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Yılı; 1 Sayı 
10 2989 G-ÜNDELt:K. SİYASİ HABER FİKİR GAZETESİ 

.......................................... ~---------------------------------...................................... -..... -...................................... ________ ~_ 
Manda memurlarının flatayda takibettikleri siyaset 

~ * 
Nihayet maskeyi sıyırdılar 
Hatayda intihabat tehir edilmeli. Fransız 

___ mandası devam etmeli imiş --------...: 
Hükumetin de iştira~ile tat~i~ e~ilen tazyı~ neticesi inti~ap serbestisi tamamen iMal e~ildi 
Türk defterine yazılmak istiyen baba oğul iki arap, Komiı.yo 

nun, hükumetin gözü önünde sokaklarda döğüldü. 

Kırıkhan. 17 (Anadolu ajan· kederleree bir daha böyle ilikle müracaat ederek intihap serbes· 
sının hmıust muhabiri bildiri- rini somuracal< bir ülke bulama ıieinin temini için yüksek müda 

l Lübnanda 
Bir gizli teşkilat 

meydana cıkarıldı , 
Borut, 17 (Hadyo) Polis ~im 

diki pıırlemenıo rejimiııi yıkmak 
için ötedeııbori çnlıemnkta olnn 
bir gizli teşkilrıtı meydnna çıkar 
mışllr. Bu teşkilat merkezinde 
yapılan arnştırmalnrdn bir çok 
silah ve mühimmat ele geçirmie 
tir. araştırma yapılırken bir çok 
kanlı hl\diseler olmuş gizli teş 

kilAt mensuplarından 4 kiei po 
lisden de 3 kişi ölmüştür. 46 ki· 
şi tevkif edilmiştir. Polis sefer· 
berdir. 

ror) - Kırıkhanda Türk listesi- yacaklArı şüphesizdir. Şimdi)'e ~ı~lelcrini istemişlerdir. \'e ~.ene 1 Avusturya . Pek LuJudunda 
no yaıılmnk isteyen baba oğul kadar Türklere yaptıkları zulüm rurklerclen ayrı oldukları soy)~ Y il U 
iki Arap çarşı ortasında Jan::inr lor, işkenceler, tedhiş ve tahrik- nen Alevilerden pek çok kimse e· . A 

maların ve hükumet memurları· lerin altında gizli olan emelleri lor hiil:l Hatay hopishanelerindo lr Siyası 
nın gözü önünde vücutları hur· bu suretle aydınlanmış oluyor. inlemektedir. Dipçik darLcsi sün - t 
dahaş oluncaya kadar dölülmüş Ha tayda kahir Türk kseri S{Ü tehdirli altında yapılan ka-' CI na ye 
ve gene sürüklenerek zorla İtti· yeti yanında Türklerle damarla yıtlarda 'l'ürk ekseriyetini gören -----
hadı \ 'atani kulübüne götürül· rıııda ayni kanı taşıyan Alevi le '.na_nda moın~rlnrı _iyi bilsinlerki 1 E~ki A iman ateşeşi
müştür. rin Türklerden ayrıldıklarını id ıntılıııp tehır edılıneyecek ve nın cesedi bulundu 

Bu hl\dise üzerine Türk mü dia etmek do çok gülünçtür. Da her ne bahasına olursa olsun 1 

Yugoslavya harbiye ve bahriye nozırı 

Orgeneral Mariç 
Dün sabah istanbula geldi 

tezahürlerle Karşılandı 
Dost ve müttefik devlet nazırı dün gece 

hususi trenle Ankaraya hareket etti 
İstanbul, 17 (Rad)'o) Yugos J Misafir General ihtiram kı· 

lavya Harbiye ve Bahriye ~azı- tasını Lefliş ederek Türkçe ola· 
rı Orgeneral Mariç, Refıkası ve rak cmerhaba asker• demiş t'e 
maiyetinde üç yüksek rütbeli za csağ ol• cevnbını nlmıştır. 

bit olduğu halde bu sabah saat General kendisini karşıla-
7 de koııvansiyonele ba~lanan yauların ellerini sıkarak iltifat. 
hususi vagonla istanyona gelmlş larda bulunduktan sonra istas· 
tir. Sirkeci istasyonu Yugoslav k yoııu dolduran alabalığın alkış 
ve Türk bayraklarilo süslenmiş-
ti. Mariç gardn lsınnbul Valisi, laı ı arasında kendisine tuhsis 
Merkez Komutanı Ü· sübalıri Ko edilen otomobile biu~rek Para· 
mutanı, Yugoslavya General kon palasa gitmiştir. Ilu günü Peru· 
solosu ve kalalıalık lıir halk küt palastn geçiren Mariç Rkşam hu 
lesi tarafından karşılanmış mu· susi lreııle Aııkın ayıı hnreket ot 
zika Türk Yugoslav marşım miş ve istikbalinde olduğu gilıi 

çalmıştır. 1 merasimle u1turlenmıştır. messilleri hükumet ve komisyon ha evvelki gün Hatay Ale\'i Re· Ilatoyda Türk ht\kimiyetiaeı Viyana, 17 (Radyo) Avustur 
nezdinde leşeblıüsatta bulunmuş isleri Büyük Şefimiz Atatürke müstenit bir idare kurulacaktır İ ya- Çekoslovakya hududunda 
lar fakat hor ikisinden de ade· ----------------- 1 bulunan cesedin hüviyeti zabıta lngilterenin harici siyaseti değişiyor mu 
tni selAhiyet cevabı almışlardır. Vekaletlerin teşkilat ve iş programları ca tesbit edilmiştir. Bu ceset Al 
Bir hezeyan daha ! manyanın eski Viyana sefaretin Çemberlayn buhran karşısın 

Antaky:>, lG (Ilususi muha· iş taksimi ve müşterek vazi- d ~ ataşe bulunan :alba ya Aittir. ' 
birimizden) - Beruttn çıkan fran 1 Dolaşan şayialara göre albay da kabinede tadilat yaptı 
Sızca Oryan gazetesinin bu gün felerd~ değişiklik yapılacak ı Çek hududunda bir Aiyasi cina 
burayu gelen 15 rnnyıs tarihli 1 yele kurban gitmiştir. Bunun 

aeyıeında lskendcrun hususi mu iktisat, Nafia, inhisarlar, M 0 /iye Vaha· ı Çekoslovakya hududu üzerinde 
hnbirindfın kaydile neşrettiği olmasına ise ayrıca ·bir ehemmi 

Makdonald Müstemlekat nazırı oldu. 
Yakında daha geniş tadilat yapılacak 

bir mektupta Halayda yapılacak /etlerinin müşterek vazifeleri Başvekale- yet atfedilmektedir. 
memur deö-işiklikleri kararının t b ğf b• t L ·ı "t ·ı k H •d• . Londra, 17 (Radyo) fngilizj Muhnliflor Hava Nezaretinin 
katiyen asılsız olduğunu kay· e Q I lT eŞRl Q a VeTl ece am 1 ıye kabinesinde beklEınen tadildt si idaresi hakkında lıükumettcn 
deylediktcn rsoıırn ezcümle şu An kor ... 17 (Hususi) llükı1· hayatında nfızım olan tarifeler • y~si buhranı_ önlemek maksadilc l h~r anket_ a~ılmasını is~em~k~e 
lıezoranlar sıralanıyor : metço tesbit edilen 938 bütçesi va resimler ıırasrnda ahı:nk ve' Bu/garıstana hare• dun gece mustacel?n yapılmıştır dırlar: Hukumet ek~en)·etının 

c - Burada Türkler heıime- le v~kiiletlorin tt>şkilat t'e i~i insicamı temin etmektedir. 1 k . 1 Lord Stnnley Domınyonlar, Mak heyotı mecmuası knbınede yapı 
to sürükleniyorlar. Artık bunlnr programlarında esaslı değişiklik-, Bugünkü vaziyete göro· lk· et ettı 1 donalt Müstemlekfıt Nazırlığııuı lan tadilfıllan memnuu görünü 
Alevilere gıhenemozler. Tam ser ler yapılması tcknrrür elmişli. lisnt Vokfıleti memlekotin iktisa· lstanbl, 17 (Raciyo) Bulgar getirilmiştir. Hava ve Münakılflt yorlar. Muhalifler rşimdilik ilıli 
bes bir seçim yapıldığı tnkdırde Aldığımız malumata göre, di kalkınması için todhirler Hl ~e Romen limanlarım ziyaret e - Nazırları dn doAişmiı,ıtir. Bu su yatlı dat>ranıyorlnı-. 
kaybedecekleri şüphesizdir 11 bu sene \•ekaleller arasında :ra 1 maktı:;dır. derek olan Hamidiye mektP.p retle hava silühlanmnsı yüıüıı· Harici siyaset 
Asıl maksatları bu pıhu:ıı~ deği~iklik bilh~ssa iş 1 . Bu Ve~dlet ~yni znm_aoda gemisi bu gün saat 14 de fstan don tahaddüs eden siyasi buh· değişecekmi ? 

