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Telefon No. 82 

Silihlanma yarışı 
Her devlet müdafaa bütçe

sini artırıyor 
lngiltere Milli müdafaaya 3431250,000 

Sterlin tahsisat koydu. 

Beyaz kitap neıredildi. Bu kita~a göre yeni m~I sene 
i~odı 60 ıu~telif harp gem:si hizmete girecek 

Londra, (AA) - Milli mOda 
faa programı hakkında bu ak
taın neeredilen Beyaı Kilabda 
bu proaramm tatbikinde umu 

hlf1eUe lerakkiler elde edilmie 
Olduau kaydedildikten sonra ba 
ıı müık6lıta Leaad6f edildili ve 

fakat bunların da izale olundu 
to bildirilmektedir. 

gemisi, dört bllyük te Oo kQ 
çük kruvazör va bir çok da di· 
ter küçük harb gemilerini ihti 
va eylemektedir. 

Beyaz Kitabda millt müda 
faa plAoının tatbikinde elde edi 
len terakkiler ıözden geçirilerek 
1940 senesinde bahriıe menıup 

Jannm y6zde 7irmi Leı artmıı 

olacaQı, pilotluk kurslarına 4500 
kiei~in kabul olundufu ve bun 
dan baeka 1000 de ihtifal pilot 
kaydPdildiQi t11rih olunmaktadır 

B. Çen1 berlayn 
• 

Biı beyanatında bü-
tün iılerde Fransa 

ile •amimi müzake
relerde bulunuyoruz 

diyor 
Loodra, ' (Radyo) Liberal 

mebus Mander, baevekile dört 
devlet arasında bir pakt yapıla 

caQı hakkında devran eden ha 
herler hakkında bir ıual aormuı 
tur. Cemberlayio verditi cevapta 

Böyle bir teklif mevcut oldu 
aunu bilmiyorum iki memleketi 
allkadar eden bülOn meıeleler 
de lt'raoaa ile aamiml müaakere 
Jerde bulunuyoruı, demietir. 

Bir ltalyan dlıiz tayyaresi 
Denize dliıta 

battı 
ve 

Roma 4 (Radyo) - Bir da· 
niz tayyaresi muhalefeti hava
dan dohıyı denize düşmOş ve 
batm1~br. Tayurede bulunan 
iki kiei ölmü&tür 

Memleketimize gelecek göçmenler için yeni teıti~at ılmdı 
Çift hayvanlarına prim ve 

Gümrük Muafiyeti verilecek 

Milli mQdafaanın her llç ne 
ıareli ioin tahmin edilen masraf 
lar 1937-1938 eeoeaiode 278mil· 

Jon 250,000 ve 1938-1939 sene 
•inde 343,260,000 Sterlina olacak 

hr. Elde mHoud plAna göre 
1934 -1939 mBBnflırı 1936- 198İ 
IDaeraflarıodan daha fazla ola· 
eaktır. Şunu da albden kaoırma 

lllak lbımdır ki, derP!t olunan 

lllaıraflar, f ngilterenin umumi 
ıerılnlili izale ioin ıarfellili 
l•Jrellerln muvaftdkiy4!•lerine 
bathdır. Bu ıOnkO eoteroaııo 

Kanunun yardım ıeklini teıbit için 
komiayon teılıil olunclu 

bir 

Dal tartlar ioinde millf mftdafaa Romanya ve Bulgariıtaodan 
nın maeraflarınm 1987-1941 88 te diter memleketlerden iıkAn 
Delerinde bir milyar 500 milyon kanununun 76r6rlüle Sirmeei 
ıterlinrdeo yukarı olması bek· tarihi olan 21 haziran 1984 tari 
lenıııelidir. bine kadar yurdumuza gelmie 

muhacirlerden henüz ev ve di· 
Donanmadaki teıa10d ıu ra ter ihtiyaoları temin edilmemi' 

kaııııarla ifade olunabilir : bulunan muhacirlerle önOmOzde 
1936 kAnurıılanieinde te:ıgAb ki ,enelerde gelecek muhacirle· 

ta 189346 tonilAıo bulunurken re yapılacak kanurıt yardım •ek 
hu rakam 1936 da 281925. 1937 lini ve tesbit edilecek kararların 
de 375740 ve 19~8 de 547014 to tatlıik suretini görüşmek Ozre 
DilAıoya oıkmııtır. bir komisyon tf'ekil olunmuştu. 

Ni1aoda baılayacak olan lskAo g~nel direktörü B. 
ÖnGıııizdeki maJI sene i~indetSO Cevdeıin reisli~inde fç Bakanlık 
b v tan ııüfus itleri genel direktör-

in tonil6to tutan 60 muhtelif lüQ'ü eube direktörlerinden B. 
harb gf-miıi hizmete girecektir Akif, Finans bakanlıtmdan Mil· 
1938 de &eaıtha 7eniden kona it emlAk eube direktörü B. Hile 
eakıar iki dlretnot, bir ta11are nO, Baymdırhk bakanhlından ____________________ ;..;... ______ ..;... __ .;... ___ ~ 

Aırl Hava iataıyonlnrı 

Bu sene istanbıılda )-eşilköy· 
de bundan sonra da izmir v~' 

Adanada yapılacak 

/ıtanbul projeıi hazırlandı 
Ankaradan baehyarak 1ur 

dun bava postaları i1li1en ve it 

llJecek olan her tarafında BBrl 
teıııath hava mesdanları kurul 
hlaıının mukarrer olduQuou 

Jaımıthk, Ndıa vekAleti bir la 
taftan Ankaradaki hava merde 

Ilı t6nıim edilirken, ikinci ha 
'• meydanının da fetanbulda 
k11rulmasına karar vermittir, 

