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GÜNDELİK SİYASİ HAEBR. FİKİR. GAZETESİ 

Başbakanımız ve Hariciye Ve 

kilimiz dün Atinadan ayrık~ılar 

Selanikte Atatürkün doğduğu 

evi ziyaret ettiler. 

.................... 

S•hlbl ve Umum Ne,rlyat 
Dlrekt6rU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
\eni llersıo llısı11evı - Menlı ---
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

p a Z H r 

1 
m AY 1 S 

1 9 3 8 

Yılı; 1 Sayı 
10 2975 

Bir kanun teklifi dolayısile 

ÇocukVe -=ı 
Vekilleriırıız dun A fenadan ayrıldı • .. • I 

Zelzele hakkında Dahiliye Vekili Kamutoyda izahat verdi 

Sinema Açıkta Kimse Kalmadı 
Zayiat tesbit edildi. 148 ölü var. 6700 ev 
yıklldı altı bin ev de Kısmen hasara uğradr 

B. Bayar B.Aras 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Reisi Kırklareli mebusu dokter 
Fuad Umay tarafından 16 yaşın 
dan küc;ük ~ocukların sinemaya 
alınmaması hukk111daki kanun 
teklifi münasebetiyle birçok neş 

riyat yapılmaktadır. 

zelzele sahasında geniş tedbirler alındı. iaşe işleri muntazam 
sıhhi vaziyet çok iyidir 

Selanikte Atatürkün doğdu-
! ğu evi ziyaret ettiler 

B. Metaksas ve refikası evvelki gece 
Vekillerimiz şerefine ziyafet" verdiler 

Bu milnasebetle B. Fuad U· 
Alina !lü (Rııdyo)-Atina ajırn· ı müsameresi verilmiştir, 

nıay şu mektubu neeretmietir: Ankara, 30 (Radyo) Dahili· ralı köylüler hastanelerde teda· daşların kalbi bir kalp gibi çar-
"Sinemacılardan Vf'l bazı ço· ye \Yek'ıl"ı "'e Baı:ıvc.kAlet Vekilı' k k" J • •• d ·1 pıyor. Iler turafta halk kandili- sından: Türkiye Başvekili B Ce- Misafirler öı:tleden sonra Mu. 

• v ı:a vi edil ere öy erıne gon erı · " ın1 Bayar ve refikası, Ilııriclye ve zeyi gezmişlerdir. 
çukJardan aldıA'ım telgraf ve Parli Gımel Sekreteri B. Şükrü mişlerdir. A'inden bu kendiliğinden t:lbiri kili Tevfik RllştU Aras dUn ak- Heyet bu ııkşHm ~aat 

19 
da 

mektuplardan; Kamulaya sundu Kaya fKamutayda Kırşehir ve Yıkılan evler ni hassaten söy~üyor_um. Ilük~- ~am Ünyoo burnunda Elen BHŞ· Hususi trenle Atioad&o ayrıhıcnk. 
Qum kanuni teklifimin yanlış te havalisindeki z~lzeleye Ait şu 5700 ev yıkılmış 4 bin evde met ve ne de hıç. _hır t.eşekkul 

1 
ııstkanı B. Metaksas ve refikası tır. Dost ve. mılttefık devlet adıım 

ilk ki edilmekte olduA'u anlaşılı izalıntı vermiştir : harap olmuetur. Bunun haricin- tarafından teşebbus eı:hlmeden 1 tardfıodao verilPn ziyafette bulun Jarı aziz mısatırlerlmlı SeJQnlkte 
Jor. 16 yasma kadar çocuklarııı c - Zı:ılzele sahası üç kıs· de Keskin, Yerköy ve Haymana felükete uğrayan vatnndaşlarrn muşlardır. Akşttm Kral tlyatrosun birkaç sattt kalarak AtatUrku 
sinemaya Rlınmamıılarının bütün ma ayrılmaktadır. Asıl harap o· da da hasarat vardır. Has~ra yardıınıııa umumi teessürün ifa 

1 
da misafirler şerefine bir Gala do,:tduğu evi zlyHret edPcekıerci; 

bütün yasak edilme11i teklifi m'3v lan kısım Ankara- Kırşehir şo- uğrayan ev 6 bin kadar· 680 ka desi olarak koemuetur. LJ k Ş k • . 
zuub his de"'ildir ·ı · ı· l. 4 d D · · Bunun haricinde yabancı za ar fan yenı haber a • • _ sası e şıma ı garuı e emırcı ça 1 dar da hıtyvan zayiatı vardır. 

Beyaz_ perdenın _asrımızın yı arasında katı nakıs [şeklinde Köylünün z.ıhiresi devletlerden de !Cumhuurreisimi J 1 k k 
Jüz gülduren eserlerı arasına ki arazidir En çok zarar da bu ~ k .. ı d ze, Hükümete ve; Dahiliye Vekil a po n ar m U Va at Çİ n 

. • h k İlk za· ı · Hasara u 15 rayan oy er e .. 1 fi 1 k 
aırdilline ıup e yo tur. radadır. köylünün ıahiresinin{mühim bir !etine teessur te gra arı geme h •• k - t•ı 
nıanlar eğlence için yap:l~ıı 0 ." İkinci kısım bunun akeulAme kısmı kurtarılmıştır. Yal111z top tedir. Hal'ic,:ten yapılan iane ve u ume 1 e anlaşmak istiyor 
lan filmler yuri~e. bugün _ııtenı li olarak Kayseri, Yozg&t, Anka ırak an barlarda bulunan zahire yardımlar da vardır. 
len mevzuu seyırcılero talkın ede ranın Hılymana kazası, Niğde toprakla karışmış bir haldedirki Yardımlar umumi Bu anlaşma Japonyanm "in~e~i merkezinin Nan~in olmayıp 
bilen kıymetli filmler yapılmak 90 civarıodu bulunan yedi vilil- ~ tem izlettirilir. mahiyette y 
ta, bu suretle kit_abların,. konfe· yettir. Sonra dalga dalga muhle Umumi teessür ve Yapılan yardımlar hiç bir PeLı'n olması tezı'nı'n muvaffal.ı'yetı' sayıl o ransıarın yapabılec~~ıerı f~yda lif yerlerde de hissedilmiştir. heyecan yerde şahsa mütttveccih değildir il A IJ f 
ları zevk ve eQlence :ç~nde ~-ı~ağ Ölenler Bu zelzele ve hasar yurdu Hepsi de Kızılay şubelerine ya Tokyo 29 [AA) iyi mallımat 1

1 
nan japon müşavir muavi ı - . 

tara naklederek en guzel oğren . B • " h 1 k K ı o 1 ~I r - . . . . n erının _ .. k Vefat mikdarı 148 dır. u ınuzd'l umumı tP.essur ve eye pı ma ta ve ızı ay ene • e ,almakta alan mahfilJer, Çindeki salahıyetlerı meselesını halledecek 
me vasıtası olmaktadır. Mulertt k d · k t - u" muc'ıptir can uyandırdı. Elan arkası alın 1 kezi tarafından hasarzedelere - k 1 ·ı p k' d tir • • • 

1 
ra am a ço eessur ' . _ 1 · ıapon ma am arı ı e e ın e mu · 

kı memleketlerde, fılmlerı yaı a Yaralılardan biri Kırşehir hasta mayan bir çok. aees~u_r telgraf~ yardım yapılmaklndır. L'zak yer vakkat çin hükümeti arasında ya . ~nl~ş~an_ın mühim bir madde 
ra ve evlilere göre ayrılması sa nesinde \"efat etmietir DıA-er }'a lnrı gelmektedır. Dutun vatan -sonu lklncıde- kında bir anlaşma imza edileceği sı, sımalı çın ıle merkezi çin ara 
:vesinde istenilen tesirler, ııetice , ni tahmin etmektedir. Bu anlaşma sında münakalatın teessüsü anın 
ler daha faydalı lıir ıekilde te· Vaziyet esaslıca tesbit edilecek Zelzele felaA~etze.lelerı'ne sene başında aktedilmiş anlaşma da merkezi çine şamil olacağını 
rnin olunabilmektedir. ~- - 1 U ile evvelce halledilmiş bulnnan ik derpiş etmek_tdir. . . 