Gaıeto bundan sonrn gene taksımı ve nıuştorok vozıfclorde I denız naklıye ve lıınan tarıfolo· bul limanından hareket etti. ran önlenmişso de kabinede ye ( 
mesai birliğini toabite matuf ola- rini de hazırlıyor. Nafia \'ekfile· Bcrlin 

17 
Radyo) Alman 

bir su-ru" n1 u"tıılealnrda bulunduk s • d pıhıcak todillit temam ·doXildir. tb t J · ıı k b' · d k' " caktı. Bu arada, iktisat, Nafiıı, ti kara nakliye vn11ıtolarının ta· u rıye " ma ua 
1 ııgı ere n ınesııı o ·ı 

tan sonra eunları yazıyor : lulıisarlar ve Maliye \'eldiletleri· rifelerini, fııiıisarlı\r Vekületi in· . e Bir anket isteniyor değişikliği al1lka ilo takip etmek 
- Hntoy işinde tek tarzı nin, Bnşveldıletin idare ve neza hisar maddolerinin ve gümrükle Cemil Mürdüm ha- Londro, t7(Rndyo) Porlemen tediı-ler. Onzetlor hu dc$tişikliğin 

hal intihabm ~tehiriylo statüko- reli altında iş birliği yapmaları rin ıarife vo resim nisbetlerini, todaki muhalifler Lrnşvekilin ra lııgili:r. harici siyasetıude mües 
dur. Bu günkü vaziyol karşısın için yeni teşkilat ~·ücuda getirile· Maliye \'ekdloti de devlet resim binesi İstifa mı hatsız olmasına nığmon perşem sir olup olmoynca~ıııı ar:ıştır 
da Fransız mandasınrn muhafn cektir. ve tarifelerini ayrı ayrı yap· be günü yııpılncak toplantıda makta fe 1Jalifaksın hariciyAde 
tasındnn başka çıkar ) ol yoktur Bu iş bırliği \"0 mesaide vah maktadır. ediyor Qomberlayinden covnp nim ak ü· kalmosının bu günkü Si)·asot ua 
Muntazam se•·~ı·m yapılırsa Arap- d Bütün bunların bir eldeıı Şom : tG ( Hu:msi muhabiri zere bir is\izah takriri t>ormiş kımındnn doğru olacax.1 ınu-talo 

v et çe nlıeıık temini için yapıla· ~ ların zofer (!) lemiıı edecekleri cak yoni teşkilat üzerinde tetkik ve Bnşveldlletin daimi mürakabe mizden ) - Dolnşan kuvvetli lerdir. asını ileri sürmektedir, 

Çekoslovakya me~elesi ve ingiltere şüphesizdir. lntihabnt tehir edi· lerde bulunmak vazifesi iktisat ve nezareti altında yapılmasında bir şayiaya göre, Vatani kitle 
lirse Ankornnın !prestijı müessir \'ekiiloti boşnıüşnt>iri Fun der memlekrt mali ve iktısadi haya muahc denin sürüncemede kalma 
olamıyacaktır. Genç Tüı kiye d· Portene çerilmiştir. Fon der Por tı itibarile_ büyük fa)!dalar gö· sından dolayı hasıl olan vaziyeti 
rijıınlar• bir hezimet ka)detmek len bu husustaki tetkiklerini bi · rülme~tcdır. . .. tetkik etmie ve mühim karsılar Britanya Çeklere muayyen 
istemiyorlarsa bunu ehveni şer tirirmiştir. 1 B:ntaeıı~leyh hazırankdan lıtı· adlumrı:ştır. Bu kararın mahiyeti eu tedb•ır teık·ın etmem·ış 

1 d 
Hu dört Vekillote ba""I 1 . baran t\lllıyete goçece o an 

sayma ı 1r. 6 1 o a 1 r k · ı • l b d .. t ıt: rak vücuda gotirdiQi yeni teşkilCıt mu lte ıt teş 1 ut _ıem_ u ~r Başvezir Cemil Mürdüm ya 
• • tan ııaye m 1 k . . . 1 \'ektılet arasındakı muşterek ış · J 

YENi MERSiN : Hatayı ve • em o etın ıktısadi -sonu ıkıncld• - k~nda m~buslardnn mürekke~ ff iciye müsteşarı Hen/aynin Londra 
Suriyeyi bir Afrika müstemleke K .. , .. .. h hır heyetın başında olarak Parl ar oy unun fo umluk borc, ları ee giderek Fransa hükumetile .,~"aretı" hakkında Avam kamarasında 
si gibi ellerinde lutmak isteyen .,, J 
Fransız mnndacılal'llllll naeirief D h . k. z· temas edecek ve muahodenin bu b b l d kArı olan Oryan gazetesi efendi a a 1 1 sene ıraat Banka- devrede olmociığı takdirde gele eyanatta u un u 
le · · devrede mutlaka lasdikı için le 
rının duygularına tercüman o t h · ı 1 k ) A .. 1 "ş tı'r SIP\ca a Si o unaca şebbüsatta bulunacaktır. Cemil Londra, 17 (Radyo vam soy emı • 

larak şimdıye kadar söyleyeme 1 1 Mürdüm bu teşebbüsünde mu Kamarasında muhtelif suallere Hinlayin Prağda 
~ikleri fakat bütün htidiselerle 1 ıhsas ettikleri düşüncelerini ni· M ı· y L"I t' • t' İ 'L ı· ~ • • vaffak tlmazsa. muhakkak suret cevap veren Hariciye Müsteşarı Prag, 17 (Radyo) SudP.t şe 
ha1et açıkıamışıardır = a ıye DlH 8 1 VHZIYO 1 8VZl11B uzum göruüğü IÇIO ı., istitatitnl verecektir. oekosıovakya nıoseıesi ııaıdrnıda ti ııııııayin ı.ıu gün ı .. oudra ,.e 

c lntihnbolrn tehirini ve Ha DefterJarl klara l.'ır em'ır g"' d d' demiştir ki : Berlin soyahntinderı tnryaro ile 
tarda Fransız maudosıııın ida· u l u on er 1 Maliye vekaletinin c - Büyük Britanya lıüku · Pragll dönml.ietür. IIinlayn 
rnoaini istiyorlar» . meti Çekoslornk~aya ue muay· . , ya 

D d 1 il l yı kendi .. - Muhacır ve muhtaç çiftçilere 1 Finans bakanlığı bu uz iye yen bir tedlJir ittihazını rn ne rın bır ueyaıınnmo neşredecek tir. 
a u. a am arın a a . oduııc toııumıuk ve yemlik daA-ı u tavzihe lüzum görmüe ,e der Milli emlak satışı de tavizlerde bulunmasını tetkin ------. --·----~ 
-!Zularıyle terketmeyeceklerı ter tılmaşı hakkındaki kanun muci terdarhklara yeni bir emir gön hakkında bir tamimi etti. Yapılan tı>şebbüs doğrnctan 1 Ci~an iktısa~ kongresi 

Y 
• L 

1 
J bince Ziraat bankası tarafından dermiştir. Bu emre göre mulıa doğruya Sudot Alınaıılariylo Çe 

ergı 1anun annua rlağıtılıp b~lli m~d~et içiııde pıı cirlere, mültecilere ve nakledilen Finans bakaıılıA'? varidat koelo\'akya hükumetinin müzake 
raları tahsıl edılınıyen tohum lere da~ıtılan buğday bedellerin müdürlerine yalnız vergi ve 

Y l k 1 k l
'k b d l · t k" k t selAhı' rulorinin kolaylaet1rılması mahi· 

opı acah değişi • u ve yem ı_ e e terine aid don dağıtma tarihinden itibaren resimler ıçin er ın ayı d 

• borç seııetlerı malsandıklarına beş ve muhtaç çiftçilere dağıtı yetini vermişti. Milli emll\k sa renndedir. Bu da çok şoyanı ar 
lık /ay ıhası devredilmiş ve ye.ni bir . k~~~n lnıı buğday bedellerinden keza tış ve icar bedellerile ecri misil zudur . » 

Ankera _ Vergi kanunhmn· ile borçlarm tnhsıl çe takıbı ıçın lik lıu tarihten itibaren üç sene lahakkııklarmdan terkini ldzım Hariciye Müsteşarı bundan 
cta yapılacak değişiklik lere dnir yemden müddet tayin edilerek geçmiş bulunan senetler Ziraat gelenlere aid ovr~k Finans ba sonra Sudet şefi Binlnynin Lon 
ltıtnun ltlyihasındo Meclislo aıaıc8 senetleric Ziraat bankasına dev bonkosınn iade edilmiyerok mal k~nlığına f{Ön.d~r!lerek her ter dra seyalıolinin husuRi mahiyet 
lı encumenle 

1 
d l lk'kl . il le ri kararlaşmıştır. sandıklarında tahsil edilecektir. kın muamelosı ıcm ayrı ayrı me te oldu!lunu ye kendisinin hiç 

lll\ştır, Bu rlao l~H e 1~38 er~ate~si Bazı mal sandıkları vadesi . I~~ki _kanunla iki sene v!id~ z~ni!ol alım~ordu. ~akanlık !o bir lıüklıınet adamiyle temas et 

l~ecus umu i Yh ti d k ti ç k bitmiş bulunan senedlerin iade ıle varılmış ve soı: kanuııun yu nı bır karar ıle vorg~. ve res_ım ınediğini ancak eak!dP.n dostu 
hı\ m eve n e a şe . ~ 1 -ğ · d"lf t ·ı t t } il ıerdeki esaslar dahılınde mıllt 
ectııe~madtın ınozııkere ve lnteç sine ısrar ettikleri ve b~ıı ~~: ~~rı~e~işg~laın 1buğ~r~; e be~~~le emlıik satış ve icar bedelleriyle olan l~a~i~i!e Ne_z~roti şefler~n 
Clat I> eknr. Bulçe encümeni varı sandık.farı ~~ ~u scnetlerın . g ı . ri daha iki sene müddetle Zira ecri misiller için de münhasıran den bırısını llarıcıye Nezaretın 

roJeslnde 1988 kazanç ver- alııınlııımesı ıçın ban~adan ıza ı t b k t 1 sil edilecektir 1 sonu ikincide f deki Büro unda ziyaret ettiğini 
- sonu lktncdeı - lı bordro istemişlerdır. a on asınca a ı · 

ingiltere .4 merika 
buna çalışıyor 
I...ondrrı, 17 (Hodyo) lngiltcro 

-Amerika ticaret aulaşınnsından 

sonra ortaya yeni bir çok şayia 
lar atılmaktadır. Bunlara göre 

Lorl Balfor haziran ayı içiııd 
bir cihan iktisat konferansını~ 
içtimaa davet adilmesi elrafıncta 
Amerika ile temaslarda bulun 
maktadır. 
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Günün politik mseeleleri: 

