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Kemalizm Raviştağ Feshedildi Franko medeniyetehizm.e:ediyormuş ' 

Hitler nutkunda mutad şekilde demokra· Barse~on kul . / • * 

(
amanımız inkılapların) 
dan hiçbiri AtatOrkOn 
eserile kıyas edilemez 

---- ·--- silere şiddetli 1hücumlar yaptı · y.ıgını hahnde 
Y AZAM: HO:\ LANDEN , 

Tarih, Kemalizmin bu güne 1 O Nisanda Avustur:Yada Pelepist .yapılırken Almanyada da 
kadar kazanmış olduğu muvafla h l h 
kiyetler hakkında hükmünü ve em pe epist em· mebus secimi yapılacak 

~ t 

diQ-ini yerine büyük Almanya Rayhının ııelece· 
Q'ini söyledi ye millt tıter için dört senelik daha 

mühlet istedi. 

Şelıir 24 saatte 12 düfa bom. 
bar.dımaıı edildi 

Enkaz oltındon 1500 6lü 2500. Yaralı 
cıkarılJı. llasar büyük , 

rirken, acaba, Kemal Alatürk'ün 
raptıQ'ı işlerin Faşizm ile Bolee 
viımin yaptıklarıudan daha e· 
hemiyetli şeyler olduaunu kay 
detmiyecek midir f 

ihtilalinden 20 sene sonra 
bu tıtün Ru,ya, henüz, bir mu
amma halindedir ve bu hususta 
tenkidlerde bulunanlara 20 s~ne 

ilin bir millet hayatında hiç bir 
ıey • demek olmadığı ce\·auı ve· 
rilmektedir. 

Berlin, 19 (Radyo)- Rayiıtai dün saat 17 

de Göringin riyasetinde toplandı. İlk defa ola· 

rak ön sıralard& Avuı:ıtutya umumi valisi Enliard 

Avusturya hükumet erkAnı bulunuyordu. Görini 

6Rayi~teQ"ı nQlıkten onra Hitler mutad şekilde 
kürsüye gelerek nutkunu söyledi. 

Berlia, 19 (Radyo) - • Hillerin RayiştaQ'ı fes· ı 
, h Barselon 19 (Raciyo)- Şe~. ir düşürmüştür. Bombardıman es• 

heden emirnamesi ne•redilmişlir. 10 NJga dı1 1 ·ı f 
v • 24 saaı içinde 12 defa bombar· nasında Herezı ya ı-e iri de u~ır 

Hitler nutkanda demokrat devletlere hucum·· 

larda bulunduktan sonra Arnsturyaııın ilhakı 

iei Ozerinde izahat vardi ve Rayişta~ın teshedil 

Avusturyadıı Pelepist yapılırken Almanyada da dıman edilmiştir. Bombardıman surette yaralanmıştır. 
ilhak için bir pelepisı yapılacak ve büyük Al· ıarın hemen hepsinde de çok Frankonun beyanatı 
manya Ra1hı için mebuslar seçilecektir. aşa~ılarda uçan tayyareler mil Paris 19 (Radyo) - Oeneral 
-----------....:.-..;.....;.;..~~~·-..--- ralyozlarla da hıılktıın fena hal · Fraııko karargQhında Havas 

Ondan dahR sonra yapılan 

Türk ihtilAlinin misi ise, daha 
ileri bir memlekette, daha teeki
li\teız ve az disiplinli bir halk 
araaındn hiç bir tevile lüzum 
R~etermiyecek sarih ve kati mu 
•affak neticeler elde etmi lir. 

l
.lhak tamamlandı ,,_R_u_

5 
___ J_a_p_o_n_ de zayiat verdırmişlerdir. muhahirine şu beyanatla bu ı un-

sı:ıhirde binlerce ev yıkılmış muş•ur: 

Ha rbl m l
~I semt semt yangınlar çıkmıştır. Zaferi tam istihsal ellikten 
ı r Bombarôım~n· esnasında şehir sonra müv •zeaeyi deaiştirecek 

haricine kaçan hnlk lıtyynrel~r hiç bir hare~ette ~ulunınayı ak· 
Hudutlarda müt- tarafından milralyozlarle tnkıp hmu:dan geQırmeChk. Daha Eden Eski rejim zimamdarlaın111.n 

l1epsi tevkif edildi 
ı edilmi~tir. çekilmedoıı evvel Akdeniziu tnü. 

hiş tahşidat 1 Ji~nkaı altıııdun hftlt\ i.nsa~ \'&zene al~ın.a alınmbsı _kanaatini 
cesetleri çıkarılmaktadır. Şımdı izhar etmıştım· Geyemız Akd(•· 

Atalürk'ün, işinda millf bir 
birlikten mahrum, ekonomisi ya 
bancılar elinde bulunan, türlü 
lilrlü yolsuzluklar yüzünden, ida 

Şuşnigden haber yok. lngiliz tebası Ya· 1 

hudi de olsa Avusturya hududuna geçecek 

yapıyor far ı ye kadar 1500 füü çıkarılmıştır. nizde lıü~ük İRpanya de~·ıeti 
' 2500c1en fazlada yaralı vardır. vücude ıl?tı.nn~ktır. Tielsiııki 19 (Radyo)- Hu 

durtda Sovyet ve Japon kıta 
ları son günlerde çok bariı 

re sislemi muasır shıtemlerden • bir şekilde tahşidat yapmakla 
Yüı yıl ieride kAlan bir menıle Poris 19 (Radyo) - Havasın fngiliz tebalarının hakkı dırlar. Hududun iki tarafında 
k~tte yaptıQ"ı bu mücadele ile Viyana muho~i~iııden: ~ski Avus Londra 19 (Radyo) - Avus· lıeraün biribirlerine mdtevec 
kazandığı muvatrskiyet diı?er turya Baştekılı Şuşnıgın nerede turyada İngiliz pasaportunu hA clh 8ovyet ve Japon kıtaları 
bütün rejimler şeflerinin kaıan bulurıduğu maltlm de~ildir. Ne mil bulunanların Yahudi bile nnı geldiği görülmektedir. 
dın.ı f d ü 1 . - l- d- lgazeıelerde ve ne da hiçbir mah olsalar Avusturya hudutlarından Parls 19 (Radyo) - Uzak a ıa er 011 1 ş p ıesıı us uıı ur I ., . . . 

Atatürk'ün müstakil \'e lıo felde Şuşnıg adından bflhsedılı· serbestce çıkacakları ve Arnslur farktan alınan haberler<ıen ez 
moı'e b' T- k" l t yor. Eski Daş\·ekiliıı vaziyeti yadaki f ngiliı tebası hukukuna cümle Sovyet ve Japonfarın n ır uı· ıye yara maııı a .. 
rihe Keçecek büyük bir ııartise n~unmnıa halını almıştır .. Şuşnı riayet edileceği Berlinde İngiliz hududun iki tarafında tahei 
olmakı 1• L d . ı l gın knrısı Prenses Çerlm hnk· elçisine temiıı edilmiştir. dat yaptıkları hakkındaki lla 

a uera er, on an ua ıa k d 1 - 1 . b' AIQ E k' · d 1 h ld ı. he .. ·e man I I b' f ·ın 8 da 10JIUZ llÇ ır ma mat S 1 Zlmam ar ar ep berler pariste O UaÇ8 # 

n ı o aıı ır tara da geue 1 . . • atınamamıetır Soıı alınun ha· mevkuf can uyandırmıştır. 
aynı şefııı 1 üı k milletine yeni b 1 ..:ı l 1 B 1• -t- T (R ) Japon b' er er·.ıe >un arın er ıne go u Vıynııa 19 (Radyo) _ Kral okyo 19 auyo - . 
ır ruh aııılamakla bulunması· ru"lerek orada me,·'·uf tutolduk H . . ullı ı·hıı·malı "' '"' tarahnrları şefi bugün tevkif arıcıye nazırı s . 

dır. ları knydedili)'orsa da bu hııber edilmişlir. Hükumet mahafilı bu ıeı.ahür edinceye ka~a_r Çı~~6 

Bınd - d · dl · · •· ı · . ka müd ·1h leye de sıl'Alıla mu 
Kemal Atatüı·~'üıı din saha henüz 110 teyid ve ne de tekz ip tevkifin bir ihtiyat tedbiri ola· ı harbe devam edoceğı_nı ve 1 

a vucu ıı gelır ğı ın.,;iU\p, edi mıetir. rak şı:ıfın hRlkrn hakaretıne ma· 11 a . . 
her sahadan daha bariz uir hal ilhak işi tamamlanıyor ruz kıılmııktıın korktuğu için kabPle t'derPQ'iııi ~llvlf'mıetır 
de götürmektedir. Çüııkü Şef, ZH 1 \ !" 19 (R d ) R . kendi lalebile yapıldığını bildi · ç k k b. sı· 

. . . - . ıyaııa ti ) "O - ayış . Ş f' k ı e a 1 ne ınaıı aeı•tıkçe lıır nevı suporötıs rı yor. e m ilt:ük kardeşi de 
• v hnııkla Avusturya merkez ban- v • ıyaııa ıstasyonuııc1a Almiln bay 1 

lon haliııi aluıı hurııfoler yeri· ~ knsı birlf'şlirilmiııtir. Avusturya 

1 

v raıtına hakarEıt elliği için ÜQ 
·~~· vııla~ı~fıışlarııı ferd ~erd toına denıiı·yollnrı da Alman demiryol güııdenlıeri mevkuf tutulmakta 
l'ul ve ıtıkadlarınıı hucum et· ları id ıresine lıaA"lıuıınıştır. dır. 