Bizde filmleriıı; kontrolsuz· Bakanlar heyeti bir kom is- tisadi meselelere müteallik olmıya Bu keyfıyet, ıapon sıyasetinin 
luk yüzilnden bilhassa çocukla· Mersinden yapılan yar- . • . 4 çindeki merkezinin Nankin olmn 

k 
· ı · • '" ı t d cak, yalnız sıyası ve ıdarı meselele 1 p \ . 1 it" 

rın ahlak ve bünyeleri üzerinde teş 1 1n1 Karar aş 1 r 1 dım listesi . . . . .. - y p e .... ın ·Omasını ı ızam eden 
Japtığı tesirler ehemmiyetli gö· yon Lir• fı ve bılhassa yenı Pekın hukume tezin muvaffakiyetini göstermekte 

~~...:::.!A~~~ :~:in ~:r•::~:ıiı~ Komisyon ayrıca yı~ılan köylerin yerinde tekrar köy~r ~~~~~ ~!'!~ 1, Şirketi~ ı~~ 1 tinin m•;;~h:;i·~:;a;:1

;;:;n bir tamimi 

:;~~r~:f.~~!~·=:!~~~i0~~:: kurulup kurulmıyacağını da tetkik edecek EiJl:~~:::~.1 ~ Oteller Hanlar, sihhi şartla-
akisler uyandırarak günlerce uy Bakanlar heyeti Kıreehir ve mazbata mukabili Kızılay kuru Ticaret Bankası 20 rı haı•z olaca- kla r 
kusunda sıçramalar, ağlamalar Yozgad viUlyetleri havalisiııdeki ınuna verilecektir. Halli Dlhbanl 20 
atörillüyor. yahut da yaşı icabı yer sarsıntı vaziyetini esaslı bir 3 - Zelzele sahasıuın jeolo PastHCl Mehmed Kıtra 2 
.rörmomesi lllzım gelen aşlr ve surette ıatkik etmek üzere b·r jik durumunu Kültür ve Ziraat \!Phmed HKDCl 50 

· ı b ı kom"ısyoıı teı:ıkilıni derpiş eden bakaıılıklarııı göslereceı?i paofe Mttbmud Rumaol 5 
ayle facialarıurn acı ıon arı e v 1 

d b·ır kararname ile şu kararları sörler tarafından Aci!An tetkık YekOn 2499 
ki ha7atının sonuna kadar e almıetır: ve neticesi rapor halinde bildiri 
vam edip aidecek fena izler bı b' ı·spanyada Kızılay'a be~ yüz otuz ın lecektir. 
rakı yor, Y 

Bu kabil yerler belediyeler tarafından 
sıb sık muayene 

Vekalete 
edilerek vaziyet 
bildirilecek 

Asa '·t buhr"na ıutulmuı:ı ba l'ıra verilecek 4 iskan umum müdürü· Oteller, hanlar, ve misafir· b- "k A ·ı u a v t k l . J uyu ı:amı olması dulayısi 1 
ıı hastaların hastıtlık meneeleri 1 tık ımdııd olarak ia~e nün reisiiğı allıııda, ç, Milli Mü F ran ist er yenf aen hanelerin bütün sıhi şartları ta· vilayetlerde mevcud bütün ~ ~ 
sinemada olduQu asabiye müte ınhat ve sair_ yardımlar Kızılay dafaa, Finans, Kiiltür, Ziranl h k b [ d şımaları )Azım geldiği ve ihtiva han ve misafirhanelerin sıkı 0b~ 
h ·r d d"I kt d' kurumu marıfetıyle yapılacak ve Sağlık ve Sosyal yardım bakan are ata aş a 1 etmeleri gereken konfor ve müş teftiş ve murakabeye tübi tululıar 
aBBıslarınca 1 a 8 9 1 me 

0 ır. hükl\ etçe son defa alınan 30 lıklariyle tapu ve kadaRtro umum Saragos, 30 (Radyo) Havas 
Aek ve oinaıeı fılmlerinin, ah b" ',.m 

1 
ki t lısı'sat bu k temiltllıq belediyelerce leyin ve rak bilhassa aptesanelerin tem· 

b Ü 
. k" . 1 I ın ıra ı a kuruma müdürlü~ünden memur edilece muhabirinden : Katalonya şark k t 1 d"I x.· 1 1 - 1 ız 

)Ak ve ter i1e aerıode ı tesır e .1 kt" • lerden mürekkep bir komisyon on ro e ı ecee;ı,sı ı 11 şartları ta tutu ması 1 koku intişarına sebeb"ı 
A · 1 'b' b 

1 

verı ece ır- ve Teruel cephelerinde bir kaç ı · · 
ri çok açıktır. rtıst er "' .1 . 0 2 - Bir kısım çadır ihliya kurularak derhal zelzele sahası ü d b . f il 

1 
- - şımayan laıı ve saır mısafirha yet verilmiyecek surette havalan 

yanmak, giyinmek, <.nlur gıbı y_a cını karşılamak ve sonra iade na gönderilecektir. Bu komisyon g n en erı ena ıava ar :uzun nelarin her türlü mahzurdan sa dırılınası, odalarda yatak takım 
tamak ve sinemada gördüAü bır 1 etmek üzere şimdilik 400 çadır zelzele lahdid ve tetkik ederek, den yavaşlayan. l~ar~kAt dun tek tim bir surf:ıtte ıslahı sabit olun !arının ve lavaboların daima t 
cant ve haydut giui hareket et Milli Müdafaa bAkanlığından Sonu ikincide -Sonu ıkıncıde- caya kadar kapatılacağı kanun miz bulundurulması, tahta k 

0 

nıek istiyen çocuklar vardır. l F Ç k l k • • d b h k Jd l isteğinden olmasrna rağmen mev su bit pire v I' uru 
Sinema1a ıiden hemen her Jngi tere • ranaa • e OS ova lfln e muta l a ı ar cud otel. han ve misafirhanelerin m~ma;ının ve eloeı::~~~:ı'~u~:lun 

çocuaun elinde 1ıldızların fotoğ mühim bir kısmının her !türlü ların mutbaklarının ve sofr naıı 
raflarından bir kaçı, hattA kol· Almanya şı·ddet kullanırsa sıhi eartlardan mahrum bulundu kımlarının temiz bulunduru~ ta 
lekeiyonu bulunmakta olduğunu ğu ve ekseri belectiyelerin bu ci sının temini gibi gereken te ~a 

ı l . ·ı 1 ı· · k f mız aörmekteyiz. ıe ı tamamen ı ıma e dilmiş bı· ıgın ve on orun ikmal ettirilm 

Faydası gilııeş kadar açık ı· ·ı re ı·htilaf a müdahale edeceg""' ini Berline raktıkları anlaşılmıştır. sini ve sılıi şeraıl? uygun oım: 
Olmakla beraber sigorta&ız kul ngı te Sağlık ve Sosyal yardım ba yan ve ıslahı kabıl bulunmıyaıı 
ıauılaıı elektriain yapacağı öldü b·ııd·ırecek. Sudetlere muhtariyet verı·ıecek kanlığı bu hususla vilayetlere ıa.~ın ve. sılıi1 ~ckayüdlore itaat 
rucü tesir gilıi kontrolsuz bıra· bir tamim yapm.ştır. Bakanlıkrn goslermıyen erııı lıakkıuda 

k b · · · k ı -k- 1 . du 
kılan sı"nenıa filimlerinin çocu · u tamımını yazıyoruz: anun .ıu um ermin tatbik· . 

d • J Ü k bb b / kl " · "d"l · · 
1 
cıhe larımız üzerinde yapacağı mu· ı·ki hükumet Prağ nez ın e m ffere tefe üste u unaca ar Umumun sıhati ile alakalı l1!10 gı 1 mesının teminini Ve bu 

hıtkkak fena tesirlere meydan olduğu kadar memleketin içtimai husnsta yakrndac ve sıksık . 

1 k -ı f seviyesine de miyar teı;ıkil etnıe pılacak •eftı·ı;ı ı· 1 Ya-
•ermemek ve saatık sos1a • u.. f d 

30 
(Radyo) Havas! koslovakya üzerinde hasmane hafil mütalaa beyan etmemek- v • v ne ıce orinin 

tn cnk fı· Jon re, . h kk d k' t d. si ve bilhassa haşerelerle bula· derpey Vekalete bildirı"lme ... P~y 
~ret terbiyelerine yarıya . . 