Yine YetilköJde kurulacak 
Olan bu asrt teeiHtlı mudanın 
l>roJeleri tanıim edilmio '8 mü 
'-&eaıırı alınmak Gıere ıGmrük 
!~· poıta idarelerile lııaııbul vi 
•r•ti ,. emnlr•t mOdGrlGll 

te bir taraftan da askert makam 
lara verilmietir, Bu makamlar 

me1danın etrafında rapılacak 
ınmrük, poıta, pa11port, emni 
ret teekilAtı ve ıOel bakımdan 

projeler hakkındaki m6taleaları 

nı bitirdikten ıonra meydanın 
lanıimi itine batlanacaktır, 

Bu sene hava poetalarınm 
f!S nisan 7erine t martta batla 
uıası mukarrerken, ban 18taltl 
nin ıon haftalar içinde boıuk 
gitmesi seferlerin batlama itiui 
biraı daha tehir etmittir, 

lıtaubuldan 1>onra 1.ımir ve 

J 
Adına U9QI •h~ları rapı~cak 
tır , 

baımühendiı B. Galip, Ekonomi 
Bakanhtından ihracatı itetkill&· 
!andırma direktörü e. Sene&, 
GümrOk ve lnhiHrlar bakanlı· 
fındin ıümrQk işleri direktöril 
B. Fazıl, Ziraat bakanlıtıodan 

mücadele müfeuiei B. R"eod, fs 
kAn ıenel direktör muavini B. 
Muhlis ve iakAn hukuk müeaviri 
B. Sabriden mGrl'kkep olan ko 
misyon birkao toplantı yapmıeu. 

Ba toplantılarda eimdise ka 
dar gelen muhıtcirlere yapılan 

yardımlar ve yapılmaeı zaruri 
bulunan y~rdımlar hakkında la· 
kAn genel direktörünün verdi~i 
izaha& dinlenmie, serbest iıkAn 

suretıle 7urdumuza gelmek isli 
yen muhacirler ioin tatbik edi• 
len tekiller ile kanunen yapıl · 
maaı IAıımıelen yardım • eekli 
Gzerinde görOe61müe ve bu hu
susta kararlar alınmıştır. Alınan 
kararlar iskAn genel direkıörlft 

lil tarafmdaıı hazırlanacak bir 
kanun proje&I ile temin edilı,cek 
'8 bu proje iıkln kanununun 
bazı maddelerini detietireceklir. 

Alınan kararlar araamda ser 
best aöomen kabul etmek vazi7e 
tini lak1id eden iılrln kanunu 
nun muafiyetlere dair olan otuı 
ikinci maddeıinin delietirilmeıi 

ile menkul olma1an muhacir 
mallarının taafireai ıureliyle ve 
ya ~ankadaki paraları kareıhfın 
dıı mal aelirecek ıervet sahibi 
muhacirlare 12 bin lira1a kadar 
muafiret terilmeai temin oluoa· 
cakhr. 

Herhanıi bir ıuretle 'l'ilrkl 
yeye aelen ve kabul edilen mu 
haoirlerin .celireoekleri oift bar 
vanlarına ( HllkGmetin 7ardım 
eltili aded dabiHndekllere) prim 
verilme1i ve bunların ao sene 
m6ddetle eaıım Hrıiainden mu 

_....., ,1c1 .. .--

Sovyet Rusyada 
Troçkistler bloku suikastçi· 
larının muhakemesi başladı 
Maznunlar cürümlerini itiraf ediyorlar 
Muhakemeye 3 günıonra tekrar haf lanacalı 

Moskoça- (Radyo) Makılim 
Gorkiyi zehiı'1emek ve halkı ihti 
JAie tee~ik etmek zanoı ile malı 
~emeye eevkedilen suçluların 

muhRkeme&iDB bu iÜn baelan 
mıetır, Bu celsede alınan birkao 
maznunun ifadesi arasında haki 
kate en yakın .. olanı Buharinin 
urdiQi ifadedir, Buharin ifade 
sinde ezcümle demietir ki : 

c - Eskiden Troçkist idim 
fakat sonradan bu fikirden vaz 
aeçtim, Halkı hükOmet aleyhine 
isyana teşvik etmek gibi bir ha 
reketi asil göstermedim , • 

Moskovada ikamet Elden bü 
yük bir ecnebi de zan altında 
dır, Bu Ecnebinin ismi gizli cel 
sede söylenmiştir, 

Mahkeme bir kaç gün son 
rasa talik edilmiotir, Sovyetler 
müddeiumumisi bu müddet zar 

fında tahkikatını derinleıtirile 
ceklir, 

Moskova (A.A) - Tas aJısnsı 
bildiriyor: 

Sovyetler Birliği iç komlserlltl 
•sBt cenah vş Troçklsfler bloku 
ismi verilen suikastçı gurup bak 
tındaki labklkatt bitirmiştir. Tab 
klkat, bu grubun Sovyetler Birli 
tine dOtmao olan bazı yabancı 

devletlerin casus teşkllAtları tara 
fındın tertip edlldltfnl göster. 
mlştir, 

Suikastın birçok ld11recllerl 
birçok yıllar bu casus blzmetlerı 

için çalışmışlardır. Suikast fikrinin 
baeında millet dDşmanı TroçkJ 
bulunmak tadır. Troçklnln 192 ı 
dPnbPrl bir yabancı casus tPşkllA 

tile alakadar olduğu sabit olmuş 

tur. Blok şeflerinin ekserisi, sabo 
hıj, fftlrak, tedhfş lcraatlanna 
Troçkl, Buharın ve Rlkofun emir 
lerlle ve bazı yabancı devletler 
erkanı barblyelerlnln bazırladıkla 
rı geniş" mikyasta planlar daire 
sinde devam ediyorlardı, 

MOttt>bimlerln, Kulblşef, Me
jlnskl ve Goıktnlo OldDrOlmelerl 
terUbatıoı idare etmişlerdir, Bu 
itle mahkemeye sevkedllecek o· 
laolar şunlardır: 

Buharın, Rlkof. Yagolıt, Kreı 
tlnskl, Zıtkovııkl, Rozenholtz, Fey 
ıullab Hocaer, Şarangovlç, Zubı 
ref. Bulaoof, Levin, Pletnef, Kaka 
kof, Mıtkslmof ve Krluçkol, 

Mahkemeye 2 Mart 938 
de Sovyetl,( tiirllat temy~ mab 

· kemesinin askeri beyefl OoOJJde 
ba1l11011caktır, 

• • • 
Rikof - Sovyetler Birlilinin 

Molotoftan evvelki icra komite 
si reisi (baevekil) idi . Eneli 
nefye mahkQm edilip affolan· 
mue, ıonra bir kao ay evvelki 
TroQkiat snikastlerden birine da 
bil addedilerek fevkalAde askeri 
mahkeme tarafında 10 Jıl bapıe 
mahk6m olmuıtu. 

