ve 
burılara lllzım olan malzeme ve tesistılın yapll
ruası kapah zarf usulile miinakasaya çıkarılnuşlır 
mulıanınıen bt>deli 800 lira olup muvakkat temi. 
,,at akcası 60 liradır. ihale~i 28 . 3-~38 pazartesi 
günli saat ı 5 de belediye eneli meninde yapıla
cağmdan isteklilerin ş:-Jrınamesi11i belr.diyemizden 
araru:.l:lrı ilan oluııur. Io 13-16-19 

Tarsus ' Bele~iye 
l l N 

riyasetin~en 
Relr.di~· emiz itfai~· Psine kapalı zarf usulile hir 

y:uıgm a razözii alınacak Lır. Mu ha mnwn bedeli 
6780 lira 5o kuruştur. ilwlesi 28 ö.9B8 pazar
tesi giinii saal 15 lle b~ledi)e enciiowninJe ya
pılacağından isteklilerin şartua ruesirıi belediyemiz 
d~u aramaları ihln olunur. ıo- 13-16· 19 

l A N 
Fabrikamız manıtilatı kaput bezleri ı-2-938 

larıhindtırı itibaren tfsbit fdilen satış fi)·a tları aşa 
ğıdadır. Geııişlik Tul Fiyatı 

Kadın ve er~ek için i S. x m. metre lira k. 
Ar 1 on Se)han brzi lip 2 75 36 7,~5 

Markala Kol Saatleri geldi 
kol, cep, masa ve duvar 

saatlerini de tavsiye ederiz 

SEDAD SAHiR SEYM(N 
Uray caddesi No, 41 Mersin 

•• 

Giiven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acantası . VASFI ORGUN 
dan arayınız. 27-30 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HANESİ 
E8kimiş, parçalan-

nuş, fersude kitapla
rınızı işe yaramaz de
ye atmayınız. bir gün 
size IAzım olur. Kitap
la rnuzı, d~fterleri uizi, 
miieellithanemizf. gön
deriniz. 

Her nevi ki lap ve 
defterler şık, zarif me 
tin ve kullanışlı ola
rai ~itlP.nir 

YENi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Sene ı ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

:nç aylık 300 500 
Bir avhk ıOO Yoktur. 

Reıml ilinabn ıabrı 10 
Kuruıtur. 

,, ,, ,, 2 90 36 8,39 
lloruzlu bez,, 6 75 36 6, 70 

,, " 4 75 36 6,35 
ı Satış pt>şin bedell~dir. 
2 - Bir halyadan aşağı satışlar için 010 2 

zam yapılır • 
3 - Sif masraflarile bal~' a ambal~j . bedel

leri miişteriye a:uir. 
Tar susta M. Raıimbey F. 

müsteciri 
Salih Bosna 

i L A N 
Direktörlüğünden 

Mer~inin kar~ duvaı· köyürıde şarkaıı yusuf 
uıural garben harl şirnalerı şosa ve demiryol~ 
tarlası cenuberı kumluk ile cevrili bir kıtada eskı 
ölçiiye göre kırk dönüm ta;lanın irıgiliz . tabaa
smdan Antorıaki ~ıa,· rumali kızı Alinaya aıl oldu 
ğuna d~ir ttğus'os 337 giin ve 64 sayılı bir tapu 
ka)ıl sureti ibr:az f'dilnıiş isede buna ail rapu 
kaydı hiiktinH't kon:ığuıın yangrnmda yarhlığuıdara 
nu1zktlr tarlayıda Galip glile satmak i~le_diğind~n 
25 · 3-938 günü mahallinde kflşif ~P. ~alıkıkat ya
pılacağuıdan vtırasft ,.e tasarruf ıddıasrnda bul~ -
rıanların mahalline gidPct>k mfloıura ve mersm 
l~pu nıiidüriyetine müracaatları ilan olunur. 

içel Tapu 

1 

f otograf Makineleri 
Fotofrof mevsimi g~liyor, .ıfm.cl~Jen 

birer makine teJarık eclebılırsınız. 
Kodak ve 1~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
•eldi 

Ta~sitle Satış 
====:;:- =-=== 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fenni gözlükler, 
Kol, Cep, Maıa ve duvar Hatlerimizi bilha11a tavsiye 

ederiz. SEDAD SAHİR S[YMEH 
Uray Caddesi No. 42 - MERSiM 
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1 LAN 
T ırıus icra memurluğundan 
. Dosya 1'o. 938-88 ı 
Tapu no. Tarihi Cin. i kıvmali .. 
13 928 hanenin tamamı lamamı 

Hududu, s11ğı köse veli hant-leri 
leri solu kahrıman verest·leri arkası 

1300 lira 
iken vertıse
meowl kızı 

nu~ryem 

Alacaklı, kızılmural mahallesinden salih karı· 
sı ve mehmel kızı meryt>m 

Borçlu, alifakı köyiirıden mt-lıuu>l oğlu melı
mel ve veyis 
İkinci artırmanın yapılacaj'ı yer ılln saat 28 - 3 - 938 
pazartesi gllntl ıaat !l daa 10 a kadar Tanuı icrasında 