8 
!Al. ttar me emellerı olmadığı a ın a ı te e ır. . . ...ıu1 e-

linııer göstermek ve sinemayı 1 muhabırınden : e uye . . . . 1 kt 1 Amerikadaki akisler ş;n lekelı humma ve racıa gibi hemmiyetle vo tamimen ric 
bir lllektep hal"ıne koyabilmek 1 haf ilden kati olarak (ığrenıldığı· mınatını hatır alaca ır. ''aı:ı"ıngton 30 (Rad o) R s h az_ı_h_a:;s~ıa_ı_ık_ı-:a;rı~n~y-a_y_ı_ım_a ... s_ı_n_d_a~r:.:i~m~.---------a-ede 

ı 3 - İngiltere; Almanya Çe- ' "' • ~ e · 
lı;in ,filimlerin çocuk bakımın· 1 ne göre lngiliz-Fransız nazıra k "dd t k 1 1 mi mahfeller Londra muza kere- 1 sı Yuva . 
dan kontrol ve tasnif edilmesi 1 rıoın müzakeresinde Çekoslovak kosloukyaya areı şı e u . teri elrafrnda henüz resmi rapor ilk mektep muall'ımlerı'nı'n 

ı !anmaya giriııti~i takdirde Fran 
hrttır. Çocuklarımızın göreceği 1 meselesi üzerinde şu esas ar almadıklarından tefsirlerde bu J Z . . k ~ ~ il . 
t·ı· ye sız-Alman ilıtiliifına müdahale "k engın bır müsame mes en e e erı 1 ırnler neee ve sı.ığlık veren da mutabık kalınmıştır : lunmayor yalnızı i devletin tam • 
a11o f"I" . edace~ini Borline t>ildirecektir. . . ")Af d - 1 h ı 1 'lf~ten ve güzel dinleten 1 il~· 1- lngiUere, Fransa Prag ıa bır Ilı ıı R varmıısm an muteve. re azır ıyor A~kara, 30 (Hususi) MauşJn 
~l'dır. Bu filimler de gftnduz d" d müeterek teşebbüsler· Karar nasıl karşılandı lit memnuniyet izhar ediliyor. Halkevi himayesinde çalışan creı~eır·ıvnıldfteyıet 1hus~si ıdureler büt 
f&öaı ·ı ı· · B- ·kı · 'ne nez ıu e · · l p 30 (R d )S. ~ Çek ç k ı k k ıı· ı · ve M · d b- -k b 0 "ht" 1 a an ılk nıokt"' erı me ıdır. uyu erm sı · 

1 
k Sudetler ıçın e rag. a yo ıyası c ·os ova ya ':J ·a ıye\ erı ersın e uyu ır ı ıyacı allimle · · 9 ... p rııu 

ıtrı, •e tiya&ro saatlerinde çocuk 
1 
d~ bud unRldra ,,u gl'bi federal bir mahfelleri Londra kararını mem meselesiniıı halli için yapılan karşılıyan Isı Yuva çocukları Ma k b r~ıı:!l ~ 93 .. k yılına l\ıt nıes 

lr . . ki 'ıçre e o Uıa k "k" d yısın 9 uncu günü verilmek üzere en ° 1e 
1 8 aca larınrn ln37 fı 

ın gıdeceklerı yer, sata arı 1 1 
• t kurulmasını isteye· nuniyetle karşılama ta ı ı ev teklif iyi lıir çare telakki edil· bir .. müsamer.e. te_rtip etmic;.lcrdir, ~eanlsesyv·ııyıe s

0
odn.

1
u
1 
ıııt . kakd· a .. r tP.ıııiH 

Olnıaı d 1 mu ıtarıye 'k" · · · f dalı mekte ~e bunun Çek 'hükumeti- M - • mesı ı ı ır. Jetin teşrı ı mesıusını ay usamere ıçın lazım gelen hazır lır İç Bag 1 k b 
1 
aı ar aşın ış 

Y i . cekler, f h " p . ..41 ı -r u d t l ki b l k . ' an ı u ıusus .. 
urL yavrıılarının umum sı t ·ı Almanya ya A· bulmaktadır. Tekli enuz ra· nın mane. ıu uz nu a ar ıra ı_ ara aş anmış ve ço zengın I ınüzdeki günlerdo Vaı ·ıı·ıkleu on. ı· 

''lba ı·ı· l · · · · t cı 2- ngı tere · · • ö lı aıı et kt d ' 1 b h l re l ı ım erının ezıcı, yıpra ı 
1 

d n soııra Çe- ga bıluırilmodıaı ıçıu resmı me carııuı ey nH• c> ır er. ır program azır anmıştır, dırecektir, 
-Sonu lklucide- · vusturya aııf usun a 

. 



VENi MERSiN 1 ~IAYIS 1938 Pazar Sayfa_: _2 _ 

Arazi Tevzii 
Yeniden hazırlanan talımat· 
name yüksek tasdikten geçti 
Meriyete giren yeni talimatnameye ara· 
zi tevziine aid esaslı hükümler konuldu 

~Ialiye Vekflleti tarafından dar olup .zeytincilikle iştigale

yeni baıtao hazırlanan arazi tev 
1 
den halkın bulunduğu yerlerde· 

zii talimatnamesi yüksek tasdik· ki rumlardan kalan zeytinlikle· 
ten geçmiştir. Talimatnameyi e· rin de tevzii mümkündür. 
hemnıiyeti dolayısile aynen ya· j Bu takdirde fındık bahçele 
zıyoruz: 1 rinden ve zeytinliklerden iki ııü 

1--Muhtelif kanun ve mua· 1 fuslu bir aileye en az G dekar 
hedelerle devlete iııtikal elmiş VE\ en çok 15 dekar verilir. İki· 
~lan \'aya Türk mü~adlllerin is· ı den fazla beher nüfus için bu 
tıhkakları bakıyelerıne karşılık mikdarlara ikişer dekar ilüve 
tutulmuş bulunan rumlardan 1 edilir. 
metruk arazi ve çitlikler, içinde 1 7-Muhtaç çifçilere arazi tav 
\'eya civarında toprağa muhtaç zii için mahallin 'en büyük mül· 
ziraat erbabına aşağıdaki esas· lı kiye memuruna müracaat edilir. 
lar dahilinde tevzi olunur. En büyük mülkiye memuru bu 

2-Tevziat, tevzi edilecek a-1 müracaat üzerine mahalli maliye 
raziııia bulunduğu köy \'eya ka- ve tapu dairelerile idare heye· 
sabada yerleşmiş olanlar tercih tindan seçeceği birer zat ve var
edilmek şartile hiç arazisi olmı- sa ziraat müdür veya memuru 
yan veya uhdei tasarruflarında- 1 ile köy ihtiyar he)·eti bu esaslaı 
ki arazi mikdarı 184 dekardan dahilinde tevzii lfızımgeleu ara· 

az bulunan \'C bizzat ziraat ile 
1 
ziyi \'e arazinin iyi, orta \'e aşa

meşgul olan çifçi aileleri lıak· 1 ğı olmasına göre her dekar kıy 
kıııdadır. ınetıni \'e te\'zİ niRbelini birlikte 

Tarsusta 
Bir seb~e satış koo
peratifi kuruluyor 

iktisat vekaletinin gıda mad
deleri p1ıbalılığı üzerinde yapmak 

ta bulunduğu araştırmalardan kuv 
\' .ıt tılınarak yaş sebze ve meyve 
ltırln mUstabsll ~lindeo yok bbha 
sına toplanıp bUyUk şehirlerde 
yOksek flutlarla ı>atılmasına !\mil 

olanlarla mUcadele yapılmak için 
mllstabsilleri bir satış kooperatifi 

etrafında toplamak f'melile Ttır

susta (Bağcılar ve sebzeciler satış 
kooperatıri) adıyle bir teşekklll 

vucude gellrllmektedlr. Kayma
kam B. Mebmed Ali Ur11nın riya
setinde Ticaret ve Sanayi odasın 

da bağcılar ve sebzedlt-rln de iş

tlraklle yupıhın iki toplantı ~onun 
ıla böyle bir teşekkUle lUıum ol 
duğu neticesine varılmış vederhHl 

mukaveleyi tesblt ve formaliteyi 
ikmttl için t1Ş8ğ11ta isimleri yıızılı 

zatlar mOleşebbls heyet olarak se 
çilmlşterdir: 

MUteşebbls heyet: 
Otla reisi Şadi Eli Yeşil, oda 

bHşklltibi. Ziya Toroğlu, iş banka· 
sı direktörll, Mehmed Kurdacı, 

llökkı Açıkalm, Ömer Erginsov, 
Ragıp Güreş, Supbi Barutçu, Ha
san Adttlı, Ekrem Sungur. 