'Mühim tadilat 
~opıldı 

lspauya harbi t-ıışladıQ'ı günden Komiınızmı_ıı Avrupay 8 Yer. 
beri Bar8 elon bombardımaııı leşmesiue maııı olmakla tnede
şimdiye kadar ycpılan lıomhar niyete lıüyôk hıznı.e~ltır yaptığı 

1 dımanların en gnrri lns. ııisi ol rna kani im_. Bunun ı~ın İngiltere 
nin de bızımle teşrıkı ınosaı aje. 

muştur. · · E 1 
Bu sabah cumhuriyet avcı ceıtindeıı emınım . snaen ııgil-

tuyyarelerinin şehir üzerinde tere ile buaün normal müna 68• 

dolsemsBJ halkı biraz ümide bellerimiz başlarmetır. 

Polonya - Litvanya meselesi ıJa'liimleşti 

Tahşidat Arttı 
Litvaı1ya poloı1ya ultimatlı
ın unıı dostlarına bildirdi 

Litvariyaaa makavemet ar:zuau arttı. Po· 
lonyada ilhak nümayişleri devam ediyor 

Varf i11, 19 (Red)'o) Litvan muştur, 
ya hududunda bulunan Vilııada iki fırka hudutta 
~aki askel'i kıtalnrı lehit eden 1 Paris, 19 (Raayo) Ha\'Bf\lan: 

ttıekeizin , yepyeni bir si!lleın Avusturya Almanya arasın Eski rejim zimamdarlarının 
ltormak cesaretini iÖSlcrmiştir, duki gümrük kayıdlarının kaldı da halkın husumetine uğrama· 1 Prag 19 ( Radyo ) - Ayan 

'füık Şe!'ı bütün bu işleri rılması için de Maliye nazırına mak . için mevkuf tutulması ka· 1 ve mebuslln nı6cli~lerinde siyesi 

Polonya ordusu Laşkumaııcfam 1 Polonya hükftmeli Litvn . 
dö 

_ _ n} a 
Vnreovaya ıımuştur, hudutlarına yeniden asker g" 

Oltimatom cevabı gelmedi ; d.ermiştir,. Hududa iki fırka t~~ 
l'eparkeıı yeni bir din yarallığı salAhiyet verilmiş ve Alman - rarlaştırılmış Şuşnig kabinotıi 1 

kA 111 anla~ması üzeri h . fırka er unın 
&kkında megalomanca iddialar Avusturya genelkurmayları te•· nazırları milstcşarlarıle berııber k kabinesinde ge· 

VurŞ0\'8, 19 (Radyo) Litvan >e•d edılmış bulurımaklndır, 
~il henüz üllimuıom şarllarını . Litvanya mu kamete 
kabul etmediği için ,·aziyet çok 1 hazırlanıyor da bulunınamıe, \'O gösterdiği hid edilmiştir. tevkif edilmiştir. ne Çek?'!ılo 8 p(lmıştır. Yeni ka bll tevnzula "aptıkları işe bir _____ ...._ ___ ._.....,..-. _ _,_____________ niş ıadılAt ya 

J / l b 11· J ·ı ı . d 9 siyasi fırka temsil e 
nevi yeni uin kurmak gibi mü fngİ terenin tutacağı yo e 1 eıı 1 ~;~;e:tadir. Milli demo~rat fır 
hitn bir hnva veren liderlerden Nafia nazırı temsıl ~tmek 

vahim addedilmektedir, Ru gün} Londra 19 (Radyo) R 
;.ı 'Jh k 1 l . il , oy ter 
~e ı a e 1!110 ıı mayişler ol., • -SOn!f ikincide 0. 

Hatayda Zulüm vahşete binCli Ü kııııını .. 

Slihı oldu~unu isbat etmiştir. I Kabı· ne kararsız ' ıedir. 
Yeııi Türkiyeniıı temeli olan 

}{emaliım, yalnız politik ve soı:; 
hl bir siPtem, hir hayat felsefe ' 

~i d~aitdir •. Bunıardaı.• daııa_r.ı~ Çekoslovakyaya lrarşı şartsız 
a bır şeydır, Kemalıım, Turkı ~ 

hnin modern bilgiye ve terak t h h •• d · .. } · k 
lci1e açılmnaı, falalizm ve fikrl a a u e gı rı m 1 y ece 
~atanlık yerine rasyonalizmin ...... 'I ! n ! g .... b. 

iNGiLT(R~ 
Habeıistanı filen 

tanıdı 
Londr a 19 (Radyo)- Harici· 

1e müsttSe'hrı Bedler Avam kama llc~rnesi, J8Dİ endüstri Ve 1eni Çember/ayn faz,yık karffalnda ka tne 
lalıııı ve terbiye demektir, verecek rasındn l>eranatta t.iolunarek ln 

Blınunla berttber Kemalizm top/antısından evvel 'beyanat giltere hilkftmetlnin Habe&istan 
iee, mukadderata ( ki bu nokta a.a:- "

1 
• • ro+- •· rr ' "' lb =;T ç=b"rlayn beya da 1tal1ey1 filen tanımakta öl· 

eliki isin. h 'ntında mühim I.ondra 19 (Radyo) - Royter' Ha u ttlkçe kızanlar ço 
. m a~ naltan jctlnap e duQ'unu eöylemielir. 

ft.ttııldi) elrafındoki kllinat içinde aJttnsı bildiriyor: Pıırlmento mabıs kt dır. BugUn gene Avam 
ı.ı· e-aıms 8 dan· 
ır kimsenin alması ldzım ge rıllnde barlı blr huzursuzluk görU 1-ksmurasında samlln araıın . Harici 

len vaziyete d~ yeni lıir veçhe nlll'Or. Kabioeolo 9ekllmeı:;inden - çemberlayrıl istemiyoruz ye 
9ermektedir veyft tadlllltından bahsedilmekte- ÇemberJayn gıtınelidlr. dlyP- bagı Ve kı· ·ı ı· · 

K . ' . dl B k b ~ B e gnruıtusuıce da ffi~Z emalızmın laraftar olmadı r. una en açı se ep "'e aş ranlar olmuş v 1 · 

~~ bir şey vardır ki o da dikta veUI Çemberlsynln ecele beyu ~art çıkarılmışlardır. l ......,~~-~ 
t~rlQklür, Hiç şüphesiz, Türkiye natta bulunmak istemeyişidir. Londra 19 (Radyo)- Başoe~ Yahında Kahireye 
tıın CoQrart bütünlü~ünden bir Pttrlmento ekseriyeti ve kabl kil Ç(ınıberlaynin lSnümuzdekı · 
rtıilt ' d r 1 b . t plantısından evvel A· et ve sosyal bir h~yet olma ne aztısınıo yarı ım az ası ıına kabıııe o . 
ınd k k marasında beyanatta ou· · 

L· nn Kemal Atetfil'k'ten bnşka kızmaktadır. Mubak ak kl Çem vam 8 l"k 1 mahfollerden Belgrad 19 (Rad70)- Vromo gıı 
•ııç k' . 1 lunacağı a u a ı 
O 

ımse meeul olmadığı ıcrn berlayn Avrupısnın karışık vaz ' ld ' .1 ektedir Çemberlayn taz zetesinin Ankara muhablrinlien: 
nun r k . ,,. k bı ırı m · b· muva a atı olmadıkça nıQ yetlerl lç1nden ayrı kalmı.t ve .k karşısında nihayet beyanat Türkiye Hariciye vekili doktor 
ır ehe · ıı· k ı b ı k l ti or yı · 1 r' 
1 

. mıye ı arar a ınamaı, mutKvassıt blr yol uma s Y ta bulunacaktır. Çemberlaynın Tevfik Uüştü Arasın yakınlarda 
r:rtat Türk Şel'ı, yabancılnr ta bıınu tıraştırıyor. Dlter devletle bu beyanatında şartsız olarak . . S 
. ıııdıın kendisine diktatöl'lük . Ç k 1 k Kahıreye gıöerek Mısmn adA 
ıs 11 • • rio bu vuzlyAller Uzt:?riode tema hiç bır suretle e os ova yaya . . . . . 
llıa ad edılrnesındeıı hiç hoşlan yOllerlnl öQrenmeden blrşey s~ v teminat vermiyeceğini bildirece· l bad mısakına ıetırakını temın 

ı, Aııkaradaki pariümeuto, dı lem"'k istemiyor. Q'i sanılmaktadır. için müzakerelerde öulunacaklır 
Sonw ikincide "' 

ıgiJiyor 

-

i11~iyar bir TQ~k 
$apka geydiği için insafsız

ca CJayakla öldürülaü 
Feaad işlerinde kullanmak için muhtar 

fardan mühiirla boş kağıtlar alınıyor 
Anlakya, 18 (Hususi) Nebih 

Azmi, yani Uo. l\dHibl 'Fuad mü 
derris otdıtu halde Halaya gel 

f di, Kendisini Suriyeniıı hususi 
elçili iil>i nnıtau Uu znt ev iki 
gün de bildirdiğim gibi dedıal 
propagandalara baelnmışur, Ora 
da burada ~isytedl~i sözler ara 
sanda (eğer TQrkler \:'ıöraya yer 
leşlrse ilk yEtpacaA-ı hareket A 
nıpları vahmetme'k olachktıl') gi 
liileri de tardır, 