çinde milli ruh uyanıyor 

VENi MERSiN 

Menemende 
Oğlunu öldüren 

baba 
Menemen- Göktepe köyün 

de çok feci bir kaza olmuş, bir 

Sayfa: Z 

Ziraat Vekaleti vazife teıkilatı 

Teşkilitkanunu 
Birinci maddesinin tatbik Bu hadise yalnız J aponyaya değil emperya

listlere de ağır bir darbe olacak ı baba dikkatsizliği yüzünden Oğ kl • t b. t d • ld • 
ıunu öldürmfiştür, şe 1 es 1 {) ı 1 

Çin Japon ho.rbi tarihte bir Jönüm r.oktaşı olacaktır r lt>rahim Gençken adında bir • 
______ . __ a~a~ ç:fte tüfeğini . al ara~. a~a • Memurlar bu def aya mahsus olmak ve derece ıranıımak 

Çin - .Jııpoıı harbinin beş· ı:Y . lııasyonal rekabeti kamçılayıp bü gıımış, avlanmış, evıne donmuş • • 
lamasındaııberi uzak şarkta mil· azan. yük devletlerden birisini Japon tür, Oonçkan odada tüfeğini iki üzre hır derece terfı edecekler 
it bir .ruhun uyan~rn_sı uakı~ın 1 Natanyel Poffer yanın karşısına çıkarmak mak·. b.acağının arasına sıkıştıra,.ak 
dan bır hareket gornlmekt&dır. Qiııliler makineli siH'ıhlar · sadiyle yapılıyordu ı sılmeğe ba~lamıştır, Ankara, (lluem i) - Finans da tereddOd edilmietir. 

~a.rih yazanlar, Rus-:apon karşısında kırılıyorlar, fakat Çinliler japonları kendilerin l Bu esnada bir dikkatsizlik Bakanlıtı, Ziraat Bakanlığına Bu nziyet üzerıne Finınıt 
harbınıu enternnsyonal munose d" 1 . 1 d döx.üaü· d d h ' d ,,. t ı·kk'ı 1 yüzünden tüfeRin iki horuzu bir aid vazife ve teakı"IAt kanununun Baka111ıx.1 Diunı Muba•ebat 1·ıe 
b ti d b

. d"" - kt t uşman arıy e mer ce 1§ " en a a az me enı e a e , " ı:ı • .. 
e er e ır onum no ası eş d f ' ki - · · · t" f k . . . . . . . yor ve yerlerini bırakmıyorlar· mişlerdir· fakat ne yapalım ki 

1 
en ışe er uzerıne ınmış, u e mu vak kat birinci maddesinin tat temas etmiş ve bu maddenin 

kıl ettıg-ını kn)detmışlordı. Bun . ' h ü müthiş bir gürültü ile patlamıe bik şeklini tesbit etmiatir. tatbik şekli eaaılarıoı teabit et· 
da beyaz olmayan bir m'llet• dı. Japonlar daha modern, da a m ı . v 

. . . ' . B d b ki . l h ı. 1 1 d B b b. tır, Gençkanın 16 yaşındakı oQ" Biridci muvakkat madde,· bu mietir. 
beynz bır mılletı mağlup etmış, un an sonra e enmıyen ce 1 ez ı)U unuyor ılr ı. u se e I . 
bu sebel.ıle beyaz renkli olma bir hadise oldu. Bu sefer Çinli le jılponlar karşısından çinliler' lu Ahme& Geoçkan aynı odada kanunun 7ür6rlüQ'e girdili tarih Bu earalara aöre barem ka 
1an milletler arasrnda bir kal ter, japoıılara kareı taarruza geç daima pasif kalmak mecburiye yatak&a uyuyormue, Çıkan sao te merkez ve vilAyetler maaıh nununu neırindeo Zir111t bakın 
kınmı1 ve güçennıe olmuştu. A· tiler. ilk önce japonların muva tinde idi. Çünkü Çinin kuneti 1 malar z.aval~ı çocuğu~ ~öbeQlne kadrolarında milstahdem olup hlı teekillt kanununun 7Qriltl6 

· k · ı ve kalbıne ısabet etmıatır meslek tahsı·ıı·nı· bı"tı·rmı·a bulunan tüne kadar terfi edememiı olan 
sırlardan berı l.ıeynz ren lı o sala yollarını çete hücumlariyle modernlik bakımından Japonya " • "' 

k C k d h ı öl • l4 M" d bütün memurlar, buluııdukları Ziraat bakaolılı memurları kad 
mayan milletlerin beyazlara nr tehdid eden bu hareket, sonra ile boy ölçüşecek bir derecede ocu er a muş ur, u ı ü 

1 k h
. · d · Ark hAd" · t hk"k derecede barem kanununun JÜ· ro arı m aaid olmak ıarti1le iki 

eı durdukları mrdu u ıssı on dan daha umumileşti ve şiddeti de~ildi. eıumumı 1 ıseyı a 1 et d k & f"I i h · 
5 k d" rilrlüQünden sonra kaç terfi müd . ~re~e JU arıra er ı er ahnde 

dan sonra yerini üstünlük duy ni arttırdı. Bo vazivet karaısın Bu"tu·n bu hak'ıkatlere 1·ı1·mad me te ır, ıkıncı derece 1 d h 1 gusuııa bırukmış ve geno o zn 1 
" deti geçirmielerse. her terfi müd • • maae a.rm~ e_r a 

da japon ordusunun kandi tari eden jaöonlar, kendilerinin Çin ıu·ııu·r Ba~anlıg'"'I deti İP.in bir derece hesabivle bir uçuncü dereceye terfılerı halıode 
mandanberi dünyanın büyük ı · d · - k"JA ı k v 

1 

• ·k· · d .ı ı ıın e en çetın muş ı ut a arşı işini büyük kuvve\lerle ve uzun defaya mah&us olmak ve ehliye& ıse ı ıncı erece maavaarını a ıp 
imparatorlukl arı emniyetlerini !aştığını söylemek fazla [olmaz. zaman uğraşarak hol edeı!ekleri aranmamak ka7dile terfi eUirilir bir terfi .?1ü~deti aeçtikten 800 

kaybetmişlerd ir. On nltıncı rsırda Hideyoşi'- ni hesaba katmamışlardı. Onlar 1 alebe kıyafetleri deniliJordu. ıra da üçuncu derece maaılarını 
Gene tarih yazımlar, Çinli 

1 
nin Korea'yı zabtetmeğe '"muvaf kendi saldırganlıklarınrn Cinde hakkında yeni karar Bu hükmün tatbikiude mu alacaTkeladr~ılr. k . 

!erle Japonlar arasındaki lıarl.n f k 1 b' f" ğl . _ . au t'f anuııunun neerıo 
ı.· d"" _ k , k a o amayıaı ır men ı ma u yaratacax.ı kalkınmayı du"au-nme lar aldı "'akkat madde ı il ı- 1 da uır onum no tası oıara b' t . " • v " . 0 n ş mn une gı· den sonra ve Ziraat h•kanlıtı . l ıye tı. mişlerdir. Milli varlığın mahvol ren Zıraat B k ı "- ı ı ·~ kaydedeceklerdır. Bu harbte T k .k b k d . 

1 0 
k 1 1 1. 1 d "' a an ıgı memur arı teşki At kanununun neerluden 

. . . ~ e nı a ımın an Japon ar malaı korkusu, bütün çinlileri rta me tep ere ıee ere e ııın barem kanununun yürOrlü l t f" · l ı Çınlılerde mıllı ruh uyanmış ve k d" k bl t )Af" d t 1 b . k f ti . evve er ı etruıe o an memur ar 
Japon ordularını mahlub edil e~ı ı ~ara: ~e .ayı .~rı~ı e ı:ı ı birleşmete sürüklemiş bulunu· vam e en a e ~nın ı~a " erı 1 Q-ündeo sonra geoirdikleri terfi . kanunen muayyen olan müddeti 
mez kuvçcllor oldux.u efsanesi cdıp Qıııe .YI talım gormuş, teç yor. hakkıuda Maarıf Vekllletınce ba 1 müddetlerine göre Ziraat Bakan 1 doldurmualaraa üoüncQ maf-a. 

e t . k zı kararlar terilmietir Önümüz 1 it ·c k" k 1 v • .. ... 
de ortadan kalkmıştır. i ıızatı t~ma~ ~s e~ gönderebilir Bu hizumu takdir eden çin . · · . \ 151 vazı e ve teo ılat anununun derece maaeını alacaklar, bu 