.Memleket için p~k hayırlı bir 

Hava Yolları 
Yoni tarifA Bal\:anJar lıeye

tiı1ce kabul edildi 
. .\nkara • izmir 32, Ankara - Adana 30 

İstanbul - Adana 35 liradır 
Ha\'a Yolları Devlet İşletme ğı her karemetre için 0,75, bir 

l.ıaresi yolcu \'e eş)'a taşınması haftadan bir aya kadar kalanlar 

tarifesine ek olarak hazırlanan dan beher gün için 0,50, bir ay 

tuife ile lDe\·let lla\'a Yolları dan fazlası için beher gün için 

tayyare. ıneydunlarma inecek \'e 

1

0,25 kuruş alınacaktır, 

lıir müddat kalacak yabancı tay Tayyare pen•anesini çevir 

yarelcrdeıı alınacak ücretler mck, meydan içinde yakacağını 
hakkındaki tarifı>, Bakanlar he tnşımak, kılatuzluk ve sııir gibi 

yetince kabul oluıımuştur, hami ı;eyı üsefer fıdi hizmetleri 
Yolcu ve eşya nakliyatı ta ' ne alakalı işler için ücret alın 

rifesiııe ek oları tarifı·y o göre mıyacaktır, 

Bir Eşek 
Köpeklerin yanaşa· 

madıği kurda 
hücum etmiş 

Erzurum - Vilılyetimize bağ 
lı Hınıs kazasındtt tubttf ve tuhaf • 
olduğu kadı:tr da gUIOnç bir hadi· 
se olmuştur. Hıldiseyl görenler 
şöyle anlatıyorlar: 

"Davurları mubafözu etmek 
için her yeıde olduğu ~ibl Hınıs· 

yeni açılar.ak lıavn hatlarıııdan 

Ankara İzıııır lıattıııd:ı >ole-ular 
dan 32 lira, Ankara-Adaua hat 
tırıdaıı 30 lira, Ankara üzerin 

den geçmek üzere tstanbul A 

daııa haltında 35, İstaııbul,İzmir 
!1attıııda 33, lzmir,Aclaııa hattın 
da 34 lira nlıııııc·aktır, Bir a)' 

zarfında muteber olmak üzere 
gidiş, dönüş biletlermdeıı yüzde 
otuz tenzililt yapılacaktır, 

la da köpt'kler bekçilik y11parlar 
Hıuıslılıtr köpeklerini kurdlıtra a." 
lıştırmak, dühH doğrusu kurdcul 
olup olmadıklttrını ıııılamak içio 
kasabanın ortasına ay11ğı zincirli 
bir kurd getirdiler. Herkes köpe 
ğini getirerek kurdun kıırşısıadll 
bir müddet tutuyor ve bu suretle 
köpeğini imtihan ediyordu. 

Tıı} y~u elere yapılaCAk bü Gelen otuza yakın köpı: kteo 
yük yardıınlardau mühendis için ancıtk bir tanesi kurda saldırmttlı 
saat başına 200 kuruş, başmaki cesaretini gösterdi. ı. akat 0 sır• 
nist için saat başına 100 kuruş. da o civarda başıboşdolnşan imıslJI 
makinist için saat başına 50 ku Husanın eşf'ğl 11nmırak kurduO 

ruş, amele için saat başına 25 Ozerlne saldırdı. ilk hamlede kur 
kuru~ labakkuk ettirilecek, ya d 

Ha va Yolları meydaıılanna 

inecek ve lıir müddet kalacak 

hancı tııyyarolere yağ, benzin 

ve havai malzeme nı addi imkan 

var iı-;e pi} asa fiatiyle verilebile 
cuktir, 

Hava Yollan idaresi kendi· 

un boynıın11 sarılan eşek kurd~ 

yere yatırdı. Arka ayakhsrile te 
pelemeğe ezmeğe başladı. Hal~ 

Şü kadar ki köyde veya kail teshil ederler ve kendilerine ara 
sabada mukim ve ziraat ile filen zi ttlvzi edilecek kimıselerin ha· 
meşgul olup bakkallık, mekkare ııe itibarile isimlerini \'0 verilme 
cilık \'e saire gibi iştigalleri de si lftzımgeleıı dekar mikdarını 
olnıılnr teniden yarı ııislıette gösterir iki nüsha cetvel hazırla 
istifade aderler. narak on gün müddetle araziniıı 

teşebbüs ol!ln bu işte muvHffıtkl yabancı tayyarelerdon alınacak 

yeller dileriz., olan tarifeye aıöre ise meydanla 

meyduıılanrıu iııiş yapan veya 

orada ikamet eden yabancı tay 

yareler ve personeline yangın 

sel, fırtına, infilak gibi afaki ve 

fevkalade vakalar hasebiyle vu 

gDnabsız kurdu eşt>ğlo ellnde0 

gUç hölle kurtardılar. Hıncıoı eli 
madığı için anıra aoıra tepine~ 
eşeği ahırına gllç hüll~ soktular. 

Saııat veya ticaretle iştigal bulunduğu köyün \'aya kasaba 
ve bu yüzden iaşelerini temin nın münasip bir yerine asılır. 
etmekte olun bağ, :bahçe ve tar- Bu cetvellere itiraz etmek isti· 
in sahipleri bilvae.ıta ziraatla yenler bu müddet 'zarfında şika 
meşgul olsalar bile onlara bu yellerini köy ihtiyar heyetleri 
talimatnameye göre arazi veril· vasıtasile teni heyetine bildirir. 
mez. Tevzi heyetince yapılacak tetki 

3- Tevziat, mevcut arazinin kat neticesinde yaıılıelık yapıldı 
genişliğine ve kıymetine göre 

1
· ğı anlaşılırsa bu yanlışlık düzel 

e\'\'clü hiç arazisi olmıyan, ikin· tilir. 

ci d~r~cede 4~ ~ekard~ıı" no"ksan Tapulanma işleri · 
arazısı o:an çıfçılere, uçuncu de: ı 8 _ On günlük müddetin 
recede 4;,ı dekardan fazla yerı mürurundan sonra tevzi heyeti 
bulunan ziraat erbabına, vaziyet l ayni miktardaki dekarları topla 

ve ilıtiya~la~ı gö~etilere.k_ ya~ılır 
1
1 yarak arazi alacak olanların ara 

Tev:ı:ı nısbetı esas ıtıbarıyle sında kur'a çektirir. Şu halde 
~ir yerde te~zi. o!unacak _ arazi 1 mesela her biri otuzar dekar ala 
ıle muhtaç çıfçılerın adedıne ve· cak olan 00 hane varsa hunlar 
ya ihtiyaçlarına göre tayin edi-1 evvelce ayrılmış bulunan otuzar 
lir ve arazinin sulak ve kıraçldekarlık on parçayı kur'a ile seç 
gibi farklı olması halinde iyi, or miş olurlar. Diğer kısımlar da 
ta ve aşağı olmakiüzre üçe ay· böylece hisselerini seçmiş olur· 
rılması ve aralarında bir nisbet \lar. 
bulunması lazımgelir. Bu takdir · 9 - Herkesin yeri malum 
de mesela 30 dekar iyi toprak, olduktan sonra arazilerini değiş 
45 dekar orta ve 60 dekar a~a~ı tirmek istiyenler bir hafta zarfın 
toprağa bedel addedilir. da tevzi heyetine bu arzularını 
Mikdarlar bildirirler. Bu yerler deltişllrilir. 

4-Arazisi müsaid olan >er- Cetvele işaret edilir. 
terde iki nüfuslu bir aileye iyi 10 - Tevzie aid bu evrak ev 
topraklardan en az otuz dekar vel emirde ciheti maliyece tetkik 
en çok 45 dekar; orta topraklar 0luuarak, bir noksanlık kalmadı 
dan en az 45 ve en çok GO de· ğı anlaşılırsa idare heyetine sev 
kar; aşağı tapraklardan en az kedilir. idare heyeti tetkikatını 
60 ve en çok 90 dekar toprak yaptıktan sonra gerek takdiri 
rak verilir. İkiden fazla her nü· kıymet va gerekse tevzi işlerinin 
fus için bu mikdarlara, iyi top doğruluğunu kabul ederse kay · 
raklaı-dan en az on ve en çok 15 fiyeti bir karara raptedip evrakı 
ve orta topraklardan en az 15 vih1yete verir. Tevzi tilAyetçe 
ve en çok 20 ve auağı toprak· tasdik edildikten sonra tevzie 
Jsrdan en az 20 ve en çok 30 de müteallik evrak tapuya tevdi olu 
kar ilave edilir. nur. Ve her parça arazi, çiftçi 

Bu suretle verilecek arazi aile reisi namına hazine lehine 
her hane için • kendi mevcutla· birinci derecede ipotekli olmak 
rile beraber · 184 dekarı geçmez 1 şartile en kısa bir zamanda ka 
Arazi müsait olmadığı takdirde yıt \'e tescil edilerek senedleri 

Vaziyet esashca tes~it 
e~ifecek 

Birinciden artan 
yıkılan ve yıkılacak olan e\'lerde 
kayıpları tesbit ve yıkılacak: ve 
yahut yerinde t>ırakılacak köyle 
rin yerlerini ve evlerini ve evle 
rin tiplerini malzeme miktarını 

ve yapılacak inşaatın cinsini ve 
yardımların tarzım ve sair hu 
susları tayiu edecek ve nihayet 
on gün içinde raporunu hükume 
lo verecektir. 