\'ataut partısi mensupların 
dtın bazıları, evvelce yaptıkları 
gıbi k:öylertlen Arapları grup 
grup getirerek Azmi ile temas 
~ttirmekt~dırler, Bunlar arasın 
da Türk düşmanı bir çok kimse 
ler de ~ardır, • 
ŞAPKA GltE .. TÜRKl:ERl 

ÖLDÜRÜYORLAR 
Antakya, 18 (Hususi) Bayır 

\•e Bucak Türklerine k'a'rşı taz 
yikier şiddetle devam otmekt" 
dir,Şapka giyen Tür'kl~re dayak 
atılmaklodır, Bunlar arasıntiR 
Hirsan adlı 70 lik bir ihtil·ar 
şapka giydiği ıçin ufak biı· çakı 
bahane edilerek Ldzkiyeye göıı 
derılmiş \'A dö\'Ülınek suretiyle 
ôldürülmüetür, 
FESAT HAZİRLlKI .. ARI 

Anllıkya, 18 (Hueu@i) "Bucak 

nda~1 iyesAiıd1e m~~~~r ~ ol~rak tayin 
e ı en ana ııraı ılorınden S· 
bit köy muhtarlarıııı topla-c k•l 

ft • Jara 
kll6ıtlara tatbık mühürleri . 7. 
la bastırmıştır , Bu ka"'~t'ı .or 
Ü 

•• ı- 6 arııı 
zerını uıumuna göro i t 

şekilde doldurarnk lıir 6 fedıgi · · a k I Nıaıt ıtıtH e u lanacaAı mrhakktıktır 



Zirai bölgeler 
Ziraat Vekaleti ~1ornleketi· 

.. ~m.iz.i..10 Bölg.e)1 e -~.Y.I rclı 
Muhitin şartlarına iklim vaziyetlerine 

göre ziraat mahsulleri yetiştirilecek 
Ankara- Ziraat Bakanlıgı, C olmak üzere üç U\li bölgeye 

7urdun zirai bölgelere nyrılma 1 aynlmıştır. Aııkarn bölgesinde 

ıı meselesini y~rduı_ı iklim, t0_p : Eskieehir, I\ütnhya, Afyon, Kon 

rak ve mahsulu bakımındııu lnr I )'a, Çankırı, Çorum, Sıvas, J\ır· 
Hasa bağlamış bulunmaktadır 

1 
şehir, Nigde, Kayseri ve Yozgat 

Y~rd zirai .bakımından 10 zirai olmak üzere 12 vilAyetimiz var · 
bölgeye ayrılmıştır. Du lıöl"eler 1 dır. 
de 30 ldli bölgeye ayrılmıştır. 

Her bölaede ameli bir ıoıurelte 
ZO~GULDAK BÖLGESİ 
Bu bölge A.B C. c.lmak üzre 

çalışacak, halka nümune olacak üç tA\i IJö'geye ayrılmakta ve 
te Qifçinin zirai ihtiyaçlarına ce I Zonguldak Bolu, Kastamonu ve 
98p verecek ziranl merkezleri j Sinob olmak üue dört vilAyeti 
kurulacaktır. Bu merkezler bü miz bulunmaktadır. 
tüıı ziraat te baytar işleriyle 1 SAMSUN BÖLGESİ 
meşgul olacaklar, muhitin malı· Bu bölge A ve B olmak fiz . 
ıul vaziyetine göre~çiflikler,fidıın re iki lAli bölgeye ayrılmıştır. 
hklar, ormanlar tesis ıidecekler· Bu bölgede Samsun, Tokat ve 
dir. Amasya olmak üzre üç vilAyeti 

TRAKYA BÖLGESi" miz vurdır. 
Bölge 1 taksimatına göro lıi· TRABZO~ BÔLGESl 

rinci bölge Trnkya \'e ~lıırmarıı Bu bölge A.B.C. olmak üzre 
batzası mıntakasıdır. Bu bölge üç t41i bölgeye ayrılmıştır. Bu 

bölgede Ordu, Giresun, Trabzon 
nin A. B. C olmak üzPre üç tA Hize ve Artvin olmak üzre beş 
1i bölgesi bulunmaktadır. Trak villlyetimiz vardır. 
71 bölaesindo lstanbul, Edirne, MALATYA BÖLGESİ 
Oanakkala, Kırklareli, Tekirdağ, 1 A D. C. D. olmak üzre dört 
Balıkesir, Bursa, Bılecik ve Ko tlıli bölgeye ayrıl nıştır ve Ma· 
caeli olmak üzere dokuz villlyot raş, ~talalyıı, El'A.zıQ', Erzincan 
tardır. ve )tuş olmak üzre beş vil4yeti 

EGE BÖLGESi miz vardır. 
İkinci lıölge, Ege tıölges idir ERZURU,\l BÖLGESi 

Bu bölgede A H C D E olmak Bu bölge A ve B olmak Üz· 
ibere beş tftli bölııe buluıımnk 1 e iki tllli bölgeye ayrılmakta 
tadır. Ege bölge. inde İzmir, Ma dır. Erzurum, Kars, Ağrı ve Van 

olmak üzre tlört vil4yetlmiz bu
nisa, Aydın, Denizli, Mu~la, Bur lunmaktnclır. 
dur ve Isparta olmak üzere 7 
vilhelimi1 vardır. DİYAHBAKIR BÖLGESl 
AKDENlZ BÖLG ESt B•ı bölgo A. B C. D. olmıık 

üzrı dfüt tali bölgeye ayrılmak 
Üçöncü bölge Akdeniz böl ta \'e Anleb, Urfa, Diyarbakır 

ıesidir. Bu bölgenin t!\li bölge l\lardin, Siird ve Hakftri olmak 
leri yoktur BNgedo Adaııa, İQel üzre altı vildyolimiz bulunmakta 
te Antalya olmak !üzere üç v iiı'l dır. Bu taksimat, yurctun iklim 
Jet bulunmaktadır. şnrllarına göre tesbit edildiğin· 
ORTA ANADOLl' don 1.azıııardnıı bir kısmı vilA-

Di>rdüncü bölge orlıı Anado yetin tAbi bulunduğu bölgeden 

lu bölgesidir. Bu bölgede A B ayrı bölgelere verilmiştir. 

icra işleri Ziraat kongresine 
lıtirak edeçekler 

tesbit edildi 
Mütehassıs tetkik- 1 . Aııknrn, 1D •Huırnat• Büyük 

/erine baflıyor ı ıırant kongresinin ıs nisanda 

. . 
ıçın 

toplanması kararlaemıştır Bir 

1stanbul 18 (Hususi) -Atlıi hafta devam edecek olan kongre 

Je \'ekllletinin lsviçreden dan·t ı ııiıı ruznamesi Ziraat Bakanlığın 
ettiği icra mütehasl!ısı Bı\y L ny · ca hazırlanmaktadır Kongreye 

m b 
- 1 b 

1 
ld" \' Kamutay zira11t ve ekonomi eıı 

an ugun stan u a ge ı. a· . . . cümenlorı a1.alarıyle zıraatçi vete 
rrn Ankııraya hıtreket edeı.;ektir. riner olup da uu iki encümene 

Bay Leyman burada gazeteci dahil olmayan mebuslar ziraat 
lere beyanatta bulunmuş ve ez· bakanlığıerkdnı ziraat bakanlığı 
oilmle şunları ı:ıöylemiştir: ve Yüksek ziraat enstitüsü pro 

«- Kendimi Adliye Vekiline fesörlari ziraat enstitüsü doçent 
takdim ettikten sonra tedk!klere !eri ve eefleri vilAyetlerde ziraat 

baelıyacağım . Ankaranın yaban 1 ve baytar müesseseleri direktör 
cısı değilim. 929 da ukaf kanu leri veterinerleri mütehassısları 
nu projesiniu hazırlanması sıra 1 iştlrtık edecektir Bundan baeka 

ıında üç ay kadar Ankarada her vilhelte 1.ira4l odasının in 
kılmıetım . Bu seferki vazifemi 1 tihap edeceQ'i birer Aza bizzat 
başarabilmek için icra ve iflas 1 çitçilik h r ti ki 
kanununda icra daire inin teş· ve ayvan ye ıe rme 

0 

k
"IAt .d . . k d meşhur olanlardan birer murah 
ı 11 ve ı aresını ya ·ııı an gör 

mek llluındır. 

Ankarada başlaması muhte 
mel olan bu tedkiklerin sıklet 
merkezi Anknraya nazaran dalın 

ıeniş mikyasla tekAsüf etmesi 
itibarile şüphe yok ki hıtanbul 
olacaktır, 

has gelecektir Hazırlıklara de 

vam olunmaktadır 

faşist Meclisi 
Müdafaa müsteşar

larını dinledi 

YENi MERSiN 20 MART 1938 P a z a r 

B. ~übü Kayanın 
Mersinlilere teşe~kürü 

1 A vusturyada A iman tehlikesi hisediUnce 
1 Musolini Blumla 

A talürk güııii münasebetfü· 

MersinlileriııPartimiıokarşı hap· Anlaşmak ı·stemı·ş 
lılıklarını tekrarlayan telgraf<. 