Rokovaki - Aslen Bulgar 
dır. lbtilAlin ilk ,onlerindt Leni 
nin itimadını kazanmıe ve Cioe 
rinin bariol1e komieerliti sama 
oında Sovyet diplomaslıinin en 
parlak erkAnından addediliJor· 
du , 

RakoHki Sovyetler Birlill 
nin Paris ve Londra bQ7Gk 
elçiliklerinde bulunmoıtar 

Sonu UçUncUde 

Orman kanununda defifiklilı 

Köylüye ait mecburiyetler ye 
ni hükiimlerle hafifletiliyor 

NükOıet Kamulaya yeni bir liyihı ıerdi 
Layihaya gdre kanunun yedinci madde•i 

defİftirilmehte ve bir Je muvakkat 
madde ilave edilmektedir 

DDn Kamutaya verilen bir 
IAyiba ile Orman kanununun ye 
dinri maddesi deQietirilmekte ve 
bir muvakkat madde de ilAve e· 
dilmektedir. 

Ormanlarm sekınınında 7a· 
p11an, udun kömür 88lmakla re· 
9inen köyl61er buralardan fayda 
lanabilmek ioin arttırmalara itti· 
rAk etmek ve mukavele yapmak 
1Deoburiye&inde idi. Bu mecburi· 
7et. köJIÜJe birook zaman ve 8 

ınek ıarfmı istiyordu. HGkQmet 
~aounun ilk tatbiki 1 ııhndakl *' cr6belerden faydalanarak bil• 
ba11B köylGve aid meoburi7etl•· 
ri hafifletmeli ıeriode butmur 

tur. ı · k di JJaıı fakir köylü erın en 
ihtiyaçları ioio istifade edecekle 
ri orman eokazınrlau maada or· 

411aolara ıarar varmeden topla• 
dıklırı te k61lerine ıötGrdOkle· 

ri kuru oalı, kuru olrpi .. d6-

künt0 halindeki dalcıklardan da 
para alınmamBBı ve sırtta nakle 

dildiQi takdirde teıkere aranma 
ması da hOktlmetçe yerinde aö· 
rOlmOıtOr. LAyihadaki deliıiklik 
bunu da temin etmektedir. 

Ormanlara bititik olma1ao 
ıahibll arazi Ozerindeki aıaolar 

ve ataooıklar ormandan aa11l· 
mazsa da bunların kHilip nakle 
dilmesi umumi ormanlarm ko• 
ruom111 bakımından bazı kayıd 
lar kouulmuıtur, Bilhaaıa orman 
teıki!Atı ve koruma kıtaları bu 
iibi aaa~ların nereden nHıl ke 
silditini ve nerelere göıürOJdd 

tılnıl kontrol etmek mecburi1e· 
tindedır Buııuıı içııı sHhıbli ara 
ıide kesimdtıo entıl ktıfıfhu' ı• 

-lonu lklaelde-
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Almanya -fnoiltere 
8. Hitler lngiltere 
elçisini kabul etti 

MQstemlekeler meselesini 
görOştOler 

Berlin 4 (Radyo)I- B . Bit
ler lngillere büyük elçisini ka· 

bul etmiştir. Elçi ile müstemleke 

meselesi, iki devleti alAkadar e· 

den işler üz11rinde umumt ko· 

nuşmalar )' a pılmıştır. Görüeme 

ler ara~ındn ispanya, • .\.vusturya 

meseleleri ile umumi sulh mese 

leleri de nıevzuubahs edilmiştir. 

Maliye Hazın 
Avam kamarasında 
beyanatta bulundu 

Londra 4 (Rad)'o) - Avam 

kamarasında İlslyaya istikraz 

için hiçbir garanti verilmiyecegi 

ne dair muhalefetin temini için 

sorulan bir suale Maliye nazırı 

cevap vermiştir. Her devletle ol 

duğu gibi lııglltere ve hulya iQin 

de yapılacak talep tetkik oluna 

caktır cevabını vermiştir. 

General f ran~onun 
Brukselde istihbarat 

bürosunu kopadı 
Brüksel, 4 (Radyo) General 

Frankonun burada bulunan istih 

harat bürosu Belçika hükumeti 

nin bir emriyle kepatılmıetır.Bu 

na mukabil burada yeniden bir 
istihbarat bürosu tesis edilmiştir 

Belgrad matbuatı 
ve Balkan antantı 

Belgrad, 4 (Radyo) Balkan 

antantı hakkında gazeteler neş 
riyatlarına devam etmektedirler 
Bir gazete, koııferans netayici 

hakkında diyor ki ; 
Görmek için gözleri ve işit 

mek için kulakları olanlar için 
bu kAfi bir derstir. Antant dev
letleri çok ku vvetlid iri er. Bunla 
ra dokunacaklar büyük sukut 
hayale uğrayacaklardır . • 

Atina Onivcrsitesin~e 
Türk edebiyat kürsii 
sü ihdas olunacak 

Alina. (A.A) - Atina ajansı 

bildiriyor : 
Gazelel(lr, Atine Üniversite 

sinde bir Türk edebiyatı kürsü 
sü ve İstanbul "Üniversitesinde 
bir Grek edebiyatı kürsüsü ih 

dasını alkışlamakla ve bu keyfi 
Jelin iki memleket arasında git 
tikçe sıklaşacak olan kültürel 
bağlara çok yardım edeceğini. 

tebıırüz etlirmekledir. 

liyepzig sergisi 
6 r.1artttı açılacak 

Layepzig 4. (Radyo) - Bura 

da yapılacak sergi altı Martta 
açılncaktır. S e rgi için IAıımge· 
len hazırlıklara harU!i'lle devam 

edilmektedir. Sı rgiye 1820 firma 

ittirak edecek tir. 