Bu llarbte Çl
.
1111

•
1
er bu" tu"n ler. Çının buyuk bır kısmını da . . I dekı der senebaeından ıtıbaren 1 neşri tarihinde aldıkları maaııa 1 müddeti doldurmamıalarsa bu 

var kuvvetıyle sılahlanmaAa da ' t tb"k edı"Jecek olan bu kararla 1 • "' 
elle i e · b·1· 1 F k t · . . . . ı a 1_ . ı rın mı yoksa barem kanun onun müddetı doldurduktan ıonr ü· 

techizatı mükemmel ve modern r ne g çıre 1 ır er. a 8 oıııe b ı ç d - ı 
olan Japon ordusuna karşı mü . mağlup oldu hu his ve ruhunu gırıgmı! u unu yor. '.n or usu ra ~ore orta mAkteplerle lı~eler ı yürürlüQ'Onde almakta bulunduk Qüncü derece mafevk muşını 

artık bır opera • komık ordusu 

1

. dekı kız talebe mutlaka go~üa tarı maaeın mı eeae tutulacağın alabıleceklerdir. 
dafaaya, mukavemeld girmişler veremezler. değildir. Bu ordu, müdafaa için lilk kullanacaklar ve :bu gö~üs 
te bucda muçaffakiyet de gös 1 Hülasa, ,Japon yanın bütün asrileşlirilmiş bir kuvvet haline llkter munhasıran gri olacaktır ~1Üh0 fl d i S Q k U ı ll fi U biti re fi ı 0 f 
\ermişlerdir. Böylece Çinliler de kazanotarı, çetin savaelar ve son gelmekte ve eaki usulda harbler 1 Liselerle orta mt?kteplerin erkek 
artık madunluk duygusunu bı, suz fednkçrlıklar sayesinde ele don uzaklaşmaktadır. Çinde mo 1 talebesi de ayni biçimde ve ldci 
rakmış bulunuyorlar. Çinlilerde girecektir ki buna da uzun müd d rn teçhizat Sdıı gün geçtikçe verd Albise giyeceklerdir. 
artık, Japon korl{usu kalmamış 1 

det göğüs germek kolay bir şey 0 İlk mekteplerin erkek tale 
• nrııyor. b · d k t 1 b "b" -x.~ ı-k 

Mecburi hizmetlerini ne ıekilde yapacak 
ları hakkındaki layiha kamutayda 

tır ve .Japoe - Çin münasebet olmasa gerektir. esı e ız a e e gı ı gogus u 
1 l o ı anev· k vv ti ı Sözün kısası: Çin kendini · ki d. leri bundan böyle, bundan evel ' ap n ar, m 1 u 0 er l' • • 1 gıyece er ır. Ankara, 16 ,Hususi) - Yok- dam edllmelerl art ko ulmakta· 

ki halini asla almıyacaktır. Bu preRLiji ile daha fazla kazanalıi bulmuştur. Bu kandını buluşun YapılAn teftişler neticesinde k Oh dl t k lk k 11 1 d H" ş ş . . . . J . se m en s ve e o o u arı I ır. ızmete alınmak için mora• 
1üzden bu münasebetlerin istik 

1 
lialerdi. Iı'akat bu hnsusta da ta t"eır ve netıcelerını yalnız apon ı ilk, orta mekteplerin bazı tele mezunlarının mecburi hlzmt-tlerl cRat etml enle le m b l bl e• 

· k d ~·ıd· B · t b 1 · · ı· f ı b · 1 ı Y r ec ur ım ' 
halde alncağı durum, bnndnn, rilıin son safhaları değişmiştir. Y~ gorece e_.ı ır • . u . ~a~ıye 1 e arının ıee son sı~ı . ta~ e~ı bakkıodıı.kl kanun 14ylbası mecll- Ierlol yapmaktan Jmtloft edenler 
önce tasavvur edilmiyecek bir 

1 
Yirminci asırda ve hele büyük bu tün garp emperyalızmı ıçın de 

1 

n~ m~h~us kasket gıy~ıklerı go~ 1 seı gOaderllmlştlr. Bu lAylba esas mektepteki hıbsll mOddetlerlalO 
hale girecektir. 

1 
harpten sonra Çin, .Tabonyanırı büyük bir darbe olacaktır. rulnıuştur . Konan yen.ı usule go larına göre yüksek mDheodls oku l·eher senesi irin o sene Dcretll 

re her mektob talehesı, mensub 1 
Sarı nehir boyuııda. yapıl mane\'i ııüfuzu altında idi. Çin· Bu hiidise 0 kadar ehemmi bulunduğu mektebin kRsketini 1 ıunda t11hıdllertnl bltlrenler sekiz talebeden alınan meblsğın iki mi• 

makta olan hnrlrnı alacağı neti 1 liler, japonlara boyun eğiyorlar yetlidir ki son zamanların siyasi kullanacak ve bunlarda belıen. teknik okullarınd11 hıbslllerlol bl llnl defaten ödemekle mOkelleftlt 
ce, bunda Çııılllcrin, yahut Ja 1 dı. tarihinde bu kadar mühim olan hal talebenin numarası yazıl: tlrenler beş sene, nafla hesabıDll ler. 
ponlarııı muvaffak olmnsı o ka ı Arada bir yapıları boykotaı· 0. b k t r d " bulunacaktır 1 Avrup11d11 stııj gOr~nler bu str.j 1 Bu glbllerln tıehıdelnamelerl 
dar ehemmiyetli değildir. 

1 
r 

8
. ..· t ş bb" 

1 
h t ır . ~~ asma ras ge ınemez, 1

1 Ecnebi ~e ekalliyet va husu ml\ddetlertı in iki mı~u mOddetıe ve ruhsatnameleri de kendilerine 

B 
, b d 

1
. 

1 
a , ıya,ı e e us er ep en er yebılırız ı il ı kil B o ti e u mu.ınre e e şe ıır er · si mekteblerin talebesi de kıya mecburi hlımete tAbl tutulacaklar lver m yece r· u ere verm 

zaptedilmie, ~i?alar ~ıkılmış, ,J~ 1 Kargılı ko·· yu·· R .1 h t 1 1 fet bakımından ayni şartlara ri 1 dır. Mektebi bitiren gençler iklay den hareket edenler ve bunhır 
pon ~skerlerı ılerlenıış, fakat hu l auyo ru sa name en l ayet edeceklerdir. Ancak resmi 

1 
içinde tayinleri için vekAlete mo tslibdamdan hakiki veya bOkml 

tün bunlara ra~men Çirı asker • ı mel•teb kaskellerinin üıerindede ı rtıcaatları mecburi tutulmaktadır.! şahıs mOesseseler de tecclye edl 
teri gene mukavemet ve müıia Civarında ki göl Bu ay sonunda yenı 1 

bulunan Çizgiler sarı, diğer mek Müllhıil lılr yer bulunmasa dathi ı•eceklerdlr. Ve tllhakkuk ettiril• 
faasına deçam etmekte bulun l L ı teplerin kasket çizgileai de her 1 mDstebak oldukları ücretler veril cek tazminatı Odemeae mecbut 
muştur. ku1ufulJu eneCeR . mektebin kabul elti~i hususi mek Ozere st .. jyer olarak lstib· tutulacaklardır. 

Çinliler, nncnk, Japonlnrın Geçen sene neşrolunan 3222 renkte bulunacaktır. Teebit edi-
bütün techizatı ile kuvvetli bir Tttrsus, (Hususi) - Kargılı sayılı telsiz kanunu mucibince len bu kıyafetlere riayet etmi· 
ordu göndermeleri ve bunl rı k\.yOnOn heman kenarında yağ radyosu olanlardan alınan ruhsat yen talebe, mekteptere kabul e 
bütün kuvvetini sarfetmel~ri sa mur sulıırıodan busule gelen nıtme harcının mUddeti bu ay ol dilmiyecek ve keyfiyet velilerine 
fesinde yerlerinden oynata kış ve yaz mevsimlerinde göl ha hayetlnde bilmektedir. Rubsatna de lıildirılecektir. 

ltnde bulun'\n yllz metre murab me barcı olan on llraoın senelik 
bilmişlerdir. baıodıtkl gölcOk köye gelen ilçe olarak alınması icap etmekle be· 

Bu itıbnr ile teknik zafer bay sıtma mDcadele doktor ve teş r1tber, geçen sene verilen ncretlA Y n~ancı Mü~en~isler 
Japonlarda Olsa bild maııeçi za klll\tı ile Köy baş öğretmeni lrfan ı1n en uzun ınnddetllsl on ay l· 
fer Çinlilerde kalmıştır. Okçunun teşvik ve snyı gayretlle çln muteber olmuştur. Buna da T ürkiyede noaıl 

Nankin düştükten sonra ve köylUnUn çalışmaslle dolduru sebeb ancak haziran sonlarında I Ll 
Çin hükumeti, Faponyaııın Al torak kurutulmuştur. ÇukurOVll çıkan kanunun radyo m11kloesl ça lfOCaR ar 
men tavasımtu ile teklif ettiği mn merkeziyet vaziyetinde bulu· sahiplerine blr aylık kayt mOdde Ankara, 16 - TilrkiJede mfi 
sulh aartlarını kabul etmemiatir. ti e m.:ıst ve sonra bir ay d .. ba h d" ı·k · ı k " " nan karğılı köyOnOo yolunu fena v r .. u en ıs ı ve mımar ı unun ve 
Bu aartlıır, muzııffer bir memlo ce ) tahsil yapılma .. ıdır " vaziyete sokan bu göl ayol zaman za ı n • selAhiJelile sanat icra etmek isti 
ke&in, diktd etmek islediği şart d kö t b t kil t Bu suretle abonelerden tlc- yenler, mühendiRlik veya mimar 
ıa;dı·, Çin ise kendısiııid mnhlub ma kt yed.sıma men aını eş e ret alma işine ancak 1937 senesi e ey 1. tık tahsillerini raöstereo mektep 
olduğunu kahul etmemiştir. Ovanın hemen her kOyOnde Ukteşrlnl sonunda ntbayet verile · şahadetnamelerini hamil buluna 