Dahiliye \'ekili ve C. H. Partisi 

~:~:.\ı~~k:::~:~ş~~~;:: Kaya ŞU o zaman Duçe: Sö~leyin eruma isterse kendisile yarm 
~1 A~~c~K~~,~ 0~~ş~:~ 1 ~ir anlaşma yapa~ilirim demiı 

.. _ _ : MERSlX 1934 de Avustııryu Ozerlude söyledi~lm zttman dtt Musollni de 
.. Yı_ldon~ı~u munasebetiyle .Alman tehlike t hlt;sedlldlğl za- dl ki: 

goslerılen ıyı duyguya teşekkür man lttJlyanın lıııl'-·ıın - Avustur ,, "- Orta Avrupaya mlldabııle 
eder sevgiler sunarım . ya hududu olan Brennere asker 1 edebilmenize yarıyacak bir tek 

QBAKAN VE C. H. P . gönderdiği halde, bu sefer Avus· vasıta vardı!", ve b(•n size onu ve
GENEL SEKRETE RI tur.va~ ı mOdııftıa için hiçbir hare rebillrim: Piemonldan ve ItalyBn 

ş. Kaya) kette bulıınmııma.,ı bUlUn Avrupa ordusunun yıırdımı ne, gider Çe 
efkarını me~gııl etmektedir. koslova kyByı mOdöftta ednslnlz. Kamutay da Frı:ınsızca J,ıroal ğazeleslnde Ben sizinle bertıber Çekoslovak 

----· neşredllt-n bir makıılede bunun yl\yı mUd11fııu edeceğim, siz de 

Ôğretmenler kanu- sebetıı olarıık ltalytımn moştcrek benimle tıerııber Avusturyayı. 
bir harukette buluumttk tçln Frıın "Orta Avrııpsyı Almanyadan 

nu kabul edildi saya güvenemediği göstt>riliyor kurtarabilmenin bıtıka çaresi yok 
ve Fransanıo eski Roma elçisi tur.,, 

Ankara 19 (Radyo)- Kamu· Juvnelln oğlu Uertrıınrt Juvella bu "Musollnl söılerlnl şöyle bl-
tay dün Fikret Sıldyııı başkanlı 1 husustaki bir h11tır11.ı zikrediliyor lirdi: 
ğında toplandı. Ruznamede bu· Berlran Juvnel 1936 da, Ro "-Söyleyin Bluma, yarın ls
lunan Orta mektep muallimi ) e· ı mada bir gazete muhabiri ~olarak terse h emen kendisi ile bir anlaş· 
tişmek üzre Gazi enstitüsüne gl bulunduğu sıradu, Musollnl ile bir ma yaptıblllrlm,. 
deoek ilk mektep munllimleri ı mUHlk&t yHpmıştır O zaman Fr.ın o b 1 \ 1 h kk d k' k .. · ntt asının e ç o musı ltlbıtrlle 

k
a ı_n. a ı an unun ı:ton .muza sadıı du Blıım kabinesi görUlmUş 

1 
fttılyada bnyok bir mevkii olan 

eresını yaparRk kabul etlı Ka· ta E..;kl Fransız elçls\nln oli-lu dl"' t rt F · ' . " . · , · "' e;er ara un; rı10sanın hılbassa 
mutay pazartesı iUnü toplana· Murnllnl ile olım mUlAkatını anlt1 sosyalist mahurtll ile ·sıkı alAkııst 
caktır. tarak diyor ki: bulunım bu gazeteciye Musollnl 

Ameril<a 
"Musollo\ye Fransııdıı Sosyıt tdrefındıtn söylenen bu sözlerin 

llstler lktldtıra e-eçtfüten sonra bOyOk bir siyası kıymeti vurdır. 

! 
milli vazifelerini anlıyacakhırım Beıtrnnd J uvnel bunu derbul 

Karar için Paris ve ve umdelerlnl terkederek Frıınsu- Frans z Hariciyesine bildirmiş, Pa 
• 1 lhılya auleşmttsıoı Kabul ed('cek· rlse döner döomeı: de Bı:ışvekll 

londrayı beklıyor ı ıerlnl söyl .. dim ve kendisine böy i Blumdıın kendisine bir moıakıtt 
Va şington, 19 (Radyo)Havas le bir ııolıışmııyıı itiraz edip etml vermegloi islf1mlşllr. Fııkat, kendi 

muhabirinden : Bütün mahfeller 1 YPCf' (tinl sordum. Musolinl gayt•t sinin ısnı .. ttığına göre, Blum, Mus
dernokrasiler arasıııdııki müba- 1 kbl'i olıırak, etml} eceğlnl söyle. sollnioln gu_zeteclye verdlgi v11 zıre 
yenellerin iıalosile Londra Pa idi Soıırt1 llılve elti: yl bildl~i için, kendisini kabul et 

ris-Vaeington orasında ahonk. • Blunı'tı ~öylfl}in, Frunsa memlştir . 
. .ı·l . . . . 1 ııe, dııhllt ldHreslol hiç lllbara al Nıbıtt:Pl Fransız Hariciyesi 

temın euı mesını ıstıyorlar Bu · J .. k- . . · mıyarıık, mOzııkereye glrlşebıll- ı Bertntırd Juvnele hUkllmetin Mu 
gun u ·Avrupa vnzıyetı karşısın ti • 

da tılg.ıl teı·e ve F m.. sollnlnln flrzusıındıın bt1berd8r ol 
ransnnın ma· "K' dl t Al l J.> ı 1 • • t o ıı nf', mıtn ar ,en ş dıı~ ::nu, fcıkııt dııhlldekl seçimler 

ruz kaldıQ"ı milşk_ıllh tak dır edıl ! ~al ettik len Eonra Ortu Avrup 1 I mOnııst>bt·tlle böyle blr uoleşma· 
mekle bora ber hukılmet Avrupa 1 işlerine artık kıırışıımıyııcttğımızı 1 yıı glılşilemlyt1ceğini bildirmiştir 
vaziyeli ilzeriııde fikir beynnııı 

dan içtinap etmektedir. Kemalizm 

Sayfa: 2 

Bir gazeteci 
Hudud harici edildi 

Loııdrn 19 (Rad~·o) - De)li 
Telgraf gllıetesinin Viyana mu 
habiri hiç bir sora-uya çekilip 
bir sebeb gösterılmeksizin hu 
dud harici edilmiştir. Muhab ir 
43 seuedonhc>r i \'iyanada bulu 
nuyordu. 

Roma Hitlerden 
memnun 

Roma 19 (Radyo) - Hitlerin 

Brenner hududuna dokunufmıva 
cağı hakkında verdiği t~minat 

tıııı ve İtalya hakkındaki hallı 
hareketinden Rom ıda memnuni 
yetle bahEıoluıımaktadır. 

Beş l<azanı11 

belediye reisliği kay 
makamlara verildi 

Ankara - 'Üçüıır.ü umumi 
müfettişlik mıntakasında bet 
kazada be\ed ıye reisliği vaz Hesi 
nitı kaymakamlar· uhdet:iiae ve· 
rilmesi kararlaşmıştır. Bu husus 
ta le Bakanlıkça 'hazırlanan ka
rarııııme projesi bugünlerde baş 
hakanlığa verilecektir. 

Polonya - Litvanya 
meaeleıi vahimleşti 

Birinciden artan 

den · Litvanyadrııı alınaıı haber 
terde Polonyanın hudullaki tah 
şidatı efklirı umumiyedo muka 
vemet arzusu uyandırmıştır, Lit 
vanyada \'aziyet 1920 ye benze 
tilmektedir, O tal'ihde mütareke 
deu üç gün sonra Polonya Vilna 
yı işgal etmişti, Litvanyada bir 
QOk teşekküller hükOmele hita 
ben yazılmış k:ırur Ruretlel'İ neı 
rederek Puloııya taleplerinin red 
dini isteııı~kledil"ler, Çünkü ka 
bul edildiği takdirde bunun Vıl 
nanıu ilhekıııııı Filen tanınması 

dernek olaca~ı ve Poloııyanın 

sık sık dahili işlem karışması 

kabul edilcce~i kaydedıliyor, Amerika efkdrı umumiyAsi 

lııgillere, Fransa ve Çekot:lovak 

ya lehinedir. Londra ve Parisin 
verece~i karar ve takip edeceği 

hattı hareketler Aınorikaya da 
yolunu göstermiş olacaktır. 

Birinciden artan !Azım geleıı haklı mevkii öğret- Gizli mozakerelermi oluyor 
Q"er r<-jim meclisleri gibi, yılda miştir Vaı şova, 19 (Radyo) Polon 

Hariciye nazırı Hul beyne! · 

milel vaziyetin inkişafından ev 

vel Amerikanın kati hattı hare 

ketini beyan etme~ acektir. 