Ticaret ve Zahire Borsasında 

22-28 Ş11 Q_at haftası içinde 
alım, satı_m 

Hafta içinde şehrimize 1107 ton pamuk 
geldi. 38,360 Klevlont muamele gördü 

PAMUK 
Bu hafla şehrimize 1107 ton 

pamuk g~lmiştir, Borsada 38360 
kilo muamele görmüştür, Fiyat 
lar klevlant 39 - 40 76 kuruştur, 

Geçen hafta mııamele olma 
mışlır, 

ihracat : 11'0 ton harice ve 
9 ton dahiledir, 

BUÔDAY 
Bu hafta piyasamızda 1140 

ton mal gelmiştir, Borsada 495 
ton Adadolu serti \'e 285 ton 
yumuşak muıımele iÖrmüştür, 

Fiyatlar Anadolu serti 5,375 
-525, 

Anadolu yumuşAk 5,325-

5,225 
3175 ton harice 168 ton da 

hile ihracat yapılmıştır, 
Tahmini stok mikdarı 1877 

tondur, 
ÇAVDAR 

Bu hafta şehrimize 850 ton 
çııvdar gelmiştir, Borsada 30 ton 
muamele görmüştür, 

Fiyat 4,50 kuruştur, Geçen 
hafta muamele olmamıştır, 

İhracat 700 ton haricedir, 
Tahmini stok 150 tondur, 

ANALlZ 
Bu hafla başlıca çavdar ve 

arpıt analizi yapılınıetır 

------------------------------------------..------------
Halkevinde 

Toplantılara devam 
ediliyor 

Halkevinde komiteler top 

)anması son günlerde sıklaşlırıl 

mıştır, Ev Reisi, idare heyeti 

toplantısını idare etmekle bera 

ber, komite toplantılarını da ta 

"kip etmektedirler, 

Dün Kitapsaray ve Yayın 

komitesi toplanmış ve bazı ka 

rarlar ittihaz eylemiştir, GöstA 

rit komitesi do çalışmalarına de 

vam etmektedir, 

Belediye eİıcilmeni 
toplantııı 

Dün şehrimiz Belediye En 

cümeni toplanmış. günlük işleri 

müzakere ve gelen evrakı tetkık 

ederek kararlar vermiştir, 

Şehrin bozuk bazı caddele 

rinin sürıHle tamirine de ehem 

miyetle devam edilmesi kararlaş 

tırılmıştır, 

Dört evi soyan iki ~ırsız 
yakalan~ı 

Çalınan eşyanın bir 
kısmı sahiplerine 

iade edildi 
Tarsu<ı (Hususi)- Şehrimiz 

Tabakhane mahallesinden Hüse· 

yin oğlu Hasan ile Sofular ma

hallesinden Hüsnü oğlu Mehmed 

Tabakhane mahallesinc.Jen Hasan 

oğlu Mehmedin evini gece may 

muncukla açarak bir Halı. bir 

yorganını almışlar ve dönüktae 

tarafınR giderken zabıta devri

yesi tarafından yakalanmışlar· 

dır. 

Tahkikat neticesinde bunla 

rın ılaha evvel de dörl hırsızlık 

ukaları daha olduğu ve çaldık 

!arı eşyanın bir kısmını Mersin 

de, diğer kısımlarrnı da Tarsus 

ta sattıkları anlaşılmış ve yaula 

rında bulunan mesruk eeyalar 

alınarnk sahiplerine iude edil· 

miştir. Bu iki ahbap yapılan ev 

raklarile birlikte adli)'eye tevdi 

edilmişler ~o tevkif olunmuelar· 
• 

dır. Bunlardan başka şehrimiz-

de hınızlık vakası olmamıetır. 

Orman kanununda 
değişiklik 

Bırlnclden ut•n 

pılmakta ve nakliye tezkereleri 
verilmektedir. Bu muamelelerin 
iş sahiblerine bir külfet tahmil 
etmemesi yerinde görüldüğün· 

den IAyihaya bu keşif ve tezke 
reler için hiQ bir masraf alı ııma 

ması e:;asını lemin eden bir mad 
de konmuştur. 

LAyihaların maddelerini ay· 
ııeıı sutunlarımıza alıyoruz: 

3116 sayılı orman kanunu

nun muvakkat 7 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiş · 

tir: 

Devlet işletmesi henüz tees· 
sils etmiyen yerlerde 18 inci 
maddenin birinci fıkrasiyle 19 
unw maddede yazılı kimselere 
ihtiyaçları için o maddelerde 
gösterilen bedel ile kerestelik 
veya mahrukat için ağaQ verilir 

Yukarıki fıkra mucibince za 
tt ihtiyaçlara mahsus olmak üze 
re köylülerin 39 uncu maddenin 
sonuncu fıkrasını göre istifade 
edecekleri enkazdan maada or· 
manlara zarar vermemek şartiy 

le mevcud kuru dal ve kuru çah 
ve çırpıları toplayıp Qıkarmala· 

rına orman dairesince izin veri 
lir. Ve bunlardan bedel nraıımı · 

yacııgı gibi sırtta nakledildiği 
takdirde nakliye tezkeresi de is· 
tenmer. . 

18 inci maddenin 2 inci fık· 

rasında yazılı geçimleri öteden 

beri kendi va~ntal.ariyle iç paza 
ra getirip sattıkları kereste, o
dun ve kömüre bağlı olan köy · 
lülerın iştirAk edebilec~kleri mik 
darda kerestelik ağııçlar satışa 

çıkarılacağı gibi köy, kasaba ve 
şehirlerde satacakları odun ve 
kömür için de tam tarife bedfili 
alınarak izin verilir. 

Orman kanununun muvak· 
kat maddele r ine aşağıdaki 9 un· 
cu muvakkat madde ililve edil· 
miştir. 