Bunun lizerine, .Taponlar k bilmlşltr 
l 

erp'ç kesmek için açılan bu göl l 0 ta.rlbte c"•aslyle beraber c11klardır, Bu_ vesikala.rı haiz bu 
Nankinin şinıaline ıioğru ıare ki k u 1 1 k k 
kete geçtiler ve Çın hükıimoti ca erin urutuımasına her köylb on tkl llra vermif olaolar da tıak unan ara yu se. mımar ve~la 

oOo g.ıyret göstermesini memle l d k edl 1 k bk dev yftk~ek mühendıs unvanı verı ~ 
adam ııkıllı eyilinceye kadar 

1 
asrın ısn anca Y ay 1 oektır Türk veya yüksek ecoebı 

haroe de
"an1 knrnrını .. erdı"ler. ket sıhhat namına bekleriz. re için Jstlf11de edebllmlşlerdlr. 1 ük 'k k ı . d d ... t 
• ' Posta mOdOrlllkl~ri hbzlran Y ~e me tep erın e O• ora 

İlk öııcel"ri muvaffukiyetle iler Kargıh~a meUep yapıhyor başından itibaren radyo' Ocretlerl yaparak diplo~a al~nlara ~ok 
lediler. l!"'aknt sonraları öyle ol ol k1tbul için emir almışlardır. Bu tor unvanı verılecektır, Bu dıplo 
madı. Bundan dört hafa öııcl? j Dört köy Un iştiraki ile yeni kay mOddetl bir ay devam ede· ma te •ruhsatnamelerden birini 
Japon gazetelerinie Çinde çetin 1 den yaşılması kararlaşlırılan okul cektlr. F11kat bu ay z11rfmd11 rad hAiz olmıyanlar m3mleketimizde 
harbleriıı bitmek üzere olduğu• binası yeri köyle arasında tesbll yolarının Ocretlerlnl vermeyenler mühendis veya mimar unvanile 
na dair okuyucularını temin et 1 edilemediğinden bu Kez ilçebayın lçlo Temmuz nibııyetlne kad.sr co istihdam olunmıyacaklardır ve 
meye lüzum görmeleri de bunu ve kov Baş öğretmeni ve köyler zalı tabs\lat yaıulacaklır. Bu mOd icra11 sanat edemiyeceklerdir, 
göaterir. ihtiyar heyt!llerlnln lşılraklle ilçe det zarsında da radyo Dcretlerlnl B adde hilAfıoa h k t 

B - - - ·ı l · ı b b ld ğ ki fd'b ika yOzde yirmi fazl11slyle gene ver u m are 
8 

u yuruyuş ve ı er eyış ıa:.ı ayın u u u es çırçır r meyeolere son bir tahriri t~bllA'ıt edenlerden ve bu kimseleri kul 
reketi Suşoç dıvarları öııünde sı arsdsı kabul edilerek binanın 1 ı d 50 d r.oo l" yapılacak ve bu tebllğıttısn sonra anan ar an en o ıra1a 
duraklamak mecburiyetinde kal yapılması için bazırlı~a başlanılmış k "' ı k geçen on beş gDn içinde de ' ruh · adar "•ır para cezası a ınaca 
dı. Burada japoıılar, iptidai çin lır. satııameyl yenllemlyeoler hakkın &ekerrfirleri halinde birden Qç 
müdafilerinin mukavemeti karşı da biç ruhsatname • almasmış gibi aya kadar hapis cezasile cezalan 

srnda üç ay kadar bocndılar. Maliye vı~ilıtinin tamimi muamele yapılacaktır. rlırılacaklardır, Devlet daire ve 
Topları ve tayyareleri bu kadar müesseselerinde ve belediye biz 
ölüm saçtığı halde çinliler müda bu teekilA& oımayan yerlerde de metlerinde çalışan bilumum yük 

-Birinciden artan- uridat müdürleri tarafından ya 
faada ayak diredilf'r. Her ne ka t k" kt d ·d t ü Rek mühendis, yüksek mimar VH er ın no asın an varı a m pılac4klır. 
dar japoular, kendi milletlerine dürlerine selahiyet vermiştir. Bakanlık bu kararilil birlik fen memurları mesai saatleri ha 
neereuıkteri tebliğlerde muçaffa· Terkin teklifleri, milli emlAk te terkinin iıtinad edeceA'i vesi ricinde bile olsa Ocretli ve ücrel 
kııet ve zaferden bahsedilirse leşkilAlı olan vilA1etlerde milli l kaların nevilerini de tetııbit e& ıiı buıust surette c;alışamıyacak 
4• bir mil bile ılerleyemediler. emlAk mQdilr teJ• memurları, mit te alAkalılara bildirmipia. lardır, 

Az kömür yakan 
Ateıçilere ikramiye 

verilecek 
Devlet derniryolları işletme 

idaresi, harl ket halinde bulunan 

lokomotiflerde ateeçilik edenleri 

İngiliz Kralmm Paris 
seyahatı 

Londra, 17 (Radyo) fngili• 
Kral te Kraliçesinin hazirandl 
Pariıe yapacakları seyahat ean• 
sında refakatlerinde Haricifl 
Nazırı Lor& Halifakaın da buluf 
mHı takarrür etmletir. 

tasarrufa alıştırmak makıadi7le 

bir kömor taaarrur ikramiyeaı , velıdletlerin teıki/tJI 
talimatnamesi hazırlamıştır. • l 

Bu talimatnameye göre lo· ı' Ve lf program arı 
komotiflerin kilometre hesabiyle Birinciden ertan 

teıbit edilen kömür sarfiyatın· J !erin faalli1et pMgramını çize' 
dan az kömür sarfedenlere ta· cek. hem de memleketin ıG" 

ruf ettikleri kömür mikdarı · I rükler de dahil oldoto haldi 
sar ö t b·t d"I k ·ıab tte bütün tarife te reaimlerioi reol na g re ea ı e ı ece n e . . . .. , 

.
1 

k . 1 esaslar dahıhnde teabıt ed-~ 
prim verı ece tır. ı· 

Vira·, kanunlarında l ır. Bu ıurretle, vekAletler ar•' 

l 
sında zaman ziman aör6leo if 

- Birinciden artan·- 1 ve tarife müb11enetteri ortad-' 
gtsl hasılatını yirmi iki mllJOD kalkacak ve oalııma da aheo• 
beş bin havvanlar vergisi basılAta temin edilecektir. 
nı on b~ş ~llyon altı yoz otuz Bunun da hem devlet mell' 
bir bin, gOmrDk vaıldatını elli fB!lUeri, hem de memleketin il" 
milyon Dç JOZ elli bin, muamele tisadt kalkınması bakımınd•~ 
vergisi basılAtını 7lrml yedi mil mühim ve milsbet tesirleri ol• 
yon iki yoz kırkvvadl bin, 'dabı't caıı anlaşılmrk&adır. . l 
ıstıhlAk vergileri b1tsılAtını ylrml j Bu yeni vazi1et ve teık;;!, 
bir milyon doksan allı bin, lobi dolayısiyle lktiut VekAleti 1. 
sarlHr saıfl basıJAtını kırk mllyoo: müııniri fon der Poı tenin fkl 
yOz on bin, t,uhran vergisi ,basıl4 sat VekAletinden alınarak B•~ 
tını on dört mllykn yedi yoz elli 1 tekAletde mühim bir vazife~ 
bin, muvazene ver'Clsl on yedi: tayin edileceti haber verildi 1• 
milyon yOz blıı, bava kuvvetleri tedir. Ayrıca alAkadar vekAI•~, 
ne yardım beş buçuk milyon, buA' rin mütehaHıB elemanlkrı Al 
day koruma basıhllına yedi mil hnirandan i&ibaren Baıvek 
yon oç ınz elli bin lira olarak emrinde c;alıımal• bathf 
tahmin etmltUr. lardır. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

Don yada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 

Piyasası 
.1\tlalıl{tlm l{orı tesi l(ocası 
Hitiere rıı üracaat edece}{ 

(sti ~ir şe~ir Hare~elerin
den Kazı 

17-5- 938 
K. S. 