;; - Finaııs bakanlığı bu iş 
ler içiıı 500 bin liralık tahsisat 
almağa teşebbü.a edecek \'e Kızı 
lay kurumuna verecektir. 

G - Bütün lıu vazifeler Sağ 
lık ve sosyal yardım bakanlığı 

tarafından yapılacaktır. 

7 - Bakaıılıklar, zelzele sn 
hası için yapacakları iş ve yar 
dımları ve bu işe ayıracakları 

memurları saglık ve sosyal yar 

dım bakanlığı emrine verecek· 
!erdir. 

8 - İaşe, inşaat ve bununla 
alakalı her türlü muameleler Eı
zılay kurumu marifetiyle yapıla 

caktır. 
9 - Üçünçü ve dördüııcü 

maddelerde sayılan komisyonlar 
tetkikleri netice sinde köylerin 
zelzele sahasında tahdid edilen 
yerlerde tekrar kurulmasırıda 
fenni ve kati ma:'lZur gördükle 
ri takdirde bu cihet Bakanlar 
heyetince ayrıca tetkik ve müta 
lea olunacaktır. 

~=== 

aid ise hazine namına, ciheti vak 
fa aid ise vakıf namıua ipoteğe 

bağlanır. 
Borçların~ birden vermek is 

tiyenler namına ferağı kııt'i ve 
726 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi hükumleri dairesinde 

bu mikdarlar hane ve nüfus \'erilir. 
11 A iskonto yapılır. 

mevcuduna göre ve o nisbet da· - razi alanlardan ayrıca 
hilinde tenzil edilir. noterden musaddak borç senedi 

3 - Teni olunacak arazi nlmağa lüzum olmnyıp tapu ka 
toplu ve vAsi mikdarda ise tev- yıtlarına ve senedlerine, hazine 
ziden evvel mümkün olduğu ka· alacağının sarahaten gösterilme 
dar mer'a, harman yeri ·gibi kö si ve son tak silin tediyesine ka 
yün umumi ihtiyaç ve menfaati dar arazinin hazine ııamınn ui· 
ne tnlısiı;i icabeden kısımlar ile rinci derecede ipotekli kalacağı 
gene o köy veya kasabada mek nın yazılması kafidir. 

tep, hastahane. spor mahalli gibi 12 - Tevzie müteallik bütün 
tesislere Hizımgelecek \'e beş de masraflAr maliyeye ve tapu harç 
karı geçmiyecek bir parça ay- ve masrafları toprak alanlara 

• rılır. aiddir. 
6 - BaQ', lıalıçe, fındıklık, fıs 13 - Tevzi edilecek toplu 

15 - Tevzi olutıan araziden 
köylünün icarei zemin ve ecrimı 
sil gibi tahakkuk etmiş veya ede 
cE-k borçları varsaonlar arazi be 
deli taksitleriyle beraber mukas 
satan a lınacaktır. 

Mübadil rumlardıln metruk 
toprakların, fındıklık ve zeytin 
tiklerin taksitleri tahsil edildikçe 
Zir"at Bankasındaki rum hesabı 
cari11ine yptırılacaktır. 

lG - Devlet ve müessesat 
tırraflarından sula:na ledahil'ile 
veka bataklıkların kurutulması tıklık gibi yerlerin müzayede arazi bin dekardan az ise harita 

ile satılması lA.zınığeleceQ'İllden ya lüzum yoktur. Bu miktardau suretiyle temin olunan arazi, hu 
hu nevi arazi tevzie dahil edil- fazla toplu bir arazinin tevzii ha sulii kanunları hükümlerine tdbi 

ıııez. Ancak mevcud toprakları linde muktezı haritanın taıızinıi dir. 
halkın ihtiyacını karşılayamıyao zımnında tevzi heyetine bir de 17 - Bu talimatname hü:.:üm 
\'e osuson geçim vasıtaları fındık 1 fen memuru iliive edilir. terini tatbikan icabeden tedbirle 
uahçelerı olan Trabzou, Giresuıı 14 - Bedelleri on senede ve ri almağa ve neticelarini Maliyf> 
,.e Orduda rumlardnn metruk ·ı oıı müsa\•i taksitle alınmak ÜZP Vekil.lotine bilclirınPğo \'aliler me 
iıudıklıklarıu ve keza arazisi. re tevzi olunan arazi hazineye zundur. 

ra inecek yabancı tayyarelerden 
koııma ücreti beygir kuvveti ba 

şına 0,50 kuruş alınacaktır, 

IIaııgarlarda geceleyen tay 

yarelerden bir haftaya kadar 

kalanlardan tayyarenin kapladı 

Çocul{ Ve 
Sinema 

- Birinciden artan-· 

kua gelecek rnrar ve ziyandan 

dolayı hiç bir mesuliyP.t kabul 
etmiyccektir, 

Mart Ayında 
Dış ticaretimizde 

Demir yollannda 
Aile biletleri 4 aj 
muteber olacak 

Devlet Demiryollarında e 
ce bir hazirandau itibaren ve 

meye başlanan aile biletletle 

bu sene bir mayıstan itibar 
mühim ink;saf Var verilecektir. Eskiden yalnız i 

~ 

Aldığımız muhlmatl1 göre is a'! içhı muteber olan bu bileti 

t11tistik umum mO<lflrlllt?U 1938 şımctı 4 ay muteber olacak, yf 
senesi Mart uyı harici licuret ista 1 geçirmek üzere bir yere gid 

tesirleriııdcın kurtarmak için ye· 

ni bir kaııuııa ihtiyaç ,·ardır. Es 
ki kaııtıııl:ırcla ( ahlfık \'e adaba 

ın"üııafi)!ılimler hakkında hüküm 
tistiklerıni lauuımlumı1;>tır. l ailel_er ayni "bileti? ~löııebile 

Alman neticelere göre 1938 lerdır. Bu muddetı bır ay u 
ler varsa da bunun maksadı le Mart uyındaki ilbııldt kıymeti 12 1 mak istiyenler, bilet parası 
nıiıı etıpeclitti ve kontrol un yal- ve ihnıcal kıymeti de 9,5 milyon 1 yüzde yirmisini ilave olarak 
nız büyüklere göre yapıldıgı \'e liraya btıliğ olmu~hır. Bu mlkdar receklerdir. 

ço~uk ruhu, çocuk sıhııti göz ö Itır 19:Ji' ~uırt ıı~ıntt nuza_ran ith.ı l Bundan baeka eskiden 
nüne alınmadığı ve 2244 sayılı ~atta 3 m_ıı~ on lıra artış, ıhracatta · ay mutebJr olan gidip golme 
kanunda hunu temin edecek biı· ıse 100. bın lira noksanlık ~ösler !etler, bir mayıstarı itibareıı 
madde de bulunmadığı meydan mektedır. ihracata nıııaran ıthttlat ay müddetle muteber olaca~~ 
dadır. fazlası 2,5 milyon liradır. (A.A) Bilet parasının yine yüzde ~ 

Kanuni teklif bu hususların 
teminine mnluftur. Siııemacılanıı 

bana da gönderdikleri lt:ılgrafla 

müşterilerinin yn~ısıııdan ço~u 

uuıı çocuklar olduğu ifade oluıı 

Buğday 
Ofisi 

misi ödenerek bu müddet bit 
ur.atılabilecektir. Hu suretle bi1 
almış olanlar 500 kilometrtl 
bir, herhangi bir şehirdı; d 

1 

rak bir müddet kalabılecekl 
dır. Bir mayıstan evvel gi 

f
1~11 ~kl1ad_ır. Şu klwld~ ~eçecekleri İstanbul [Hususi] 1 ktisad Ve gE:lme bir aylık l·ileı almış 
ı ım erııı çocu ııoıdaı nazarına k"I - · - . . " 1 · .. " a etı tıcaretı teşkılatlandırma mu ar, bu yeııı karardan istıf 

çe faydasına gore olmasını du d- - B S h · · d k. - d · kl d" T 1 · " . _ . . uru ervet şe rımız e ı tetkık e emıyece er ır. ı·en erııı 

şun melen kandı meııfııatlen ıca !erini bitirerek Ankara dönmüştür ı uı leri, hareket gün ve saaıl 
bıdır. Böyle fıliınlt· r~' a~ıalar, ~:ı-, Müdür burada bilhassa, yeni kuru 1 lıak~ında şıfu_heu veya ttılefO 
balar çocuklarını kendı elleı-ıle lacak olan hububat ofisi teşkilatı maluıııat ısııycn vıttaudttf 
c::(>\"0 se\•e götürü,.Jer Sinemı•cı 

1 
üzerinde ihzari mahiyette tetkikat 

1 deı hül cevap vermek için fi 
ların istifı:ıdPIPtİ do kalmer.Ji O yapmıştır. darpllŞUda bir UÜrO kurulaca~ 
lur. Yurt yuvrulan da fılımlerııı Hububat ofisi umum müdür 
tehlikeli tesirleriııden kurtulmuş lükle idare edilecek, ihracatın mü 

rakabe ve kontrolünde mühim rol 
oynıyaeaktır Bu sayede ihracatın 

daha çok inkişaf edeceği muhak 
kak görülmektedir. Hububat ofi•i 
kurulduktan bir müddet sonra 
uyuşturucu maddeler inhisarının 

Çıııgeneler 
olurlar . > 

Zelzele ~a~~ın~a 
Dahi/iye Vekili· Ka

mutayda izahat 
verdi. 