Orman kanununun birinci 
maddesinin ikinci fıkrası muci 
bince orman sayılmayan sahipli 
arazi üzerindeki ağaçların keHil 
mesi orman dairesinin iznine 
baQ'lıdır. Bu gibi yerlerin keşfi 

ve e~açların kesilmesinin izne 
bağlanması için sahiplerinden 
hiQ bir masraf alınmaz. Ve bu 
mamulAt, meccanen verilecek tez 
kereler ile nakledilir. 

Türkiye eumhuriyf>tl hükll 
meli ile Romanya krallıR"ı hükO. 
metı arasında imzalanan ticaret 
ve tediye anlaşmasınrn tasdiki 
lAyihasJ hükümetçe Meclise veril 

mittir. 

Memle~etimize gelecek göç
menler için yeni tertibat ahndı 
Çift hayvanlarına 

pri71 ve gümrük mu· 
afiyeti verilecek 

(Birinciden .,tan) 

at tutulması imk~n altına alın· 

mıetır Komisyon primi bir çift 
hayvan ( manda, öküz, inek için 
her baş başına 25 lira, beygirA 
35 lira, araba için 20 lira, bir 
pulluk içiu 5 lira prim verilecek 

tir. Gelmiş ve ~elecek olan mu 
harirlerin hepsine ev yaptırılma 
sı komisyonca çok mühim görül 
müştür. Romanyadan getirilen 
muhacirler hariç olmak üzere is 
kAn kanununa istinaden Bulga 
ristan ve diA"er ycrlerdon gelen 

muhacirler, yalnız kerE:Kte, kire 
mit, cam ve hurdavat gibi mu 
hacirler tarafından tedariki im 
klhu bulunmayan inşa malzeme 
sinin verilmesi ve usla tedariki 

ile evlerinin muhacirler tarafın 

dan iskAn genel direktörlüğü 

nüıı talimatı dairesinde yaptırıl · 

ması temin olunacaktır. Roman 
yadan gelirileıı muhacirlere ge 
ne eskisi 0 giLi ev yaptırılacak 

diğeı· yerlerden gelen muhacir 
lere hükumet lüzum gördüıN 

ycrlerdt~ gene ev yaptırmağa de 
vam olunacaktır. 

Hükumetten yardım isteme 

mek şartiyla yalnızca serbest 
muhacir gibi gelmek isliyenlerin 
verdikleri teahhüdleri yapabilip 
ynpamayacaklarıuın ve mali kud 

l retlerinin Türkiyede alakalı ül · 
kelerde y>ıpılacak bir oizamna 
me ile tesbit olunacaktır. 

Vilayet kadroların 
da münakale/er 

Ankarıı - Ağrı, Amasya. 

Ankara, Aydın, Burdur, Çoruh, 
Çankırı, Elhığ, Kocaeli, Kırşe· 
hir, Malatya, Maraş, Mardin, Muğ 
la, İstanbul, lzmir, Rize, Van, 
Tokat, Seyhan Sivas, Uda, Zon 
guldak, Afyon, Ordu, Bolu, Tun 

celi vilAyetleri 1937 yılı bütçele· 
rinde yapılması teklif edilen mü 
nakaleler I~ bakanlıkça muvafık 
görülmüş ve yüksek tasdike arz 
edilmek üzre Başbakanlığa ve 
rilmişti. Münakale teklifleri ba· 
kanlar heyeıiııc& kabul edilmiş 

ve keyfıyeı lç bakanlıkça vilü 
yellore bıldirilmişlir. 

Duygular: 

"o 
-7-

-
,, 

ŞUpbe: diyordu o. I •Beyinler· 
de Nemrutun sineği gibi gezerse .• 

Şllphe; kan gibi vncudun her 
btrafına yayılırsa.,. 

ŞDpbe; duygular gibi dUşOn

ceye musHlhtt olıırsa ... 
Evler yıkttr, hıınıımanlar sön· 

dOrflr, k11lplt>rl ,'sevgi~eo, dlmıığı 

dllşUoceden mttbrum eder. 
Şllphe; biç korkmıtdao söyle 

mellylm ki şeytıtnıo blzzıst ken· 
dlsidlr. iki cı>pbell oluşu dıs bun· 
dan gelir 11 

•tyllik; arzu bttbçelerlmlzde 
ç:çekleoirse •.. 

lyillk; dlleklerimizlo nar içi 
dııd11khrnnda gUlerse •. 

iyilik; fikirlerimizin alevlerin· 
de yanarf.a ... 

Bal olur Arılarm koşması on· 
dandır. Olll olur bUlbnllerln coş· 
mac;ı ondan gelir. Işık olıır, per
vııot'lerin UşUşmesi buodımdır. 

ls11 sevilir. lyillk ooda dllşlln 
celerimiıio Uzerloe çıkar Mub11m 
med bt'ğerıllir, iyilik Mubammed
le topr11ğ11 lo~r. 11 diyordu o. 

•fmanıo y&hığı kHlpmiş, kalp 
dimttğla lılıleşirse lmıın kor olur.,, 
diyordu o .. Ve bulunduğu s11ndal 
y11dan kalktı. Klltopb>ıneslndekl 

dolaptan Yunusun divanını aldı, 
okum.ığıı başhıdı; ve; 

Dervlf Yunus bir kuş idi 
Halk elinden uçup gider 
Ben bu yolu bllmez idim 
Aşk gönlUme dUftU gider 
Mısnıhırlle kısı şılıışh. Divan 

elinden dllşerkeo kehrlbH dud11k 
htrdtın "ytızık, ytızık... Duvmtığa 
bile mUsttlt olm11yao bir göoDI 
taşıyorum,, d\yordu. 

11GöoUI bu; vazodur, tamir ka 
bul etmez. 

OooUl bu; denizdir, dalgtısız 

olmtız. GönUl bu; semadır yıldız· 

sız olmaz OOnUl bu; Tımrıdır, ha· 
ilk istemez OönUl bu; ttnı:ıdır, ço 
cuksuz olmaz. GOnlll bu; bahardır 
çlçt!kslz solmHz Oönlll bu; lnsHD· 
da bulunur. H11yvönda bulunm87,, 
diyordu o ... 