ı Pamuklar 
Klevlant 41 

Moskova « Tas » - Erme D•ğmalı 28-28,50 Bundan yedi sekiz]ay ev 1 niyetindedir Fs kat sonra sefe 
vel Rerlin ekspresinde bir Leh rini df'ğ i ştiriyor ve Almanya 
li kontes casusluk suçu ile tev dan geçnek gitmiye karar ve 

nistaııcte 893 senesinde şiddet Kapı n:alı 27-27/•0 
Iİ bir zelzele neticesinde ha Koza 5,50 5,75 

kif edilmişti. riyor. 
rap olmuş bulunan ve bu mın Kırma fi 
toka şehirlerinin en eskisi bu Kozacı parlağı 26,50 
Junan Dvin şehri harabelerin butday • çavdar Kontes Vielpolskinin Al Konles Almanyaya here· 

man hükumeti tarafından ida ket etlikten sonra bir müddet 
ma mahküm edileceği zınne 
diliyordu Nihayet mahkeme· 
nin verdiği karar bildirildi. 

de kazılara başlanm1ştır. Bu Sert şark 5,~5 
kendisinden haber alınamıyor e Yumuşak 5,12,5 
Nihayet Paristeki L~h sefartt kazılardan alınacak neticeler. Yerli buğdayı 
haneHi Kontesin RHlirı civa · büyük ehemmiyet verilmek Çavdar 

tedir. A d 1 ı f Lehli Kontes mübbed hapse rındıı, trendeyken tevkif edil J na o yu a 
d.ğ . · .. · tf aivenih oyagına r 

4,75 

mabküm edilmiştir. 1 1 ını ö~renıyor. 'J a pa 
Kadın casusun Lehistan Hadıse Varşovaya bildiri giden yangın Anadol 4,52 

da bulunan kocası Koot Viel· liyor· O zaman, kadının kocası Bir yerde yangın oldu mu ~:bı!t~i:~~!eni M. 3,,ı'r. 
Polski bulundugvu bir beya· olan kont, derhal hUktlmel va ı. tf . h b ·ı· 'tf 5,50 . . ı aıyeye a er verı ır ve ı e fasulye .. 6,8 
natta; . . , ~ıtasıyla Berlıne müracaatta 1 iyeciler derhal veka yerine Yulaf yerli 

«Karımın kurtulması ıçın ulun~yor . . yerine gider, ateşi sönailrUr Mercimek Yozgat 
bizzat Hitlere mUracaat ede- ! Fttkat Berhn hkkl1metı ' 1 d ğ"l · ? Sehlep 

4.62·5;5 
120-JcO 

20 
75, 
11 

ceg"im,. demiştir. 1' kedının tevkif edildiğini bil·ı er, Hf' 1'b mk.ı 0• . k d b Tatlı çoğen 
. . . a u ı, anımar a a u Balmumu 

Kont karısının suçlu ol· dırmekle berahPr, sebebını söy l k . b' ka . . nun amamen a sı ır va Cebri 
duğuna inanmıyor ve mahke 1 lememıştı r.. . . /olmuş. Yani, yangın, söndilrUI Susam 
menin verdiği kararın henilı Bunun üzerıne, kont ... Beri~ 1 rnasi için itfaiyenin bulundu 
resmen bildirilmediğini söy· 1 ne Varkat Alman hUkumetı I ğu binaya kendisi gitmiş. Ba· 
itiyor. Bununla beraber karısı avukatın konşovadan bir avu kınız. nasıl ; Siyah 
mahktlm olsa bile, onun yeri kal göndermiştir, Fakat kon-j Danimarkanın merkezi o Şark 
ne Lehistanda mahpus bulu· tesle. g?rUşmesine mUsaade et Jan Kopenhağ şehrinde. bir Anadol 
rtarı Alman casuslarından biri mernt.ştır. . . . belediye çavuşu arabasını sU- Aydın 
il d .... l. · ı b' I ... . i Omid Nıhayet, teşrınısanıde ko· rerken ilzerindeki eşyalar ne Yıkanmış yapak 

e egış ın e ı ecegın 1 Güz yunu 
ediyor. Bu suretle, Kontes hiç casma ilk defa olarak bir mek sılsa ateş a mış ve yan_mı!a Konya malları tiftik 
olmaısıı Alm.rnyadan Lehis'a tup gEnderebilen Kontes casus b~şlumışt.ır: A~abacı. ateşı s~n Yozgat 

ki d·ı . 1 k lukla itham edildiğini haber dürmek ıçın hıç teliş etmemış Keçı· kılı 
na na e ı mış o aca • 1 1 h 1 'tf · 

K t v· ı ı k' 18 A.. vermiştir Bundan sonra dört j Y8 nız ayvan arı ı aıye gara » dabağ 
on es ıe po e 1 gus 1 • •• • jının önüne do2ru olanca bu~· 

yapağı 

15,50 

50 
46 
50 
80 
70 
110·1~0 

50 

tosta, Varşovad'ln kal~m~ştır. 1 me~tup daha gonder~ış: fakat I la koşturmuş. yani yangını it pirinçler 
Fransanın cenubundakı bı r Ş'l , hadıse hakkında hıçbır ş0y I faiyecilerin yanına götUrmUş- Birinci nevi mal -20 
birde bulunan annesini görm~ vazcımıyarak yalnız dört yaşın tur. İkinci nevi mal 
ye gitmektedir. EvveUl, Avus ' daki kızının sıhhatini sormuş · ! Tabii ateş iki dakika için Çay 
turya • ltalya yolu ile gitmek. tur. de söndUrillmilştUr. Kahve 

285 
104. 105 

Deriler 
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Tarsus icra memurf uğunn~n ; 
Dosya No. 9."18-952 

No 18, tarihi: Şubat 938, cinsi; tarla, il . 9, 
Metre ru2. 1900, ı~l~vkii: manda küyii, Heher fi, 
kıymeti 27 5 lira 

Hududu: Şarkan dere garbtın haci alunr.L PL 
) evm şek+'rci Ali cenu ben )'Ol 

I ~lulasarrıfı T. CT. T. ıııstf hissesi irıtifaan Nuri 
karısı Yaş~ ,.e diğtJr ııısfı irıtifa ile lenwm miilki 
yetine eulatJarı malınıut, ulıdullah, lıuriye. mü. 
zeyyt'n ~~gülsüm 

No. 20 Tarihi: şu bal 937, H 2, metre m2. 297 5 
mevkii; marıda kö) ii. belıer IJ. kıymtJlİ 275 lira 

Hududu; şarkan tarikiam garben adil şimalen 
kara yayla )Olu ceııuben yol 

31ule:tsarrıfı, budalıi 
No. 17, tarihi şubat 937, cinsi tarla, il. 3 mPl 

re nı2. 321, nı~\'kii mauda köyü, beher it kıy
meti 27 5 lira 

Hudud,,; şarkan karabucak oğlu garben ekber 
oğlu elyevm remzi şimalen CPbel cenuben yol 

Mutasarrıfı budalıi 
No. 19, tarihi şubat 937 cinsi tarla 11. 4 met

re m2. 5950; mevkii manda köyü, Belıf r H. kn·-
meti ::!75 lira • 

Hududu: şarkan cebel garben dere şimalen ce 

nuben yol. mutasarrıfı budahi 

No. 16, tarihi şub~l 937, cinsi tarla, il. 3 
mPlre m2. 1;160, mevkii manda köyü, beher H, 
kiymPti ~75 lira 

Hndudu; şarkan lP-Jıe garben yol şimafen lPpe 
cenuben yol. mutasarrıfı bu dahi 

No. 2 J, tarihi şubat 937, cinsi tarla, il. 3 met 
re m2. 6760, nı evkii marula köyii, Behar H kıy-
meti 215 lira ., 

Şarkan hiiseyin vPresesi cenuben tarik şimalen 
AvrufJaya kauçuğu 

getiren büyük kaşif 
inl{isarı l1ayal sigortası Keçi derisi çifti şif garben Nuri. mutasarrıfı budahi 

Koyun derisi kilosu ı\ foca k lı; Tarsusta tü~carda n K ~mil dirlik 
Sığır derisi tuzlu 

Mayısın birinde kaşif Kon Memlekete seyy11b celbet lana termal otellerin zararını Sığır hava kurusu Borçlu; Teırsusla Çıfçibaşı Nuri veresesinden 
damaJnın Afrika mUstemlekP mek işi her memlekette dalla sigorta ediyor. Manda derisi karısı A)şe ve oğulları Abdullah, mahruut ve gül 
lerine yüptığı 5 Henelik s~y11 oıp budaklaaryor. Her memle· Hu sigorta s~yabat sina· .. J 

l b J k. J L sume Vf ay~ten anası A .. \' Şe ha tin 200 Uncil yıl dönümü ket turizm ışini ön Safa aldı. J yibin inkişafına muhakkak aaem ve çe ıraeH 
d d k Birinci artırmanın yapılacagw ı yer,· giln, saat 18 -6-938 

k ti t K daman mUs B ~b· 1 . yar ım e ece . • l • u anmış ır. on u asrın en mu ım mtse esı L d . k iÇ erı Cuma .... esi günü saat 9 dan 10 a k•dar ı·,.rada 
h n d. d ı d h 1 • on ra sıgorta umpanya • ., .. 

tŞmlekelere, attıUslüvanın s oe ır er erse. er a: Turızm 1 d b' . d . b. Tath badem içi 80 ikinci artırmanın yapılacagwı yer au-a saat 4 - 7 - 938 
· · d' b·ı· · e· ki arın an ırı e garıp ır pro A • 

hunet derecesini ölc;mek içın nıJ ıye 1 ırız: ıran a ımız· je hazırlamaktadır. Bu kum· cı ,. ,. Pazartesi gilaü saat 9 dan 10 a kadar icrada 
gitmişti· DönOşte A vıupaya , d~o çıkacak olursa, ingiltr re paaya seyyahlara ugw ramaları Acıf çeykirdek 33·34 1 - ftbu g'yri menkuıon artırma ,arınameal 1e-5-98e tarihin 

Ur a ağı d Hib a a ı kauçugvu getirmiştir, buuu hettnlatır. ·ıhtı·malı· olan ı'nkı·•arı hayale 1 •n aren 9 • - 95 No. i • tarauı icra dairesinin muayyen numara çel ,, 90 ıında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yaaılı olan) d 
75 dakı"kada İngiliz!er se)'yab işlerin- I karşı sı'gorta edı·lmelerı·nı· tek fazla maı6ma1 almak iı1eyenıer, ı,bu tartnamt!ye ve 938 _ 952 ~r an numaraaile memuriyetimize mQracaaı etmelidir. osya 