Hırsızlık yasak e 
lince isyan ettile 

işlerini de üzerine alması muhte Pari~, 30 {Radyo) Vat 
meldir. ı dan bildirildiğine göre, Lehi 

20 milyon lira ile işe başlıya 1 daki çingeneler, kralları al 
cak olan hububat ofisinin bir\:ok ne isyan etmişlerdir, 

-Birinciden artan-- şubeleri ve siloları bulunacaktır. Malumdur ki, geçen 
il Ofisin şubesi Istanbulda açılacak 

lerdeki vatandaşlar keııdilikle~iı'. 
1 
ve bunu diğer şubeler takib ede ölen çingene kralının yeriuS 

den yardımlara koştukları gıbı ı cektir. Bu şubeler ihtiyaç nisbetin noş K uik geçmişıt, 
köy komşuları da derhal felaket 1 de peyderpey çoğaltılacaktır. Bu Kral, çingene kavıJI 
zedelerin imdadıııa koşmuşlardır· Jyeni ve asri kanunlu tatbi~ 
Tek vatandaş açıkta . lmiye ve cmemleketi> nıede 
değil 1 s p an ya , tirmeye teşebbüs etmiştir, 

ar arasında, çinge nelerin b1 

Hiç bir köyde hiç bir vatan H b · a r l sık etmeleri de yasak edilıJI 
daş r.çıkta değildir. Zelzele saha 

Çingeneler, hırsırlı~ııı 
ak edilmesi üzerine isyaJJ 

ı_nda, sı~ıht v.aziyet de çok i.~i eırıncld1n artan 

dır . .KAiı hekım ve malzeme goıı rar başlamıştır. Gcıneral Varela 
1 m işlerdir, 

deri imiştir. Açıkta kı:ılanlur için ııııı kuınaııdasıııdaki Alkara ara!======~===~~ 
Kızılay 1200 MiJH Müdafaa da i sııı<laki çıkıntıyı da işgal etmiş başka neıice \'ermemekıedif· 
400 çadır göndermiştir. inşa içiıı tir. .narAelon, 30 (Ra~yo) Jı6 
köy lüııün buğda} ından istifade Akdeniz mııı lakasında hükil teLlığde şark cephesınde d ti 
edilmekte köy değirnıeıılcıri ta motçiler çetin bir muka\'emetlnın tanrruzunun durdurıJ 1 

nıir cıdilerek unlar ü:ütülmek göslcrmeklo isoler de bu hal Alfabrada çok şiddetli bir ~ 
l<' Ö·l'. 1 ııihoyet harekatı )'avaşlamaktııu rebe olduğu bildıriliyor, 
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b. ban ıo·· d Neler oJdıı 1 L A N 1 r ço . A • un ya a Ne 1 n r o 1 il v o J' Mersin inhisarlar müdürlüğünden 

Şehzade hıkayesı }.'Jf!Jlterede kuraklık sinM~=~:<~:ı:~ni:~:::i:~:nit~7~~~=. ~:t~~l:a~dd:!le Si~f·~~ 
c. 

1 
Mut, Gülnardan Mersine kadar sevkolunıcak tütün ve içki 

h
. . w ve sair eşya kara nakliyatı olbaptaki ıartname mucibince 

Arşidtll{ ''e Kati 1 811 sene kış bır ay uzunırudur. Yaz bugdaylaıı mez- 22-"l -938 tarihinden iti'>aren on beş gün müddetle ek ·ıt. 
sürdü Fran•ada hala kar ya-

1 
ruall şimdiden rengini kaybet meye konulmuştur. Talip olanlar Silifke Jnhisarlar müs~ür 

ikiai birden bir Macar kızını sevdiler ğıyor. Avrupanın her tarafın miştir . ~u haftaya ka~ar kafi yetine müracaatla pey sürmeleri ilan olunur. 
da lüzumundan çok fazla yağ derecede yağmur y2ğmadığı :J.1 - 27 - 1 S 

E!Jki devirlerin Çoban kı ArşidUk, Katalini katibi- mur yağmıştır, taktirde Britanya adaları zira İ l A H 
zı Şdhzade hikayeleri meşhur nin de sevdiğini hissetmekte Bu rahm Pt bolluğundan atı mabvolacukhr, ! 
d~r. Aşkın her ş·y~ . hakim ge(İ luni:o'. .. Mes• l7i. aıılıyo'.· I yalnız lo.gilt.m mihrum kal Ümitsizliğe düş•n bir çok ' Mersin gümrük müdürlüğünden 
o'duğnnu gnstermek ıçın aııls ~ııka t, köphı Edvı nın kendı mışbr Bılakıs bu memleket köylerin halklara kiliselerde "l l ·I f . ·ı 1 • 1 • ~ı . .. ·, ·I 

k t 
· d , 

1
- d . ..,. · ,_ . d" .... 1 b. k ı' u tlt ı t.u ı ı t rt c .1 • r~ı.ıe ~· t'rı Kıbrı~lılar·•l 

tılan bu masallarda meınle e sırı en c;e <in ıgının ve aşl{ını emsah na ır go•u en ır u- toplanıp yağmur duası oku- . .. .. . u 

b
u Uk t ve sama· O'izl e ın i ye çalıstığının farkıııa kl va ugwramışhr d H lk t .. ~ııl (\lup gumruk cıvarmda kunıltı~la durarı 9 

te en y serve . . ı:. -. ra ıg. .' . _ . muşlar ır, a mezrua şoy ı . I· l .. 1 •• l , , .. , er ·· •· k k· . .. . 
08 

sahip delikanlının en fakır varıyor. Bır aydanberı bütun ın- le dursun iç t: cek su tedarikin 
1 
S ıılH H : t. lif_!' 0 101 ~tınıı ll arı_ uııuııun 4.~ uucü 

bir luzla _ Çobaın kızı ila - Sesini çıkarmıyor ve bu giltere kurakhktan kıvranıyor den de mahrum kalacağın· matldtıSI gt•rt>g111Ct> açık ar 1ırnıa ıh~ Salılacağırıdan 
nasıl evlendiği hikaye edilir. müşkill vaziyetten nasıl knrtu Ayni zamanda gayet şidde~li dan korkuyor, hstt' ~li olarıların 4 5 . 9~8 ~iirıiiıııle saal ı ~,iio da 

Yirminci asırda da kral taceğını dilşUnmiye başlıyor. kuru soğuklar ve sert rüıgar L d l l d k 1
1.,üruriii"'re miir:ıc . ıal etnwlt>ri iiiıuıuu ih\n olurıur 