"Ağhımak; temmuz yağmur-

hmna benziyor. Kaybolnn şeyle 

re ağlamak; gOoOI yOoQoO btrıız 

olsun hafifletmek değil midir ? 
Ağfamak; kalp babısloe girmez· 
mi? 

K>ıdınlar çok 8ğl11rmış ve on-
ların sllAblörı dıa göz yıışları imiş 

Yok bu loblsar iyi bir dllşOn 
cenin m»bsulO değil, ağltımıtk; er 
kekte dııh11 fıızta •. O ki sevdiğine 
dimttğıoı ds tuıv.,, eder O ki sev 
glı.lode kııı şılık bekıemtız,, dl sor 
du o. 

Sabri Us 

Düı1.yada Neler O 1 u_yor 
Aarısını seven onu hapseder 

Amerikıınm Rosorio şehrin 

deki hastanede haslabakıcılık ya 

pan Jose isminde bir adam ka· 

rısıııı çok sevenin onu hapsetme 

si !Azım geleceği kanaatinde bu 

lunuyordu. İhtimal ki bu hı:tsta 

bakıcı olduğu için hastalara bük 

makt~n hasıl olan itiyadla ka 

dınların da nezaret ahında bu 
lunmaları !Azım geleceğini zan 

' ' nediyordu, 

Öyle olmasaydı evlendikten 
üç güa sonra karısını evde hap 

setmek biQ aklına gelmezdi. Jo 
seyi bu harekete eevkeden se· 
bep karısına karşı itlmadsızlık 

duyması deA"ildi. Yalnız Jose 
cherhalde ihtiyata riayet etmek 

daha doğrudur!• diye düşünü· 

yordu. Çüııkü karısı Viktorya 

güzel bir kadındı. Erkeklere i· 

nanmak ise hiç caiz değildi. o .. 
ııun için Jose sabahleyin yene· 
cek içilecek şeyleri tedarik edi· 
yor, eve getiriyor, kapıyı kilidle 

yip gidiyordu, akşam üstü Jose 

evine gni döndüğü zaman Vik· 

torya izdivaQ kafesinden kurtulu 
yordu. 

Fakat geçen gün Jose evine 
avdet ettiQ'i ıaman kuşun uçlu· 
ğu, kafesin boş kaldığını göre· 
rek müteessir oldu Viktorya 
komşunun damından atlıyarak • 
kaçıp gitmişti. Kadın kocası a
leyhine boşanma davası aQtı 

Fakat karı koca gene barıe 
tılar, 'u eartla ki bundan böyle 
Viktoryanııı babasının evinde 
oturulacak! 

Karısını hapsedeyim derken 
Jose'ııin kendisi iç~üvey vaziye 
tinde hapse iirmiş oldu. 



Btı kadın 
cast181nı1 ~ 

yokıa kaçakçı mı? .......... 
Frenseda LH şehrinde şllp 

heli hareketlerinden dolayı bir 
genç kaJın tevkif edilmiştir. 

Bu kadın bir gece LildE.
ki olf~llerden birine gelmiş! 

Bir oda istiyorum demiş 

- Bir kaç gUn içinmı? 
- Evet bir kaç glln için 

Otele kayıt olunurken 
gösterdiği hUviyet varakasın· 

da şunlar yazılıdır. 

ismi Lea Sozyer 23 yaşın 
da dıınsöz Frensiz oturduğu 
yer Paris. 

Dansöz otele yerlPşti kten 
üç gUn sonra bir polis müfel· 
tişi geliyor kendisi le konuşu· 

yor. 
MUfettiş gıder gitmPr. Le· 

ada derhal bavullarını 11lıp Lil 
den Parise hareket ediyor. 

DansöıOn bu birdenbire 
haMk~li heyecan uynndırıyor 

Hatta bazıları otele gelen 
polisin sahte bir memur oldu 
ğu genç kadını kaçırdığı şayi· 

ıtsı çıkıyor, Fakat polisin res 
men bildirdiğine göre bu me· 
mur hakiki bir polistir. ve tah 
kiket için göndt-ırilmiştir. 

Şimdi Lea Pariste bulu
namıyor kendisi hakkında şUp 
heler bu yUıdAn daha fazla· 
!aşıyor OıtnsözUn bir casus 
VAya gUmrUk kaçakcısı oldu· 
ğu zannedUmek l Pdır. · 

Ten güzelliği için soğuk 
suyun f ay~ası .......... --

Güzel artist Marie Olory 
tenin güzelliği hakkında be· 
kınız neler aöylUyor. 

.c- ErkeklM bizim leni· 
mizi ş"'fütliye zambağa gUle 
ve dı:ıha bir çok çiçek veya 
lar1 benzetirler Bız bu şai ra· 
ne tt>şbihleri bir taraf,. bıra
kalım ve hakikate bakalım. 

Tenimizin lıtz~liği bağır· 
saklarımızın iyi işlemesine bağ 
lı bir şeydir. 

Bunu görünce Meri~ Glor
ynin patavatsızlığına hilkme· 
d~ceksiniz fakat hiçde öyle 
df'ği ı. 

Kadınlar hakikatleri gör 
meleri icabeden yerlerde bile 
romantik bir şekilde hareket 
ederler. 

Bir yığın tuvalet malze· 
mesi kullanacak y.-rde para· 
sız vasıtalarla gUZel olabilir· 

siniz. 
Teninizi kuvvetlendir-

mek mi istiyorsunuz. 
Soğuk su kullanınız. 
Tfminizin solgun olmama 

suıı mı istiyorsunuz. 
Soğuk su içiniz. 
Bu sonuncu tavsiye bllhae 

SB ehemmiyetlidir. SıthahlRyın 
aç karnına v~ gPce yatar;cen 
içec~ğiniz soğuk suyun size 
dOnyanın bUtün tuvald mUs· 
tahzırlarından ddhe fayddsı 
dokunur, 

•• tı./ .... ~b.•·---'~·-· . ·-- .~ .. ~......_~ .......... 
' . -- - - ' - .. 
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Elburz dağında tetkikat Mersin piyasası 1 L A N 
Sovyetler birliği ilim A

kademisi bundan dört sene 
evvel başlanmış olan tetkik· 
Jere devam etIBek Uzre Kaf· 
kasyada Elburz değına yeni· 
den bir heyet göndermektedir 

Heyet azasından fııi kçi
ler biologlar j:.obiologler me• 
teorologlar ve doK.torlar var· 
dır. Bu ilim adamları bu değ 
da 1800 ila 5600 metre arasm 
da tahavvül edecek yüksek
liklerde nesimi hava ile koz· 
mik şualar Uzeri.ıde tetkikler 
yapacaklar ve yüksek irtifa. 
larde insen ve hayvan cihaz
larında vukua ge'ıen tahavvUl 
)eri teshite çalışacaklardır. 