StoyadinoviQ 
Alman Bulgar elçi· 

/erile görüştü 

iki defa, hiç bir müzakere yrıp 1 Eskiden ıneyva vermiyen ya ve Litvarıya murahhasları ara 
madun şeflerin \'Ol'diklori karar bir ıı ğaç, mnhsul getirmeyen bir sında gizli müzakereler olduğu 
ları tasvip için toplanmaz. Fakat tarla, mukavemet görmeyen bir söylenmektod:r, Mamafı bundan 
Kemalizmin damokratik ruhu hastalık gibi llciz, bozgunculuk bir müddet evvel ynpılan müza 
parlAmentodan ziyade, Kemal v~ t.e\'ekkül _yüzünden Türkiye kereler son h!ldiı;e üzerine kesil 

Atatürk'ün Ôndorliği teldkki . dekı maııe\• ı ruh bozulmuştu. miştir, 
de gösterir, o kendi politikas~~: l clnşallulı• sö~ü her türlü k~s~- Litvanyanın beyannamesi 

- üt k • . . . run, kubahaun ve lembellılt:n Litvnnya hükumeti bir be 
yur me ıçııı esrererıgız bır Ali l t . f d ·· d ·ı · · ll t k b b" a ı aı a ın aıı gon erı mış bır yann~me neşrederek çok eski 
sure e e aşına ır tarafa c;e öıürü gibi idi. · · · · · 
kilmez, bilAkis dostlan 11 ı \'O ba - ve şayaııı ıtımad bır mılletın 

Atalu_rk Anadolu boıkırıııın oğulları olan halktan Polonya 
kanlarını yanına toplar, onlarla orta ycrırıde nıodnn bir 11ehirl t ı ı · · 11> k k ı 1 ki k . ~, a ep erını so~u aıı ı ı a ar 
gecelerce muayyen pro)eler, plfln kuım~ş \'O oı~u.n. yaı~ı başında şılamasını istemekte ve Polonya 

Belgrad 19 (Radyo)- Yugos lar hakkında müzakern v-e mü da mıll~t c ırtl ıA-1111 tesıs etmiştir taleplerinin dost de\•letlere bildi 
lavya başbakanı ve Hariciye na nakaşa eder, ki burası, binlerce türk tarafın· rildiği cevapları geldikten sonra 
zırı rloktor Milan Stoyadinoviç Bundan başka memleketinin daıı, ınuntı.ızamaıı, ziyaret olun· bir karar ttlıııaca~ı bildirilmek 
dün Hariciye vekdletinde Alman küçük kasa ve köylerini dolaşa maktadır. Bumda köylüler hay- tedir, 
elçisin\ ve onu milteukip de Bul rak oradaki köylülel'iıı,ôQ'retmen retle sebat, eııdüstri ve bilgi ı Litvanya kab inesi Azasmın 
gar elçisini kabul etmiştir. Al· lerin, iş adamlarıııın düşüncele sayesinde bir çölün v~rimli bir ekseriyetinin bu taleplerin ka 
man elçisi bu mülAkatta Avustur rini bilmek ister. Böylece onun çifllik haline gelebıldittini ve bulii lehinde oldukları bildiril 
yadaki ekalliyetler hukuku hak fikirleri önca huırnst lıir surette insanın tabiata esir değil, ona 

1 
mekledir, 

kında Stoyadiııoviçe Almaııya· sonra da parlamentoda açıktan hAkim olabileceğini görmektedir wı 
nın teminatını bildirmiştir. i oçı$ta müzakere ve münakaRa ler. . . _ 1 mişlir. Bundan böyle bunlar, 

ltalya Yel.laLJ'ı· edilmeden kanun haliue gelme; Bu pratık • keşır, tevekkule 1 artık, memleketin terbiye, iş ve 
llU .•. alışmış kafalar üzerinde inkıldb j kanun hayatına burunlarını sok 

Bana kalırsa Kemalizmin en cı bir •.esi~ ~aomıştır.Bu suretle 1 mazlar. 
büyük bnşarıı,ı, Atatürkün en yepyenı bır ımaıı da ,.aratılmış Kendisi. yürekten materra· 
en eheI'ımiyetli başarısı, uzun hr. 1 list olduğu halde Kemal Atatürk 
zamanlardan beri batıl lıikadla· Türkiye~e bulunduQu_m za- I kendi milletinin manevi ihtiyaQ 

Mihno 19 (Radyo) - ltalya rın, cshalelin ve taassubun elin· man oradakı moderu bınalar, arını da tanımaktadır . Türk di· 
Veltahdi Piyade mQfettişliğine de esir kalmış olan bir ilmmPte ! m.ekte~l~r. ve hastahanelerden! !ini özleştirmek ve türk tarihini o 

Piyade müfettişlili
ne tayin edildi 

tayin edilmiştir. 
ltalyaya iki yabancı aske · 

rt heyet gelmiştir. Bunlardan bi 
risi Ş~bbe hava heyeti diğeri de 
Venezüellllnın looçu heyetidir. 

sosyal hizmu\lerde, genel refah 1-h~Q bırısı, te\'ekkül ve taassub eski kaynaklarıııı meydana. çı· 
yolunda forngatla ve elbirliQ'i ile ıçında bulunan bir finımetln pra karmak hususunda yaptığı gay· 
çnlışmnk rulıurın vermiş olması lik bir kAfa sahıbi bir millet retler, or.un türk milletini sade· 
dır. Rütün bunlar, şeyhlerine Vf' ~aline gelişi kadar kuvvetli in· •!e rasyonalize etmek ve garblİ 
rüş\·eıçi memurların tııhalı.künıü t~ba bıralrnmaı:ıııştır. ~ıler Ata· leşlirmekle kalınıyucaı:tını gös· 
&ltınrln yaşayan \'O Atatürk'den turk şsyhlerııı ve ımamların ~ermektedir. 

Mütekabil münasebetlerin 
do~ur::f uğu bir takım borçları 

17ni zamanda hem alacaklıyı, 
hem de borQluyu memnun ede 
oek tarzda halletmek meselesi 

karşısında bulunuyoruz, Halk;n 
haleti ruhiye ve 1.ihniyetiui na 
&arı itibara alnrak ona !Ayık 

olduA"u en medeni tesviye tarzı 
nı bulmamız icabeder, Alınacak 

tedbirler ne kadrır geniş ise bu 

tedbirler hakkında bugünden 

bir tey söylemek de o kadar 

mflmkilu delildir, 

Roma 19 (Radyo) - Faeist 
meclisi bugün deniz, kara, hava 
plönçosunu müzakere etmiştir. ' 
Harbiye müsteşarı beyanatında 

ltnlyıı ordusuiıda harbin 

öıı<eki Türkiyede uilin u 1 memleket içindeki nüfuzlarını Rom Landen [Balkan He· 
e şey er - ü 1 • " ld ·ı değildi. yur tme erıne musaade et:;eydı, ra gazeteııı 

Romada dördüncü Atntürkün Türkiyeye getir· b~ b~şarı b~şarılamazdı Fakat 

I 

di~i yerıi rasyoı.aliznı türk va [ Turkıyede dın, Rueyad~ olduğu 

1 
mülakat yapıldı tai:ıdaelarııın, bilhnssn onların ı' gibi, yasak ~e~ildi.r ve Almanya Cehir Muhabiri 

- -k b' . da oldoğıı gıbı, ıiıııdarlar taki· I V 
Roma J9 (Radyo) _ Harici-, huru ır ço~ıırıluğuııu teşkıl b 1 D 1 1 l 

ltalya - f ngiltere 

teekil eden süratli karar nazari 
yesi ordunun bu yolda hazırlan 
dı~ını piyade silAhının modern 
leştiril d iği ıı i söy !emiştir. Den iz 
müstceerı ltalyan donanmasına 
bu yıl 260 bin tonluk harp ge· 

misi ildve edilec~ğini söylemiş 

Hava müsteşıırı Faeist tayyare 
terakkilerindeo bıbıetmiıtir. 

k ~ l* . atA. UilrRIDAZ ar, ev et, V81An 1 0 QCaX-ız 
ye Nazırı Kont Cıyaııo ile ln· edep oy uye keııdı kudretleri 1 d d " t h , 1 k J5 . d. . . _ aeın ııı ayatrna as a ırıı· G · 11 1 . 
gili:ı sefiri araenıda ltalya - ln· ı ıı~n şuurunu_. . ınn.mıznıı ve bu., maz I . azatemıze şe ı r mu ıabır 
gihere anlaş~a mevzuu etrafın ınrı kAnrnt ıc•nrlP ıı~llnt plmPlı>rı '. ... Atatürk dinin kendisinfl ti $tı yapacak bir arksdoş ala 
da dün akşam üç çeyrek saat dırilıııtıktedir. ı aid olmR"an hayat i"ler· ü . . cıı~ız lstiyenlerin şıırtları an 

Ü d 
... ~- ·· ·ı"k l J 'i ı zarın ı k 1 k • k ı:ı ren or:.ıuııcu mu u at yapıl Londra 19 (Hıı dyo) - ııı;ril· cieki tesirleri berlarar elmi t • amR ve an ıışmft uzre me • 

ınıştır, Deha görüşmelerin ilk tere - İtalya nrnsıııda aktedilı•n rakkiyP eııgAI olan eeyh uüefıızeu ınpla veyn şifehPtı "Yeni Mer 
güı~leriııde memnuniyet veri.ci

1 
~ılering ve ticaret aıılaşınaaı nu kaldırmıştır. lmıımların faa -lin. gıtzetesi müdürlüğü,. ad· 

netıceler alınmakta oldulu bıl- ım:ıalaomıftır. 1 u1eıi, camilerin iQiue baaredil· reeıne mürRcaatları. 
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YENi MERSiN 20 MART 1938 PAZAR ______________ .....,. 
SAYFA ~a 

Dünya basını Oünya~a Neler oluyor 1 1 Mersin .)ra~ası 
19 - 3 938 

Pamuklar Günün ~ad!selerini nasıl müralea e~iyor En ihtiyar kadın 
lrlandada, Dublen civarın 

Klevlant Düçenin nutku ve f spanyadaki Rlman ve da bir köyde bayan F.~rel do 

K.S. 