, dan F · h .. ._ .. ·· .. kt d. on ra ı e.rın a susuz a rı ~ 
ve prenslerin ha.k arasın acıa lar uıt:munu surme e ır. . . . . 1 ".!,7 - 2Çl - l - H 
kızlarla evlenJikleri çok görU Bu mUşkill vaziyet kendi Rutubetin fıktadıodan ot malan ıhtımalı vardır. Su ıda - ___ \ __ _ 
ıoyor ve bu , hemen hemen liğinden, fakat acıklı bir şekil yoktur. Hububat tarlaları kav resi şimdilik Taymis nehrin- ı l A H 
bir Hdot ş~klinl alıyor ; lngili.z de hallolunuyor; rulmak tehlikesi karıııandadır ~en s~ alabil.~iğini ilin etmiş 1 • k • k 1. k J "' d 
kralının • n i yl m ısa 1 teşkı 1 B i r •• balı Ev d ı 'y i ö ın lıu kö yl Gler ş~k•r. pancarı _v• ~m tı~ ... lkı. •Y. mu dd e ı de~. 111 lı ve 1 Mer sın Çocu es ırg eme uru mu uaş an. ıgın an 
ettiği bu sahada tır çok pren~ luyorlar. sali mab~.ulltrı ~eret~ege bıle butun l~gılterey~ ıamıl kurak ! Çocu~ yuva~ıntld biri yeıı1t1k pı~ırmt-, çamcı~ır 
lerln veya prenseslerın, se~gı Evvela, hadise esrarengiz lüzum gormemışlerdır. Top lı~ o~dugunu tarıh kaydetme- 'ı~· karııa diii-t~ride ,· atakları diiır.lırue Ülii .. Yaı>uıa 
lilerini halk arasından seçtık· bir cinayet manzarası gösteri rak son derecede ıert ve ku· mışbr. • · ı· .. ~ ,., 1 ·ı ş 1 olnıak· tııre 1·ı . 1• . nldU · ve sı ıp supurrııe ı~ erı t~ nıt

1 gu ~ 
lerı gör : . . yor. Hatta. ktıtibi, ArşidUkUo T · . . L. d ·ıd· i"'ci kadnı ararııyor: ilŞ~iJıdaki va~ıflara haiz olan-

Son mısalı de, Avustur ö!dUrdilğil zehabı bile hastl ayyareyı gorunce 1t8J8C80 an 0 U 1 .• • • : ~ · • 

Yanın eski imparatorluk ailesi 
1 

A d bö 
1 

b. k k k k .·, larlll sanerııa lıırıası yamrıdakı ) 'U va) a nıtir·acaat-
dilk o uyor. ra a y e ır aş l ilterenin Hamshire eya koşmutlar bu koşın er e a I• . 

olan Habsburglar~an arşı_ . mecerası bulunduruna göre • og . .. . .. dan ve çocuk arasında birde arı. , .. 
Albreht tPşkil eciıyor. Arşıdil- bu şüphe haklı görülilyor. letinde :rnOO nufuslu bır koy 1 kasa lık apan Albert 1 ı - furk vata rıılaşı olmak 
kOn eşil macerası hakikaten Fakat, arşidUkUn kAtibini olan Soberton halkı bun.dan ;::o:e ismin~e bi, adam var 2 - TürkÇP~' İ diizgiirt sfiylPmtık 
çok meraklı bir hikayedir, ne kadar sevdiğini ve bu ha.

1
bir kıç gün evveline gehnce dı Bu ihtiyar tayynreleri gö · 3 - Ya~ı otuzla kırk arasırıda bulunmak 

Tahtan vazgeçti diseye ne kadar acıdığını her~ye kadar hiç tayyare gör~e rünce o kadar fada heyecana ! 4 - Vfıcııdca 5Wğhuu ve hPr ıürlii haslalıklar -
Ar idilk Brehtin bundan kes anlıyor. Dıtha sonra, bu: miştir. K~y.Iül.e~ . tayyarenın kapıldi ki zamanın en son sis dan salim olmak 

evvelki.ş ilk aşk maceres1da za esrarengiz ölllmün bir . ~aztl yFalkoız bb~hstını ışılı~ dur~11;: tem terakki eseri olan bu bu-
1
1 f; - Grct~ ve giindliı ,. u va da kala lıilecek vazi vel 

b
. "'Q illlU neticesinde ,.vukua geldığı de a at ır ayyareoın ne t• v• ~ .. -mamada bUyUk ı r g r .,. ı v b" b'l . 1 dı niha- susi hava kuşlarının arzet ıgı h~ olmak • 

. A 'dUk Ott d anlaşılıyor ve herkes zavallı gunu ıç 1 mıyor ar d k 1 l ·a.· . 
vvel Avusturya ltahtma hak gı.HıCe acıyor. ye geçen gu y 1 d ve öldü Bu su- ~ • ..,, · · · · Y 

koparmıştı rşı o ani ' 1 t "n kö ün civarına manzaraya ayanamıyara ye '! 6 - Evv.,lce hııska '•·r lertlf~ ili gıuı ışlP-rde t-a -
~ . ' d b AışıdUk düg"ününü onun iki hususi tayyare ındi Der· re yuvar an 1 k.. .. .. 1 1ı~mış İ3e t • rı son bulun<lugu ış S<ıhıhırtder& l\ i hal 
ıddıa e en prens u arzusun , • _ .. . h retle Soberton oyunun en " . • • 

d 1 ar 
edivor çok aı.imli liçin biraz geri bırakıyor. Ni- hal köyde buyuk hır eyecAn 1• .• .. .• ateme bog"muş l ~ağıdı getırnıek. 

a sr J ' ...,. • • • ı h 1 ld neşeı guounu m 1 . • . I · ı ı·ı· ·ı . · & .. uy du \heyet, dügiln merasımı hazı-ı ası o u, K- . d . 1\HllSt~ SIZ olan ar LP.l'CI 1 eı 1 ır. on ll\l ya~ırıch11 
g ru~ or i~in bir gün taç ve randa yapılmak üzere trsbit Köylüler işleriDi güclarioi oldu. ~ly chıvafrtın a yere men i us·ıgrı cocukhrı olursa hunlarda a11alarilt~ hirlik~l 

nun ' · · b n ifciler çiflerioi bırakarak dük tayyarecı er • 8 sonunu ge- ı .._ ( • ( · . ~ e 
taht arzusundan birden~ire v~z edılmış ulun yor. ı ~ancılar dükkinlarını bıraka çirmek üzre o taraflardaki , kahul ~tl i lir. 27 -r 9 1-3-o 7 

geçmesi bUyuk hayret1 m<.ıcıp Lovd ÜOI"C l k 1 · · d' ·· ziyarete gitmişlerdi. l A" H . . .1 ra tayyare erın an ıgı yere 
olmuştur. ArşıdUkil bu knrarıı • -----
sevksden sebep sşıdır. . İngiliz - ita/yan Kabine kıymeti olmıyan 

Albreht, hie Macar d:plc- ı malından boşanmış bir kadını anlaşmasının devam Fmnsada 1871 den 1881 bir mİrC'S 
.. eviyor ve onunla -evlen mi ye 1, edeceğı.nden emin c kadar dokuz nazır Yardı. Geçenlerde İtalyanın La "' - ():ıınlıefa , güıc ! . ~a!mtlar Y.ı· Sptzia şehrinde tütün dükkanı 
karar veriyor. Tubıı ?u karar 1 değil ziı aat ııezarl!llennı ıhdas ettı. ı sahibesi olan bayan Karlotta 
H-ıbshurg hanedıtnı Ler~A_nır~ 1 __ ,.._ Hııgüiı Daladiye kabinesinde Malinveri vef.t etmiştir. 
hiddetlendiriyor ve kendısını Loyd Corc (Sunday Eks· oıı Jokıız ıı:ızıı· Yar. . ı Bu kadın dö,eğinin içi:ıde 
ancacak, arşidUklilk haiiların p reEı) gazı->ttısindtt yaıdığı bir l _ Ji~n ~ok, ııazm_ olan ~ahı_- gizledic;d 150 bin liret kıyme-
d Ç

mesi şartiyle evle· k lı>de İngiliz _İtalyan 80 ııe uçunnı ~ot:.ın ~ahc~esıydı. 1 tinde bir servet bırakmıştır. 
an vazge 

1 
ma 8 • • . . 21 nazıı·ı 14 sn·ası mustcşan M • k' • il' nebilece~ini ıöyluyorlar. r lıışması hattkında d~şü~ıd~~- ı \':tl'dl. • ürettıp, ma ımst müce ıt 

Aı widük buna razı o~uyo 1 lerini anlatıyor, Eskı ıngılız R ki ... ARA' ORUZ 
ve sevdiği kadınla evlenıyor .. 1 Başvekili,abu anlaşmanın de· l e a~ , sat- Matbaamızda çalışmak 
Ondan sonrada Avusturya tuh j vuın edeceğine kani değil ' •1,3!}0ll aı::. ml ab.'~11~1 

klr üzrf' Mürettip, Makinist ve 
. . ı:ı k sırası J . k. . mak ıçın onJına ıı ı e cıııı M •• ll'd "ht' vardır tına hak ıddıa etm.J dıyor ı. . usulü lmlnıu~lar ; orijinal ve uce ı e ı ayarımız 