Sofyada iki gencin ni· de girişilen rizikolara karşı lif edecektir, 

1 
2 - Artırmaya ittirak. tçin yukarıda yuılt kiymetin ya d 

kAhları kıyıldı' NikAlıt .. n soıl- yeni bir sigorta tesis etti.ı . 1 Anc.ak uğranaca.k in.kisa 1 l H nlabeıinde pey Teya mllli bir bankanın teminat mekıu:uet 7d~ 
u u b dl edilecektir, (124) ev 

ra bir öğle ziyafoti verildi. Havaların yağmuılu gıt· rı hayalın nasıl tes ıt e ı ece 
Zı.yafot esnasında '\"eni gelin mesile açık bava Jokanhlar1 ' gv i meselesi bu projeyi ~vve- Mersı'n AsLerl'ık 'U~es'ı reı's- 3 - İpotek aahibi alacaklaliı la diğer alAkadarların irtifak ., _ 1 y U hakkı ıAhip~erinin gayri menkul berindeki haklarını huıuıile f 

1 elınden bir çorbo kAsesi dU· nın, su şehirlerindeki gazino den file çıkaramıyor. n maarata dair olan iddialarını i9bu ilan tarihinden itibaren . a ~ 
şUrp kırdı. Yeni koca karısı- linin~en·, son içinde •Trakı mQsbitelerile birlikte memuriyetimiae blldlr:•:m: 
na kızdı, bir lokal altı. Karısı Gar"ıp b"ır se'aA 1 r·zmeJen para çı'·mı~ 1:1 ~~!P e::;ia;!ı~~iınd~~deh~~~;akıa1:rı~:~cilile ıııbit olmadıkça a&tıt b:;;ı 
kocasının üzerine hücum etti. m aşma yl U ~ \' ~UbPllilZde kayıtlı ~me(\Jİ 4 - Gösterilen gGnde arıırm'lya i9ıirak edenler artırma fa ı 
Y . Yedinci asrın !sonlarına doğ T h d k b 1 e namesini okumu9 Te lOzumlu malumaı almıt Te bunları temam: 
enı koca odasına çıktı. mü- ru ı'r1s 1 b'lh Kanadanın oronto şe ve y~ f 8U 3) arın v , kabul etmlt ad ve itibar olunurlar. D 

k b. . an ar ı assa Franc;;ı. 1 
re e l kurumayan nıkfth kft· da bi 'ıb' ] . . "' rinde ihtiyar bir kadın, çifl· a~kefİ OWIUUrlartn IUll - - 5 Tayin edilen nmand.a gayri menku Gç defa batırıldıktan 
ğ ti 1 ' r ır erının yanaklarını ıonra en çok artırina ihale edilir. Ancak artırma bedeli mulı.ımıne 

1 ar•n1 aldı, mahkemeye git- ö k 1 tikte çalışırl(Pn giymek için l ı . ı ı kymetin yO&de yetmit betini bulmaz uya ıatıt iıteyenin alaca~n na 
ti, ayrılık davası nçtı. Mahke- P' re. se AmleşıyorlarmJş. Bu . . . . tacl ola" ~flllt' İl\ ~Ol\ ama rOchani olan dlger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri :~ 

d hl usulöpUşm .. k hıçıyid•ğılmiş pıtzardırn f'SIH hırçıft çızme fotl ) fl: •ZIF'itll gi:J8 efe kulileteminedilmitalacaklarınınmecmuundanfazlayaçıkmaaıaenço~ 
V
me d' er a ayrılmalarına karnr Çünkü bı:ızı erkek iM, kıtrşıhı- satırı almış. Evine döndüğU artıranın taahhado btki Ulmak azre artırma on bet gon daha temdit 
ijr 1. k • haşlı~~tC iık 3() haziran938 Te OD be9inoi gOnO ayni ıatta. Jarlacak artırmada 

Evlilikleri ancak 75 da· rına Cl ~n güzel kadınları , zaman çızmeleri giymiye çalı bedeli ıatıt tıteyenin alacağına rochani olan dıfer a acaJdılaru1 0 ga ri 

k ·ıka eUrmUştU. yalnız bır defa öpmekle kana şırken bir tekinin içinde 500 a~şauıın~ kadar bjr ay meııkul ile temin edilmit. aıacak.I~~ı ı:ıecmu~ndan fazlaya çıu?'aır. 
B şarlile en çok artırana ıhale edılır Boyle bır bedel elde edilrnezse 

8 . k . . l mıyorlar ve adeta yanaklarına b. f k d ğ · d kA" t devam fdecektir. u 1 b' d-
ır Ö,nücü ıçın 0 t ın ran e arın e agı pa ihale yapılamaz ve satış ta e ı uşer. . r 1 yapıQıp kalıyorlarmış O kadar L 1 ı ki ~ b K d b müddf>l icinde VPSİl\3 a- 6 - Gayri menkul kendisine ihale o &lD&D mıe derhal ve a 

O" hapis ki, bir güzel kadının, bir M· ralar ulmuştur. 8 10 U pa .. urilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feıh<>lun Yır. 
._, k .. . I" k b 1 • raların bir kısmı ile yeni çı'z· riJe şubemize nıÜracaal kendisinden evvel en yeksek teldifce bulunan kimse arı:etnıit oldara 

İn ilterede Şefıld'te Henri Pgın se amını a u e.tmesı . . bedelle almaıa raaı olursa ona, razı olmaz, nya bulu~mazaa h ug-u 
C g d b' . l kendısine hazan 20-30 defa me almış ve f'Skı çızmeleri etu Plflrirıi rıccı tJdPrim. OD bet gOD mOddetle artırmaya çıkarılip eo çok artırana ihale ed~e.n 

ems namın a ırl, gf'Çen er 3 iki ihale araaıudalı:i fark Te geçen günler için yOzde 5 den e ılır 
de b y T ner isminde gO- yanagmden öpUlmiye mal olu· de hatıra diye bir sandığa yer 12-19 25 I olunacak fais n diğer zararlar ayrıca bükme hacet kalmakıı hesap 

8 an er . yormuş l ti k ki t muriyeUmi.sr.e alıcıdan tahsil olunur. "183., zın ıııe. 
zel bir çorapçı kadınıoa bır ff . a eş .rere sa amış ır. f 
·r ç er Ç8'1l 8'YIY8 sthhı kontrol . . 2004 ı : .ur.uar<Jlı .. ıc.r.a ve i ıas kanununun 12 çı t corap ısmarıaınıştır. o ,, ,, rı'nde b·ır Kadın taLuru E 8 S 1· N d 4 f k ~ rapıarı almıya gitt i ği gUn Kalıf..ırniya hUkOmeti, va V U J f N İ M 11 . cı nıall esırıın l!ilCtı ı rasrna ltıvfikau bu 

Henri, kadına kompliman ol· pur, tren ve tayyarelerden Çinin Şansi eyaletinde Çin ga)rİ menktil suhiplerirıin hu haklarina ve husu 
sun diye, kendisinin ölen ka·linen bUtun yolcu'arın Lavuı kadınla ındtın mnteşekkil bir NÜshası 5 Kuruştur sile faiz ve masarife dair olan iddialttrmı ilar; 
rısından çok gazel olduğunu vesaire gibi eşyalarım, dezen k d 1 r t b t k'l d'I . Abone !' Türkiye Hariç tarihirıdt~n itibaren 2o içinde evrakı müsbitelerile 
söylemiş ve hnmen öpü ver · fekle etmeden Kaliforn'ıyaya' .8 ın er a uru e_ş 1 e 1 mış ı.'ld' 1 · ı. • 1 1 ı l •ı · ·- 30 k d 1 Şerait için için uı ırnw erı 31\SI ıa ue aal\ arı tapu sıcillerile sa. 
miştir. sokmamaya karar vermiştir tır. o ından ıbaret o an 

Bıtyan Tamer derhal po Beğajlerın dezenfekte edilme bu tabur, Çinde köyden köye Senelik 1200 Kr • 2000 Kr hil olmadıkça satı~ bfldt>lini11 pa)' laşmasından fla-
lise mUracaet ederek şikAyet · sinden maksat, mikrop vesai gezerek erd:ekleri Japonlara Altıaylık ooo 1000 riç kalacakları cihetle alakadarlarrn İ .~bu madde-
ci olduğunu bildirmiş, iş mah re gibi tufeylAt v~ hıışera~m karşı harbe teşvik etmek için Oç aylık 300 500 nin lllP.Z~tir fıkrasına göre hareket etmeleri ve da. 
kemeye aksetmiştir. imhası dır. Bu a~elıyeden kım propaganda yapacak ve eli si Bir aylık ıoo Yoktur. ha fazla ~nal,l)mal a~mal İSliytAnle~ 939.952 dosva 
. Birkaç gün sonra Hon .. i.,se istisna edilmıyece~. hatta IAh tutan ve sıhhati yerinde Resmi ili:~tın ıahrı 10 j nuıuarasıle r;ırsus ıcra nıemurluguna ruüraca~t 

bır UpUcllk için 6 ay hepse nazırların eşyaları bıle ayni . Kuruttur. ları ilAn olunur. -
rnahkftm olrııuştur. şak ilde sokulacalr.tır. olanları cepheye sevkedebektır 
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Ziraat Bankası Mersin Şubesinden 