Sovyet Rusyada 
·-· 

-Blllnciden artan-
y egoda - Sovyet ihti li

lini n bAşlangıcındaki Trör dev 
rinde büyUk bir rol oynamış 

olan Sovyet gizli emniyet leş 
kilatmın banisi addedilen ötu 
Derjınsknin yanında yetişmiş 
ve onun ölUmUnden sonra ye· 
rine g.1 çmiş G. P. U. nin ŞPfi 
olmuştur. 

G P U, teşki lAtınm daha 
ziyade genişleti lereii komiser 
lik haline konulmasından son 
ra Yagoda komiser olmuş ve 
Zinoviy~fın kurşuna dizilme· 
sinden bir mildd~t sonra sui
istimalle itham olunarak işten 
atılmış ve tevkif edilmişti, 

Buhıırin - Rus Başvekil 
partisinin en büyUk Markist 
mllnevveri addedilen Buharin 
Leninin en yakın şakirdi ve 
çalışmasını takdirle takip et· 
tiği bir parti arkadaşıydı. 

Buharin Marksizmin Leni 
nist telAkkilerini nazer!ye ha
line koyan adamd( BilhaSBa 
920 den 930 yılına kadar Rus 
bolşevik partisince ve UçllncU 
enternesyonulca büyük bir kıy 
met olarak kabul edilmiş bn · 
lunuyordu Buharinin eseı leıi 
dünyanın hemen ht..r diline 
tercüme edilmiş ve dUnyanın 

dört bir köşesine dikkatle ya· 
yılmıştı . Rus komünist Parti 
si bOyUk organlarından lzves 
tiye gazetesini de yıllarca bu 
adamın idAresine tevdi etmek 
ı~ kendisine karşı duyduğu iti 
madı bir de bu suretle izhar 
etmişti. 

Bu zatta fsvestiya Başmu
harrirliğinden geçen yıl az· 
Jedilip ( Troçki ) ve ( yabancı 
devletlerin casusu) olmak cO
rOmlerile mtıhakeme edilmiş 

· ve 10 yıl hapse mabkOm edil· 
mişti. 

Diğer mazr.unlarda Sovyet
ler birliği tarihinin muhtelif 
safhalarında muhtelif hizmAt· 
lerde bulunmuş .ve ydkın ıa 

mantara kadar Lkendilerine mu 
him vazifeler tevdi edilmif 
mPşhur simalardandır. 

Hö~etçi Eczane 
bu akıam 
HALK Ecı:anui 

1 ••• 

4-3- 938 
K. S. 

. Pamuklar 
Klevlant 42, 
Dağ mah 
Kapı malı 
Koza 5,50 
Kırma 24 2fl 
Kozacı parlaiı '21-

bufday - çavdar 
Sert şark 5,,30 
Yumuşak 5,,25 
Y t rli buidayı ~ 4 .. 4 f 
Çavdar 4,,S5 
Aaadol yulaf 4..00 

arpa 
AnadoJ 3,75 
Yuli 3,,6~ 

Nohut eksh'a 7 
faaulye 9,50 
Yulaf yerli .7,,50 
M~rcimek yozgat 7-8 
Sahlep ı20 , ~o 
Tatlı çoğea 20 
Balmumu 67,S 
Cebri ıo ... ıı 
Susam 17, 

yapafı 

Siyah 
Şark 50 
Anadol 45 46 
Aydın 50 
Yıkanmıt yapak 80 
Gnz yunu 70 
Konya malları tiftik 
Yozıat 
Keçi kılı 52 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuı.lu 
Sığır bava kuruau 
Manda deriai 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 80 
Acı ,. ,. 42, 
Acı çekirdek Jı 

Urfa Yağı 
tçel " 

eo 
pirinçler 

Birinci nevi mal 17, S 
İkinci neTİ mal 
Çay :!90 

Kahve 109 • 110 

Borsa T elgraflan 
3-~-998 

Paralar 

Tıirk altunu 
/sterlin 
nolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
6~0. 

79,,60 
24,42,75 

ıS.13-

Y E N i MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone 

\ 
Türkiye Hariç 

Şerait ı için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 ~ 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Reamt iliaaba sabrı ıo 
Kuruıhlr. 

"kf. t ı . ~ısa vekaletindAn 
TPşvi ki sanayi kanunundan istifade eden sa

nal mlirss~se sahiplerine. 
2-153 sa) ıh kararnam~ hükümlerine göre 

tPş,iki sa11ayi rulısatııamesiai lıaiz srnai müesse· 
selt~rir) 937 nıali sent>si mevaddı iptidaiye güm
rük muafiytıtuıdtın istifade ed~IJılnwl~ri için : 

ı 93 7 mali sene mart nihayetine kad~r ma
hallin r.n lliiJlik mülkiye amıruıe müracaat et
m~leri. 

2-937 mali SNtt>Sİ11in ilk dokuz ayı zarfında 
ki nw,addı iptidaiye sarfıyatuu al:\kadar memur· 
la r vS\sıtasile tetkik ve teshil ettirilmesi. 

~· ıturacaal evra~ının (islicla, iiç l&lt>p ced. 
vPli, raf•Or ve giimf'Ük ve§ikası) uilıayPl 15 nisan 
938 tarihin~ kadar vrkalrtimize gönderilmesi. 