42, 

1' · · .. . ğumurıunun 114 ncu yılmı Dağ mah 
~ ransa l tal ya l1 ın udahaJesı 1 kutladı. Bu hesaba göre, bs- Kapı malı 29 

8, Musolininin nutku hak Eko Jö Pari gazetesi A- yan Forel Avrupımın en ibti· Koza fı ,50 
lcında tdriratta bulunan Epok vustu rya ve ispanya mesele· yar kadrnıdır. . Kırma fi 
gazetesi yazıyor. Almanya ve leri hakkında diyor ki; Bu kutlama törenı mUna Kozacı parlağı 17· 
İtalya Avusturya işinde ve bu "Orta Avrupada geçen hadise se?etile, kral Jor i. ile Kraliçe buğday _ çavdar 
işin heuüz meçhul olan maba ıer ispanyadaki alman·italyan Eıızabel kadına bır telgraf çe 
d. b k . b ' k t · ı b" d Sert şark 5.,30 ınde irleşmişl~rdir. Nasıl i nıUdahalesinln munasmı batan kıp le rı e mış er ırer e 
1 o · • d J ·ı 1 · 1 · · )( d · Yumuşak 5.,5 c ıncı asar 11 A manya ı e cıplaklığı ile ortaya koymak- f mza ı resım erını gvn ermış· . y 
Rusya Lehistamn taksimi üze d B l · terdir Yerh bugdayı •t,25 

ta ır. u mildahale ngıltere • F 1 d ğd d ğ ç d 4 43 ri b" 1 . 1 d' M r i Baytın Me o u o a av ar " 
ne ır eşmışıer ı. uso ın ve . Fransayı orta AvrupRd.a lı lı öyU.ıdon dışarı adım atma Anadol ulaf 4.00 

iki milletin Avrupu kıtasına h~zırlamış olan planın tatbı- mıştır. Doğduğu tarih 1824 dür y 
nıilletlerin pasifik ve m iisıtıir kında Akdenizde felce uğrat Bu ihtiyar karlın tem YA arpa 
bir surette işbirliklerine imkan rnayı, onlurı hareketten ma-h di hUkilmdar dPği ştirmi ş 4 Anadol 3,61 
Veren yeni bir muvazene te· rum bırakmayı istıhdaf eyledi uncll Jaıl, 4 Uncu GUiyom, Y uli 
nıinine çalışacakla· ını temin ği anlaşılıyor. Bir defa orta Vıktorya. 7 inci Edvard, 5 inci Nohut ekstra 
ediyor Romada ve Btrlinde Avrupa Hıtlerin idaresi altınıı Jorj, 8 inci Edvard, 6 ıncı fasulye 
bu yeni ~uvaze~e.n~~.~asıl ba tamamiyle girdi mi? Fransa Jorj. Yulaf yerli 

3,,2:) 
6 

~arılmak ıstendıgını ogrenmek ve lııgiltere deniz aşırı impa Aynasız Mercimek yozgat 
•sterdik Eğer bu muvazene ratorl uklarınA rshat edebile· . . . Sahlep 120- ı EO 
nıuahedelerin tadili suretile cel{ler nıidiı? 18 aydan beri Şuşnıg tle Hıtler, Alp T ti y 20 

6,60 
l,,50 

7-8 

d ğl b. t . " k" a ı çogen ohcukaa milletler pasfik istik Alnuınyanın hazırladığı tehli R ı:ırırıırı ır PpPSlnl.e ı 
} .. · · • . . . . . Beı htt•sgardPn köşkünde tam Balmumu 
alınden cıddı surette endışe kelı P"oJ •lerı, ıkı Ul!U mUtema at kor ş şl d C h · on SA ı u mu ar ı. e rJ 
edcbiJi ı fer, dıyP.n daralan kıskacı kayda· Eskiden basit tıir dflf evi 

Mihver meselesi dip duruyoruz. Bazıları lJizi olan kl'şlc bugllr. mükellef bir Susam 

70, 
10-11 

:t 7, 

Pöti parizyeo gazetesinde 

1 

fı:ızla. b~dhirı buldular. Farazi konaktır. ~s~nsörleri, telefon yapağı 
Dormtson diyorki . yelerırnız gerçekleşmek Uzere ıarı ve telsızı VBl'dır. Bu mü· s· h , . ıya 

Gerçi balyadan «mihver» bulunuyor. Eğer kendimize keJlef konakta yalnız bır şey Sark 50-51 
Politikasını değiştirmesini iste 1 gelmezsek bu farziyelerimiı f yokmuş; ayna!. lnadot 47-50 
~iyoru!. Fakat r ~r~nsı~ ftal- 1 yarın bir hakikat olacaktır .. , 1 Şuşrıig işin eynaeızlığmı Aydın 50.51 
ran mun escbetlertoı bır ~ara Bir tavassut yapı ima it 1 deh~ o zama~ anl~mış olaca ki.. Yıkanmıı yapak 80 
. • koymuştur. Hatta bab.ınde Pör p · . . ,, S- t 1 Aıymet/ı bır keman G·· 70 
•ki memlekt-t elele verebilir. ı arısıyen, ır a I T 'd b' k b uz yunu ·f .k 
N·h t t ki 1 vassut Katolunyayı ve fspan· 1 Urtin e ır eman u• Konya malları tı tı 

ı aye m•n ı şey er yap · 1 ı 
nıa'- · . 1 1 . ki yanın diğer tarııftarını harbin 

1 
urıdu Eksperler bu kemanın Yozgat 

K ıçın e e " vermıyece er . . . 7 . · · 
lllidir? focayıındeı. kurtarabıJir. Bu ; 1 18 de bızıdt StradıvaryUs Keçi kıh 

O . ispanya için bir nimet olur.' tarafından yapılan kemanlar· » dab•ğ 
rta avrupa kay · Sonr'l muhaeematın Pireneler lddn biri olduğunu söylllyorlar. D .

1 bolunca den ötede durdurulması, Fran 1 I Buglln .bUtun_ ~tr~divar- erı er 
Elco dö Pari gazete.sinde konun katt zefeı i ve Berlin- / yUs er tasnı f edılmış!ır. Bu Keçi derisi çifti 

Pert· son bulunan kemanın ıse ma- . • . 
•n•!u yazıyor. Roma mihverine iltihakiyle l .. h 1 t h ft . Koyun derısı kıloıu 
M . . 9.18 d b . cerası ey ı u a ıı, d . . J 

. uıolını l ~ en erı ta doğHbilecek enternasyonaf ih- FıUt Ustatlarından biri TU Sığır erısı tuzu 
dıl tarafdarhğma geçmişti. ti14dların da önüne gPçebilir., rende dolaşırken kulağrna bir Sığır hava kuruıu 
Fransa ve lngiltere onu an· Akdenikin stratejik keman St'.Si geliyor. Kulak ve Manda derisi 
c~k mevcut vaziyeti muhafaza . t" riyor: Nefis bir &Ps. Yaklsşı- badem ve çekirdek 
•ıya ti . d 'ki . vazıye ı k b. . . se erın en vaz geçtı erı ,, . yor ve emanı ır çıngenenın • / • 
takdirde mubafua edebilir- P~plller;. Gitgıde daha, çalmakta olduğunu gllrUyoı ; iÇ erı · · 
lerdi Muıolini Avusturyayı açık ~ır mahıyet alan lspıın· Çiogf\neye diyor ki; Tatlı badem içi 80 
kurtarmak için kendilerile it yedakı almen - ıtolyan ~mUdaha j - Bana bu kemanı ver, Acı ııt » 41 
birliği eder gibi göı Un düğü leRi o re da yeni bir totaliter 1 yeri ne sana gUmUşlu flUtomU Acı çekirdek :J; 
ıaınan slav devletlerinin ura devlet kurnuığa muvaffak olur vereyi mi 
kırı, olarak or~~ Avrupa tabak sa Akdeniyde ve şimali Afri· . O~mUşlü flUtUn yanında f rfa Yağı 
.6nıünü kendısıne ayırmak fık kada stratejik vaziyet öyle bir eskı hır keman kaç para eder. çel '' 

85 

b~ıde idi. Orta A~:upa .. kay- ha ı alacaktır ki, SilAhlanma 1 Çingene hemen flUtU alıyor, pirinçler 
"' un~a İtalyan dudatorll ta- ga retlerini bir kat daha ert· ı kemanı veriyor. Birinci nevi mal 17,s 1.ılerı nerede bulacaktır. Bu y . Ek t k r· t 
ti tırmak zeruretı hasıl olacak- sper er ema!la ıa ikinci nevi mal 
1 Y~a ruı olacakmı Devlet· 1 bf<.;tiler. BPŞ yCz elli bin frank. 
t;rın dikkati her zamandan ır • .', • . B l Çay 90 

109 - 110 ~!YAde İspanya Akdeniz ve HıtlBr h3rb ıstıyor ı:nu enzer er Kahve 
tını•ı Afrikıısına çcvrilmiıtir Epok: "Hıtler harb istıyor Fransız sineması dara geJ - :::.:.:.::.....-.-------

italya ve ispanya mu? Eğer istiyor•a Prega kar di, artist bulamıyor, daha doğ 1 1 1 0 
Harbi 1 Şl da Viyaoay11 yaptığını yap r.usu halka befendi recek ar- Tarsus sulh huLuk 

• sın. Alman g11z"'teleriuin eğ tııt bulamıyor. Bunun için bir 1 
Populer gaıetesı yazıyor zından anladığımıza göre Çe- mUSflbaka açtılar; Halkın çok , 

d İtalya ispanya barbına bir koslovakyaya bir ültimatom sevdiği a~Ustlere benıA_yenleri mahkemesınden 
ttlct sıfatile doğruda:ı doğru vererek SOdet mıntakesınıo bol para ıle a?g:ıj~ edı~orlar. . . . 