1 - ftbu ırlyri menJuılQn artırma tartnameal 7-3-988 tarihin 
den itibaren eaa • 111 .No. Ue tarıuı icra dairealnln muayyen numara 
ıında herkeain gOrebllmeai için açıktır. ilanda yasılı olanlardan 
tula malamat almak lıteyenler, itbu tartnameye ·ve 981 - llt doıya 
numara1Ue memortye&imiH mQracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya itUrak için yukarıda yazılı kiymetln ylade 7 ,& 
nlabetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir, (124) 
3 - ipotek ıabibi alacakhlAı la di{ıer allkadarların irtifak 
hakkı ıAhip:erinin gayri menkul Qıerindeki haklarını huauılle fala 
v'9 maarafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıron içinde evrakı mOıbltelerile birlikte memuriyetimiae bildirmeleri 
icap eder. Akıl halde hakları tapu aicillle aııbit olmadıkça aatıt bedel 
nin paylatmuından hariç kalırlar. 

4 - Göıterllen gtınde artırmaya itıirak edenler artırma tarı 
nameıini okumut ve lOıumlu malumat almıt ve bunları temamen 
kabul etmlt ad n lıibar olunurlar. 

- & Tayin edilen aamantla gayri menkul Qç defa batırıldıktan 
ıonra en çok arhr&na ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh.&mmen 
lı.ymeıln yOade yetmit betini bulmaz veya aatıt lateyenin alacatına 
ruchanl olan diıer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile temineclilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmaza& en çok 
artıranın taabhQdQ bAki kalmalı: Qzre artırma on bet gOn daha temdit 
ve on betinci gOnll ayni aatta yapılacak artırmada 
bedeli aatıt iateyenin alacıgına rOchaoi olan ılifer alacaklıların o gayri 
menkul lle temin edllmit alacakları mecmuundan faalaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi dUşer . 

8 - Gayri menkul kendlaine ihale olıınan kimse derhal veya 
verilen mOhlet içinde parayı vermezae ihale lı.ararı teaholunarak 
kendilinden evvel en yO\:sek teklifte bulunan kimıo arHtmit olduğu 
bedeUe almaıa razı oluraa ona, razı olmaz, veya buhınmuaa hemen 
on bet gOn mllddeıle artırmaya çıkarı il p eo çok artırana ihale edilir 
iki ihale araaındaki fark ve geçen günler için ytııde 5 den hesap 
olunacak fala ve dlger sararlar ayrıca hO\:me hacet kalmakaıaın me· 
murlyeıimiane alıcıdan tabıil olunur. "t23., 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 Uncil 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu!-usi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilAn tarihinden il ibaren 20 gUn· 
içinde evrakı mOsbiteJerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil· 
ltrile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle alAkadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına ı;?öre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 988 - 181 dosya r:. Tarsus
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1 SiGORT~ ... ?.Q?YETESi 1 
(gg Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 
@kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Yaslı Orgun fiil 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(gg 

i ...... ~~~-.;~ei~;;Dft~~: .. ····ı 
1 Say111 llalk11nızın Sıhhalm ı t(ÜZ öuumh~ tutariik ~şı hulunnuyan KAY .A 
~ DELEN SUYUNU wıyrt sıhlıi bir şekild~ m~nhağdaki tt'sh~atrnda eksik

likleriui tama mlamış f.- mıin P-n ~on u~ull .. rini yaptırm~kda lmlunduğu
nızu drz ~deriz. 

KA YADELEN SUYU 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur havuzlıra 

in~irilmis ora~anda ~Dtün fizi~i ve kimyevi evsaf mı muhafaza e~arak al daymadın 
~uıusi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda va muntazaman 
ıehrimize aelmekta~ir . 

ı KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellQine aelince: Yıllar ııeçdikçe halkımııın 

1 
gösterdiQ'i ra~bet ve teveccUhü karşısında fazla söz söylemeQI zait görOyoruz. Sıhhat Bak4lnlııı 

ve selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SU\'U ~•'r1z TOrkl7enin 1 
M en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın l:ıirinci kaynak suları arasında buluodutunu iıbaı 
• etmiştir • 
• lştahsızlıQa, hazımsızlı~a bir çok mide ba~ırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN ıifah bir 
il hayat kayna~ıdır. 
•. Suyu pek tımu ve btrraltdu. Tter/Jbt tdln sayın halkımu!lundindl buldu/u 11llıtüli! H · ıılıluıtuı 
il verdill ftu/Uarla suyumuzun mllştertsi çotalmalctadır. .. '" 

• . Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
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Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müeaseaatla ticurethanelereait her nevi delter 
ler ue evrakı matbuavea•oİrei en neliı bir tarzda •d.r'atleyapar 

***~*·~~·~····*·~··· 
HARİÇTEN GÖNDERİLE.CEX. SİPARİŞ
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN_ YOLL.A.l!\. 

ı HER NEVİ 
KİTAP, GAZETE 
VE MECMUA 
TABINI DER. UH-
TE EDER. 
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Yeni Mersin Basuuevinde Basdmışlır. 
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