4. Giimriik Vt'Sik~larrnda l-6-937 tarihinden 
28-2-937 tarihine kadar claş~rd~n getiriltan me
vaddı iptidaiyf>uin imrar larihlPrİ tarife numara
ları, ~ ilosu, kıyruf>ti gümrük resmile muamele 
vergiltlrirain kayıt f>llirilm~si. 

5- 15 4 - 938 t:.rihirıden sonra gflf>cek müra
caat Pvrakınm rrnzarı itibara alınmıyaccığı tami-
mPn ilAn olunur. 5- 9 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
ıs Merain kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap aade yağ batlama et ıuyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatiali kebap 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana uıulu kebap 
!"O Sarımsakla Ayintap kebabı 
20 Klllbash 
20 Yumurtalı aalçah kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharla kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 
~o Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turtu 

Kıbrıa çarşısıoda 8 - 10 Numaralı Örnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebıplar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın müı· 
terilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahblltten 

örn6k kebacısı Ahmet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 

Saym Mersin Tüccaramna ve halkına müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir ı.urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlımmız emrinize amadedir. Ahnacak llcret, 

araba ilcretinden daha mutedildir. 
Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaphrmak ve hem 

de zamandan kazanmış olursunuz. 
Kamyonlarımız büyilk ve kapalı olduğundan _mallarını· 

zın hat1ra uğramak. yağmur, çamurdan müteeuır olmak 
ihtimalteri de yoktur. 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
H~rızinci Baki harma 

Tf\ı~ron : (180) 17·-~0 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocafı zengin eder 

SiZDE BiR DANE ALiNiZ 
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r== R~;ington ~ 

1 
• 

Her Dairede 
-Her ticarethanede 

Her yerele 
• 

• Daima R [ M I N G T O N yazı ma~inaf an • 
ve Şeri ti eri k~llanılıyor İ 

~ Sizde bir REMINGTON alm_alı,,ıffi ' 
sınız. Satış y erı m 
~ aı Vilyam Rıka~ 

f otograf Makineleri 
Fototraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve F,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

T a~sitle Satış 
==-ı=== 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, · her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fenni gözlükler. 

l;;~~:,·P· M•SED.AÔ°'.SAÜift'"'S[JİM[ff•••• tavsiye 

Uray Caddesi No. 42 - MERSİN -----
·----------------------------. 

• 

DOKTOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 

Doğum ve KAdın 
Hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUA YENEHANESI 

Kışla caedesi Avukat Hilil 
Kemalin evinin birinci katın 
da hastalarım her gün sa· 
bahtan akşama kadar kabul 
eder. 

DO~TO~ 
KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU 

· ·~· 
Memleket Hastahanesi 

DAHİLİ HASTALIK
LAR MÜT AHASSISI 

Muayenehane: 
Kışla caddesi Fedon 

T ahıncının evi altında
daki 102 No. Daire 

-· 
&EE~ .ı:~z=aD• • f+€33C·&ae:::::::::::::a 

1 Doktor 1 
i Muharrem Atasu ! 
'f /stanbul ve moskova On;versitesi 1 
~ ıeririyatı hariciyeıinden mezun 1 
.İJ HHtalarını Bayram gDnlerinden mada her ınn 1 

ıabah ıaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden ıon· 'f' 
ra on beılen on*ekize kadar muayenehanesinde kabulJJ 

~eder. T 
ADRES: Camiterif Mahallesinde pazar caddesi l~ 

29 No.lu Hane ft 

•<·•••ere•••••~•••• 
V urtdaş Kızı laya 
aza otunuz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-; GÜ.VEN 1 
1 SiGORT~ ... ?.Q?VETESi 1 
mM Sümer Bank ve Emlak Eytam bankala~ı tara.fından ~ 

~kurulmuş tamiılusal bir kurumdur. Yaslı Orgun Jiın 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nuuuunnnnns mnnn nnnnnnnnmannnnnaunn••• 1 · kayadelen suyu ı 
1 Sayın Halkı111ızııı :o.ıhııaıı~ı · ~Ö't öıı~ıııde tutara~ eşı_ htıl'.ııınııyarı K ,~ YAi 
t1DELEN SOYUNU· ~Hy~t sıhlıı hır şe~ılde nrnnlıagdakı tt • sısatında eksık- ~ 

l liklerioi tam~nılanuş fPırnin en son usull~rini yaptırm~kda hnlnndn~u
ıruzu arz ederız. . 

• KAY ADELEN SUYU 
1111 

1 Kayna~ıuı yer~en itibaren istasyon yamna kadar cam boruJarla ~illur havuzlara• 
in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimyevi evsaf mı mu~alaza e~erek el deyme~en 

1 hususi kimyakerirniz ~uzurun~a ~amacanlara ~oldurulmakda ve muntazaman 1 şehrimize gelmeUedir . . 
• KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalildellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın = gösterdi~i rağbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bak-ınlıgı 
&ive selıhiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUVU ~alrız Türkiyenin ı 
M en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyama tıırinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat 
1.1 etmiştir • il 
B . lıtahsızlı~a, hazımaızlı~ı bir çok mide baA'ırsak hastalıklarına karıı KAY> DELEN tifah bir 1 
• hayat kaynaQ'ıdır. ! Suyu pek temtı ve berrakdtr. Tecrllbe eden sayın halkımız~lundindt bu.ldutu zlndtli/ı vef.sılıhatm .,. 
99 'Jttdili farkitula sayumazun mflşterisi çotalmaktadır. s 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
•••••nnnnannnnRDnunnnnnnnnaann••••••••~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müesses atla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİP.A.R..!Ş
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.1' 

HER NEVİ 
KİTAP, G-AZE TE 
VE ~EC:ıv.cU.A 

TA.E.INI DER. UH
TE EDER. 

K . .A. R. T V :t Z İ T 
D A. V E T K. A R T
L A. R. I. ZAR. F KA
G I T BAŞLIK -
L A R. I T .AB E.D .t
L İ R... 

Yeni Mersin Ba8ımevinde Basılmıştır. 