1 L l 1 
A~ana Cumhuriyet Mlddıi 

umumiliğin~en; 
Sürlil~u JH'Y 

Lira Ku. 
SJ illan gayri ıueıık uliin 

Cinsi Mikdarı Köyü 

450 Tarla 64330 M~I. Karadıvar 

450 " " " 

3o ,, 27 f> 70 " " 
125 '' 

18380 ,, " 

200 " 
36760 " 

H U D U D U Borçlunun iımi --
Şa. hark ve Sül~ymau H~ Abut oğlu Şi. Ah- Çal ş Te,fik karısı ve Yu-

nwl. Ga. tarikiam. c~. Siilt 1 )1lHHl tarlası suf kızı Valfa 
Şa. haı k Vt~ molla nıtılınwt Şi. Çalış Mt·bnıet ,, ,, 

ve izzet evlatlara. Ga. ~luhmut çahş evlatları, Ce. 
,, 

Atımel tarlası 
Şa. tarik, Gar. lıfark ve kara Ahmrt oğlu Şi. K!.ıra(lıvardan, Şalıan oğ· 

llabib oğlu ve hark Ce. Ma,·romati lu Kamil 
Şa. tarik, ve ibrahim vH )liyasa, Ga. Mavro- ,, 

" " m~ti ve kara .\hmet oğlu Şi. Karum ibralıim Ce. 
Kara abmel oğlu , 

Şa. hark ve Mavromaıi Ga. Kılıçyan ve lıaissa Mahmut Y~sin "e karısı 
darı, Şi. ~im.,ndifer hattı ve MlvromaU, Ce. ŞO- vahide 
sa yola 

1 f>O " 
4596f> ,, Adanılloaıu Şa. Hasan bin ı\li tarlası garben herk~le gö· AllanahoKlu kö) ünden ib 

Seyhan Ceza evinde bulu· 
nan mahkum ve mevkuflara 
l ·6 938 tarihinden 31-5~ 939 
tarihine kadar verilecek bir 
senelik üç yıldız ikinci nevi 
undan yapılacak 1650011 bin 
kilo ekmeğin mllnakaaaya çı .. 
kanlmıı olduğundan talip olan 
laran ihale günü bulunan 30 • 
5 - 9S8 pazartesi glinil saat 
11 de Adına C. M, U. liii ma 
kamında toplanacak oln ko 
miayona müracaatlara ve ıart· 
nameyı görmek iaUyenler tatil 
günlerinden maada her jÜD 

Adana ve Merain C. M. umu 
miliklerine mllracaatlan ilan 
olunur, 

lü şimalen hacı haşim tarlası c~. larildhas ra ilim oğlu reşit 12--15-18-21 

T. C Ziraal bankası Mersin şubesine 28 l4 No. kanuna tabi borçlu yukarıda isiıul~ri yazıla şahıslar borçlarmm taksitleri 
ni ödemediklt·rinden merlıun gayri menkulleri satışa çıkarılmış ise de ihale gününde sürülrn peyler lrnddi IA~ ıkırıda görfılnıe
diğind(ln satışın on gün lt~rndidine karar verilmiş olduğundan evvelki şerait dairesinde 27 .. 5-938 cunıa güııü saat ı 1 de bi 
rinci ihale~i yapılacaklır. Talip olanların müracaatları ihin olunur. 

Nöbetçi Eczane 
bu akıam 

halk Eczanesi 

i L A H 
Silil~e Jan~arma okulu komutanhğm~an 

Erzakm cinsi ~ikl.arı 8.-her kilosu ihale giinü 
Kilo( gr. Ku. S. 

Ekmek 7 9300 lo 48 21 5-938 
Sığır eli 12200 12 oo 21-5-938 
Sade yağı 1700 82 5o 21 5-938 
Odun 72000 75 2ı-5 938 
Koyun etı 800 3o oo 21-5-938 

Silifke J. okuluuun '~ört ayhk ihtiyacı olan 
olevaddı iaşe 7 5-9D8 gii11ii11den itibaren 15 gün 
ruiuldt)lle açık f lsiltnw surelil~ eksihnwye lonul 
muştur. Taliplt·rin ~· iizde yf'di buçuk trminal pa
ralarile hirliktf> Jevmi nıuay)' eııirıde okul karar
gt\lunda lf1 şek k lil edeetı k lonıiS) ona uıüracaaıları 
ilan olunur. ıo 14 18-22 

Mersin orman Bölge şefliğin~en 
Helwr M3 nın 

muhammen bt:deli 

61.ooo 
Oıinsi 
Cnar • ) 

17.ooo kızıhğaç ) 

l..ira ku 
2 00 

Mersiniıı koca ) er köyü civarrnda yara ılı 
devlet ornıanından 't;karıda vaııh keresteltk 
ağaç 20- 5- 93$ cumwa giiııü ih;le edilnu·k üzre 
15 glin nıfıddell~ SP.rh.-~t satışa çıkal'ılmışıır. 

Satış açık artırmadu· taliplerin ~~raiti anlaı
n•ak için orman miilwııdi~liğirıe ve ihale günü 
mersin orman binasında salış konıİS)'Onuna müra-
eaattlArı ilan olunur. 6-lo-14-18 

i L A 1 
~el Orman hı mihendisliğindn 

Muhammen 
G mamulliu hacmi vahit Fiatı Cinsi 

Mn. l .. ira ku. 
50,000 

f.o ooo !- 3 7o Gögnar 

50.000 
ı - f çPI vilayt·tiuin Mersirı kazası dahilinde ev 

eili köyii civarmda vaki Ayı pınarı nam Je•let or
n,amndan ,·nki:lrıda 3 kalenıd~ vazılı Gögnar ağa ... 
eımn her l;iri ayrı ayrı 3 parç~ ohırak satışa ça
karılnuştı r. 

2-- Relıer u ı3 gayri. mamuh'mun muhammen 
bedeli ii7o kuruştur. 

3 - ŞartnamP. ve mukavel~name projelerini 
8Örmek istİJeıılerin mersin ornuuı müht'ndisliği .. 
ııe .mfıracaal etmelflri. 

4- atış 28 5·938 cumartesi giinü saat 15 de 
m.-rsin orı•ıa n baş miihendisliği dairesinde yu p1. 
lacakllr. 

5 -- Şalış kfiylfı açık artırma usulile yapıla -
caktır. 

6 - mnva~kat teminatı 14 liradır. 
7 --Taliplerin şarınamf>de yazıh vrsi~ aları ge 

Urmeleri lazımdır. 14-18-22 26 

i l A N 
Mırsin~eki A. Amiri adlil~indın 

Miiteaddil firar suçundan maz11un Alay, 12 
Bölü~ eralmdan olup Tar~usun Manaz kö) üuden 
Turan oğlu .Abdülkadir hal kında alay askt>ri malı 
kunesinin 23-7 . 937 gün \ 'P. 33-38 ~a)· ıh kararile 
as~eri ctıza mahkt>meleri usulü k:uıurıunun 216 
11 cı maddesinin 2 iuci fıkrası hfıkkmleriaıe gör~ 
Tiitkiyt>de bulumua t>Al\ltliııin lrnczir.e karar veril 
miştir. 

Kerıdisine t~brğ nıakaımna kaim olmak üzre 
l}U ilfuı içtıl ve S~)h3n illeri gazdt>lerile ih\n t>dil 
miştir. 

i L A 1 
içel Orman mühen~sliüindan; 

Ga~ ri mamul il. 
M3. 

( 40)000 
(40)000 

T E 

Mulrnnımen vahil 
fivatı Lira Ku. 

" 

3 70 

R M o s 
Sıcaktan bunalmamak için 

Cinsi 

Gögnar 

Bir (tırmoJ a safılp olmoi llzımd,r, Bu stM l•modor1n Ale 
rıln/11111, ltm/mo; cam, btş dtfa kuvHNl "''ılau talll vr qllll 
clnslwi Ut teny4J!t, dlJflllurma vt ytmelltrl uzun mlld41t olt/alu 
J!lbl muhof aza tthn ytnl motüıllırilna ~idi. 

Saat ve GözJük çeşitleri 
Ntktr, Arlan vı dlJ!~r tamn1n1ş /Wiçfe """"alltı ap, hl, "'" 

sa ı•e duvar saatltrlmui bi/IU16sa tavsiye ederiz, Zeisı ve lıtr nt 
vl nwn,olv, rtnkli ve şo/Drleri" kullandı/ı ~zlllkll'lmlrl ~üp 
fiyatlarını ö/rınmedın l{WIOk alm•.11111ız, Son motUl gfJntş av toz 
gözlü/titri de bu hafta rıkacaitır, 

RİZE T AX I~LA:E\.I: 
15 e/Jn sonra yeni modeller grltalilV, h6' yt1*n 11ıw, stJI 

lam ve zarif olup (Riu) dı husasi Sllf'tlll lhNI' ol•n1'tflf!w, Is 
tanbulda yaplGnlarG her SMrtlk f"iktir, şimdiden sipariş lıabul 

olunnr, 
Sedad Sahir Seyrrran 

Uray caddeai No. 41-Menin 

SiJmer hanlı 
Emlak .,. Eytam 

banlıalllrının kurllmuclar 

Tam türk 
ve en giJvenilen •İgorta fİrketidir 

Hayat, yarıgm, Nakliyat, Kaza Otonıohil sigor 
talaruıızı en miisait şartlar \'e tediye kolay
hklarile yapar. 

Meninde MGmeuili 
VASFI ORGUN 