Yt \'e iki muharip taraf arasın . . . ve ruı- ekoslo _Evvel; Sımon Sımona, Zeynep velnlı Dava vekı-
d.ı<i muvazeneyi mahsuı bir muhtarıydatır.ı ktı ı ~eshini benzıyenleri aradılar, kırk se Ji Cemal erdoian tarafından i 
•ur t vak yar ım P" n ° klz kiait U t tt' ı h 1 h·ı·e le bozacak bir nisbet da . . kti EğAr bunu yıtpar Y •• m racaa e ı. T arauıun şehit kerim ma a . 
• •nde iıtirı:ık etmektedir ıstıyece r. 8a"8lım kaç tane Danyel 

0 
yl A .f 

l\ragon t h .d sa Bertin tilrııelidir ki, Fran ' Daryö, İvon Prentan Gabi lesinden ıman og u rı va-
~htce t aarr~zu R er f~Y l~n sa böyle lt>hlike karşısında Marloy çıkacak? ' f riıi bemşirui aaher aleyhine 
lılihv s~~nya "1. "k omk• _er 

10 
tP;c bir adım gibi ayağa k&I• Bılmen hat~rlar mısınız, tarsus ıuJh hukuk mıhlr,emeai 

erının po ıtı as erı ve d · H ı · dd 1 k d 8ltıt"J .. k b d f• • · t · ı. kt r Mern ve Verdiln e ııır zıtma~ o ıvu a y11pılan ne açtığa a aca avasınıo 4-
lıl ' e e ıenoı emınf' "aca 1 

• • -!böle bir mUsabakada Şulo- 1 • • 

•tuf İt•lyan Alman taarruzu fransız askerln111 ruhu ölme yb . 1 d Ş 1 j 3-938 tarıbınde yapılan du · 
d\l ya enzıyen er arasın a ar o d dd . 

1 
b 

'· miştir.,, k ndisi de varmıft Dokuzuncu ruımasın a mQ eıa ey Sa· 
.........___ 

1
. l A N 1 ~ kazanmış. berin mahalli ikameti meçhul 

u u Garip siatem buıundutu bey•nile dava ar-
~ O · il Ad · 1 • r k • J n zubalı ve davetiye iade edil-. emıryo an ana iŞ etmesı satma ma omısyonunua lngilterede on bf'Ş_ sene· mit olduğundan ilanen tebli-
1 İdaremiz ihtiyacı için bt>her kilosu muhammen bedeli denb0 ri devam eden bır mU ğat icraaına karar verilerek 

11
9
11
° kuruşhrn 4000 kg. Çn huk kalay k:.pelı zarfla satın nakaşıı vaı: Ô çOler mUnaka- muhakeme günü 12 - 4-938 
n d ş 1t sı lrıgıltere bir tUrlU mo· "h. 1 )' 

~ 8~aktır. Eksi lim~ 28-3-938 pazartesi gilııU saat 15 e der~ ölçUleri kabul etmiyor ve ı tarı ıoe ras~ ayan. ı~ ı glinQ 
~ısın istasyon bırıasında toplanacak komisyonda yapıla· f'&ki zaman sistemini takip e- saat 9 • talık. eddm•ı oldu

:11~tır. Muvakkat teminat 750 liradır. Şa rtname ve muka• diyor; Ananeperestik ••. Ancak I ğundan yevmı muhakemede 
I' etename proj~ l~ri Mersin istasyon şeflığinden parasız ola - ölçüler mP.selesinde bu anane · huır bulunması zımmında teb 
aıc Veril ı=ı cektir. . . perestlık hem alanı, hem sa· Jiğat makamına kaım 1 olmak 
i~ İste klı lerırı 2490 Nolu kanunun !Uzum gösterdığı veea tanı. hPm de ~emurları fşeşır . Ozre illn olunur, 
i Ve 938 yılı ticarnt odası vesikası ile birlikte mezkilr tıyor. ÇUnkU hır 4<&ton» ınsan -----------
ııtaav . . kb d 8 kilo hayvan tar· H·~ • [ ~f\ J On vezneSlllA yıılırılacak muvakkat lemınat md . UZU tartıStn a . 1 • • o etçı czane 

Yıt Bıınka mektubu ile oirlikte teklif zarflarının eksıltme tısında 76 kılo, _peynır . t_artı 
11ııar · ı d 14 k · ı ·tıbar edılıyor t •nderı v~ 1 saı.t evveline kadar komisyonumuza verilmesı sın a ı 0 1 . • • • 

e~lif sahiplerininde nUmunelerile birlikte hazır bulunmaları. işin iç!nde çıkabılırsenız 
12-16-20-!0 pluoısl. 

bu akıam 
SACI.IK Ecuatli 

i L A H 
içel ~ususi mu~ase~e·· müdürlüğün~an 

Biııa vtJrgbdrı~ oJarı borçlarım va~ tinde ödem~dik 
leri ndtı rı dola) ı t~ hsi li fm va 1 ka uu nurıu n l 3 ücü 
madtfesiııe tevf kan aşağıda mevkii cinsi kapu rau 
mara~ı kı~nwli v~ nıulasarrıf1~rrnı!ı isioıler· i ya
zılı· bulunun lıiıı~larm satılrilasrna idare heyetince . 
karHr vt>rilmiş olduğundan ntfzkur bınaları 8-3-
988 tar ihiruf Prı 28 3-938 tarilıine kad~r ~o ~iiu 
nı üddfltle 111 iiıa yeth1 ye k ouu 1 muştur. ihale gii u Ü 
olan 29 3 988 tarihinde saat 15 de talip olttnlar 
y iizdtı 7 ,5 lt>.minat ~ kçalarile birlikle idare hey .. · 
etine nıuracaathni ılAn olunur. 
Mahallt1si mevkii kapu cinsi mutasarrıfı kıymeti . 

ııo 

nusrathe urav c. 162 kAr hane latin ~ili- 428o -
· .. sesi vakfı 

mahmudiyP- 161 s. 25 ahşap,, taşcı ibrahiru 24o 
usta 

m~lımudiye durak ı2.ı3 k~r g&raj Salyan 16oo 
alanı 

i l A. N 

miğirdiç 
1O-l5-20-25 

. - -

Türt Hava ~urumu Tarsus şubesi ~aıtanhğmdın ~ 
Türk lıava kuruuıu Tarsu~ şubesinde lopla_ 

nan Lurban derileri 23 mar.f 938 çarşamba günü 
saat 15 de satıliı caktır. 

Almak istey~ol~rin mür&eaatları ilAn olunur. 
16- 20 

L A N 
• 
1 

Fıibrikan11z nuHııulAtı kaput b~zleri ı .. 2-938 
tarılıiudPn itib:1r~rı IPslıit edilen satış fiyatları aşa 
ğıdadır. Ge11işlik Tul Fiyatı 

S. X m. metre lira k. 
Sfı.)harıbezi tip 2 7b 86 7,~5 

" ,, " 2 90 86 8,39 
Horozlu bez,, 6 75 36 6, 70 

,, ,, 4 75 86 6,35 
ı ~at'Ş pPşin bedelledir. 
2 - kir halyadan aş~ğı satışlar için 01o 2 

zam yapılır. 
3 

ical 

Sif. ma~rcıfla.rile balya ambalaj bedel
len m nşterıye a · ttir. 

Tarauata M. Ra•imhey F. 
miJ•teciri 

Salih Bosna 

1 L j N 
Sıh~at ve içtimai muavenet dire~törlüğünden 

Mt>rsiu memlt>kt•l trnstahauesi için Yeller Se. 
h~f'rtı, Lautf>lıSf'hhıgtır, M~ıguel fabirka nıah 0 ,8 _ 

kflt ô Nisan 9iS 8 lu r·ihine rıtsl!a) an sali günü sa. 
~l .on lJ~_~ıe il_ıal~ edilmeL . üzre içel vHAyeli da_ 
ııuı f-lrıcumr.rıuıce ac;ık eksıltmeye konulmuştur • . 

Muhammen bedPli 1100 lira ,.e muvakkat 
tenıİn<tl tularula 82 lira 50 kuruş oldnğundau 
İSlt>klilflr· in şart1Jame~ i görmek ve fazla izahat 
eJirımt'k üzre htır gfia sılıhat ve içtimai ıuuave_ 
net nıiidürlii~üne v~ ilıale @iirıü muay)·en saau 
daimi eııclirueue baş ,·urmaları ilAn olurıur. e 

20.23 27-~ı 

Yurtdaş Kızllaya 
aza olunuz 

-



.Qrıman emvali satış ilanı 
Ad di t-'llİ ~. mı ho) 11 ı•iu ... i nf)rt>de oldu~u 

12 o 08 ~.ou çam hatıl kuzucu beton bekci mirza 
12 ıo 4,5o çanı klltle ece kö. muhtarı durmuş 
9 22 :i2.5o çam tablası 

• 4 18 1 2.50 
6 18 1 S,fıo 4G~ıoe muhtarı abmet taşkın 
~ 

16 
26 
12 -.>4 

10 
10 
2u 

21 2~ 
9 21 -- 30 

13 7 
17 12 
s 11 
4 30 

7'i 20 
51 13 
~ 

6 
1 -7 

22 
6 

12 
8 
~ 

10 
24 

-88 

22 
60 
~ 

a 
't! 

3 
4 
6 -. us 

22 
30 

5 
1 f) 

21 
20 
19 

10 
20 

:'4 
23 
~4 
30 
11 

;\ 4.oo 
1 54.oo 
1 53 00 

2 2.50 
3 3150 

6 400 
6 4.oo 
2 4:.oo 
3 2.oo 
1 54,oo 
1 54,oo 

12 s.oo 
19 2,oo . 

2 3.oo 
.ı I ,oo -
5 4.00 
? ,5o 

~ 4.oo 
2 :!.oo 

19 2.oo 

10 4.oo 
(! 2 5" , 

16 ~.00 
15 2.oo 
17 2.oo 
10 ~.So 
11 4.oo 

çam dilmesi 
pervazlık 
ta htas1 

çam dilmeıl 
kUtıeıi ,, 
tahtası 

" pervazlık 

la tası 
., 

tahta 
. ' 

dilme 
., 

tahta 
'· 

kUtle 

kOtle 
tahta 

lata 

Salma 

korucular kO. muhtarı mahmul .. . 

belen ketli k muhtarı ibrablm 

çarrdaklı köY.U muhtarı ali 

musalı muhtarı basan tok 

k.açak olduğundan tıuziue rıanıwa tutulan yukanda edf>di ve ölçüsü 
,aıılı eruvill 9-3-98:8 w ·i lıiriden itilıaren iio 3·938 çarşamba ~iinii saat 15 
de ihale edilmek üzre 2 ! gün nıüddtıtle acık 1trıırnıa)' ü ~onulnıuşıur. ihale 
mersin orman lıölge şel li ği biuasuıda )'~ Jnİ~c&ktır. tahplerin şerıaiti anlam~k 
üzre ilUtJe iiıaiinden t>\ ' t>I lıöl e §flf k.Ati tlJaine oıür·acaal flmelt•ri ılArı 
olunur. ıo 15-20 25 

9r_111an emvali · satış ilanı 
Adedı enı kalıuı lıo ~ u k~rılal kilo cinsi nt'r~de olduğu 

lö .P· 17 0.15 1.f>o o o çam kütle mtırsio or. idaresi au 

17 16 14 1 • ii f ı 
17 1 [) 1 :.~ 1 •. r . .! • , 

4~ 

l 17 13 + 1 17 14 3.9-0 
l 23 1 ı ı . d8 

24 Jo ") .., 

l ı3 lo 
1 22 
1 22 
1 17 
8 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

() 

o 

o 
() 

o 
o 
o 
() 

o 
o 

barında 

" 
,, 

" 
" 

,, ,, 

•t ,, ,, 
,, ,. ,, 
., 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

18 9o meşe kömürü 
4o çam ., 

1 -0llu ı • 
ı · kolsuz ,, 
5 alaiye ball,ası 
2 adi ,, 
taçak olduğundarı LP.v~if edilen \e muhakeıu.-ce satılma~ına karar vflrİ

len yutlaruJa yazılı ~mval 8 n•9a8 tarihinden itllrnren 2~~3-~38 sali giiuü 
saaL 145 d ihale editnı~k iizre 2 ı giin müddfllle açık ar.tarma ~µr~tiJe .i,alı 
ta çılardıouşlır. ihale mcr:in oro1an binasrnda yapılacaktır. laJipleriu şera 
hi anJa ıa1' ·sliyenlt'.r.in or. bölgP- şefliğine müracaatlam ilan olunur. 

İ<>-Jf>-2o-2f> 

Ka-clın ve erkek i~in 

Arlan 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvn 
saatlerini de tavsiye edıt"riz 

SEDAD SAHiR SEYMEN 

SAYFA 4 

İ L A N 
Mersin Ziraat Bankasından 

kö)·ii cinsi n:i~tan lıissa muhanuuen Borclunun ismi • 
tapu seue
Ji rıin rıo . ıu.nı. kıynı~li 

lira k. 
ç~lış tevfık kar1sı ve yu~ur 

96 karadivar ıarla 6:1330 lam 53 80 
lluduclu, şa. hark VP. ~iil,..ynıan v~ abto oğlu 

şi. ahmet ga, Larik ce. ~iilt~yman 
98 karadivar tarla 5~380 ıam 5o 5o 

Hududu, şa, hark v~ molla metuuel şi, çahş 
mehmel ve izzet evlAtları g:ı. malıruul çahş ev

kJıı vatfa 

,, 
" 

,. 

latlara cP, ahmet 
adanah oğlu tarla 45965 lam l 4o atlanalı oğlu ibrahim oğlu 

rfşit 
Hududu, şa, hasarı hin ali tarlası şi, hacı ha-

şim gar. herkele gölii ce. tariki has 
83 karadivar tarla 36760 tam 140 karadivar köyünden mah

mul \'asin ve kamsı vahide 
Hududu, şa, hark ve mavrumati şi, demir yo. • 

hı v~ nıa vru mali ga, k ılıçya n ve hiesadarı ce. şo 
sa yolu 
77 karadivar tarla 18380 tam ıs 7f) karadivar köyünd~n şalıan 

Uududu, şa, tarik v~ ıbruhiuı VP miyasa şi. oğlu k~mil 
karun ibrahim ga . ma\'rumati ve kara ahnwt oğ-
lu e~. kara ahmel oğlu 
16 karadivar . larJa 27b7o tam 35 

Hududu, şa . tarik g<ı. hark vP, kara alamet oğ 
lu vt hark ce, mavrıunıaı.i 

,, ,, 
" 

84 Huluklu . tarla 22B5f> lam ı7 50 Lululdu köyünden aziz ve 
llutludu, şa, hendek ga. \'e şi tarik ce, topal hli~tlyin ve şerife fatma ve 

~lımel tarlası nıedine 
85 buluklu rallla 1562:i tam 10 ,, " Hududu, şa. der•· ga. nıemiş şi, hendek ce, 
rnemiş 

86 buluklu tarla 9 l 90 hım 7 ,so " " Hududu, ş~. ve ga. c~bel şi, kahl'islan ce· tarik 
87 buJuklu tarla 1378ö lam 7,50 . , ,, 

" Hududu, şa. hendek ga. c~bel şi. sahibi stınel 
ce tarik • 

~ltırsin zira~l b:)nkasrna 2814 l\olu kanun nrncibince laksitlendirilmiş 
ipotekli Lorçlarım vadtısiııdr ödemt•tliklt-riudtın dolayı ı borçları uurncceliyel 
~<'S i· eden )' Ukanıht köylPrile isiuılr.ri J:tzıh şatıı~hHın5 \İ~imleri hizalaruıda 
lıudud ve nıikt:irları ~·:ızılı ~ayri nı~rıkuller 19 3 939:larilairıden haşlay:Hak 
21 ~iin miidtl~tı~ artırmaya ~onulmuştur. arllrnıa~a iştirak edecek olanlar 
cHlll'Ula Ut-ıdt }İUİll ) Üzıl~ 5 ni~brlİUd P. lt•llıİnal :1 kça~1 V~recrklİr. ifıale bt!.th~Iİ 
pt şirıdir. (h·ll~l ıy+• \t• ft>rHğ lıarcı Vt~ ~wir mus•·cı flar alıt!ıya aittir. 

ılı: it> 8 4 938 IHrİlıin~ rastlayan cuma ~ürıli sa<tl oııda yapılelcaklır. 
iı.olPklilµrırı T C Zira ~ı t haııkH'-1'•~• miir~ca~ıı ... rı ih\n olurıur 

fi GÜVEN ~il 
1 SiGORT~ ... ?.QSYEfESi B 
[§g Sdmer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından Ji 
fiğlkurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vaslı Orgun @ 

ı •·· kay~deie,;wy;·····ı 
1 Sayın Hallouıızın ~ıhtı'iiiuı 1ğöi ö1

1

ı'ü1~
1

de tuiar~k eşı buluonuyan KAYA 
t10ELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şelilde men bağdaki ıesisatında eksjk-

liJderiui tamamlamış ftuınin en son usullerini yaptırmakda hulunduAu-

lmzu arKAYADELEN SUYU 
1 Jayoadıüı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~nurlpraill 

indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve kimyevi evsafım mu~afaza ederek el ~eymeden 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda -Umacanlara doMurulnıakda ve muntazaman 
1 se~rimize gelmektedir . ' 

.ıKA YA DELEN SUYUNUN evsah ve fev)FalMellğine 1ıelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

g6slerdi~i ranbet ve teveccühü karıısında fazla söz söylemeği zail görüyoruz. Sıhhat Bak<lnhgı 

ve selahiyetli makanılaı:m vermiş oldukları raporlarla KA.YADELEN SUYU )'a'rız TUrkiyenin iıillı 

. en iyi suyu olmakla kalmıyarak 00ünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu i!>bat ;'i 
O etmiştir • • 

iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KAY / "lELEN şifalı c bir İl 
hayat kayna~ıdır. jf 

Suyu pek temiz vt ôtrrakdtr. Tecrübe eden sayın halkımız lundind'- buldutu zlnd,lilltJ.V' sıhhntm I! 
vudi§i J"rk.Jarla su~·umuzun müşterısi ço1talmalıtad.ır. i'-

Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi W. 