Arşidük Otto) a g~hyor. l . L~ııdra ıle Roma arasında ı şail'aııe. Mesela bir dükkan ca!~~::.lilerin müdürlü~c:_ ~gra 
Bu hadise 1930 da olmuş yenı hır ~Agrement Centlr~e~s gönJerdiği paketin üzerine ~u- o o 

tur. ArşidDkle karısı b~~ altı yapıldı. lngiliz gıızetel~rın;~ 1 mı vazıyor: Meşhur Sanat' kar 
sene iyı bir hayat geçırı~~:~ çoğu bu anlaşmayı tasvıp _edı l . :'Mallal'ımız bir y~~ı_i ~el~- R e m z ·, T e z e l 'ı n 
lar. Fakat sonra araları aç\ yor. Ben anlaşmanın netıce. nın kocasına göster<lıgı ıhtı-
yor ve nihayet g~çen sene !erinden şüphe ediyorum. ı ınamle sanlmıştır .. , 1 

Albreht karısındanJ ayrılıyor. Son iki sene zarfında tn-ı Bir kumaş-ı <lükk~nı ca- 1 Atatu•· rk 
.k. • k giltere ile ltalyanın iştirak et 1· ıııekanıııa şu yaftayı yapışhrı- 1 
ı ıncı aş ı . . . tiöi bir çok anlaşmalar yapıl· yor_: ''Kumaşlarımız genç kız ~ k 

ArşidUkUn yeni sevgııısı d;, Fas kat bunların hiçbirine! tem kadar yum~~tkt~r.,, . \ Celal bayar, . ~Ü • 
24 yaşında bir Macar kızıllır. R . y t etmedi Bu son Bazen de şur çıleden çı " 1 ru.. Ka,va, Alı Çe-. oma rıe e • · .. k d' · 'J 

Boçkıy Katalin ismindekı . acaba Musolini ria- kıyor. Bır ınuessese ·en mı Ş k S 
b küc_Uk bir Macar köyünde enlaşmıya .d. ? 1 ~öyle rcklüm ediyor; ı~maı:~a- 1 tinkaya, Ü rü a· 
u, '°" id" yet edecek mı 1 rt 1 k elimiz nan mallar kurşun lıızıle gon- ra C 0 ğ l u, Saffet 

köy "5retmen ır. Tek taahhU o ara del'ilir ı\ 
ArşidU~ : .. ~atatini oököyue de onun imzası buludnuyor. Es;arlı bir dağ Arıkan' a ait fotoğ-

gezmiye gıttıgı zaman g rm ş Loyd Corc bun un :wnra • 
ve sevmiştir. Kasrısmdan ayrıl Alman. İtalyan yardımı ıle F· facıası raflar geldi. 
dıktan on beş gUn lsonra ~a.r· rankocuların Akdeniz kıyıların Bavyeranın Garmiş Par- Sedad Sahir Seyınen 
şılaştığı bu ge.nç. ıuz k~ndısın da muıaffdriyet ~azaoar:ık leş tenkirhen dağ sporları havali Uray caddesi No. 41 
de derhal yenı bır sevgı u~an kil ettikleri tehlı.keden bahse sinde geçen gtb.. bir adam ~ ı ! ı 
dırmış ve onunla evlenmıye diyor ve diyor kı ; d .. ü iskeleti bulunmuştur. 

. . Akdeniz kıyıların a gor lıı b 
karar vermıştır. t 1 topları. Her ne kadar ya ıı a 

Bu gUnde evlenmek uze- len At l~a.n ve t.~ ~~:e karşı şına bir sporcunun dağda ge-
nın ngılız gemı e b" k dü k · ~ - - -- - ·-

re bulunuyor. - 1 dl" mı bize yalnıı Muso· zerken ar çu ura şere ora Nüshası 5 Kuruştur 
Yalnız, bu aşk m~cerası ~ ~8te~in ediyor. da öldüğil ve aradan gaçf'D Abone ~ Türkiye Hariç 

nın gayet feci ikinci hır tara ın F sa da bu sahada in· uıun bir zaman zarfında tema ~ 
· k t acıdır· ran l · k 1 f Şerait için için 

fı vardır ki halr.ı a en . ' . · takip ederse Avru- mile çürüyerek yanız 11 e e 1 

Arşidük bu seyahatın~e gılter~~ı krasi moğ!Op olacak nin kaldığı tahmin ediliyorsa- Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

yalnız olsaydı, belki lbu facıa papaF mo dttvlet adamları da başın ekıik olması dolayı Altıaylık 600 1000 

1 
. kti Fakat tır. ransız h . . . b' . .. 

YENi MERSİN 

Fabrikanıız uwnıtilatı kaput lwzleri 1~2-9n8 
larıltirıtl•·ıt iLilıan• n tt~slıil edilen satış fiyatlara cısa 
..,, i ı r G,eııislıl\ Tol Fi"· atı • gll <t\.I • • J 

S x m. metre lira k. 
Se~ lıau lH'Zİ tip ·2 7 b ;~fi 7 ,~5 

,, " " ~ 90 36 8,39 
llonıılu lwz,, 6 75 36 6, 70 

" " 4 75 ii6 6,35 
ı ~ntış p ı şin bed'ellrdir. 
2 Uir hHl~·ad•uı aşt_ığı satışlar icin 010 2 

zam yapılır. • 
3 · Sıf masraflar-ile IJ~l~· a ambalaj bedel

l~ri miişteriye a llir. 
T arsusta M. Rasimbey F 

müsteciri · 
Salih Bosna 

Tarsus Tapu memurluğun~an ~e=: ~~ 
~Jahaıı~~i Uiıısi IJududu 

Tt>kke M. harıe Sag'• usla ~iimaii "u z· ""' aıa 
)alıya haurlt•ri solu dt>li 

08 
nıan oğlu durmuş ltan~si . -
k 

- ... tr ~ 
ası usta cumalı hatı~si 

1 ,· . .k .. Ct-p _ 
ır~~ tarı ve usla cumali ha 
uesıle nwlıdul 

Cafer halıda~hıin cıli karısı :i)' Şt-tle" iı· .• 
. . t k •o ... J a. . •ı·· arıceu ışlıra et rrt- -t ~ene en uerı lerut>ı ukiiude 'k 
v3~ s.-uesiude vukuvrfalilP. 200 ar~ın arsa ,..: 

1 .~ 11 

ı. · ·· .ı ı 1 · 1 1 . ızerıne 
111tw1tı uç oua ı ıar rn p rn1ıesı zt-vceısi fal . , 
k•ıları lıalinw. ve zöhre\'e ve zülırede vrf· lma ve 
1 ı . 1 ı · . l ., 1 ı · -. t a el m .. k e ıuzı ıa ımt')"l lt'r" ~y et ıgıru f-'U "alnız ı ı· 

t 
.• 

1 
L 

1
. · ıa11ue 

:u rna tapuya raptı ıslem nrnl\leı ır. 2o 5.9 38 .. J 

oii mahalliudt> kflşir ve tahkikat yanUuc~x. dg·ll
. \ l .. . 1 l . l k . . r· e, l it H fi 
ış m ıan~ uzer11H ~ >1r Hl 1eldaa edNıleriu l 
1 . . 1 • r .. .. k . r . a ıw 

t aırtısın~ .ve~ a l\eşı gurıu t\ t memuruna ıuüra 
(0a :•tI;ır1 ıl afi o 1 u rı ur. 

Foto Amatör 
Ceınil Erkal meydana ge mıyece • ~ iklatörlük idaresini, mUşkUIA aile üvıyebnın tea ıtı ~um Üç aylık 300 500 

Albrehl'in yanında, hususı ka d h 11 t k daha iyi şa rait kiln olamamıştır. Bu dag tu- Bir avlık ıOO Yoktur. 
b 1 

vordu o da tı o e rne , . . . . ""lü .. b _ __ Her türlü fotograf makine ve malzemeıı· s t tibi de u unuJ · . . ,
1 

inin arzusunu rıstının esrarengız o mu e e _______ ...;;_....;.'-- a ış yeri 

d 
d Gil el bir k•z ıstı yen ışç. er 1 k · ı · Resmi ilan atın satın 10 A ·· l · d' ı genç bir a am ı . ı . . : ' k . in hir va!ô!ttr gibi rtiyen bir sp· o ara ka ıp g• l mBtor ı ş erı, ağrao ısman ar ucuz fiyatla yapılır 

K 
1 

. st>vmemesı ıçın IUH!ô!ılame ıç k . Kuru~tur. T İ 
olan ata : nı örr'niye başla:nışlardır. dece lir. arsus staayon caddesi No, 90 
blr ı~beP yoktu. i 
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~~~~~~ ~~ ~~- ·:·~·~· 
ııı D o k t o r ı ·--D-i_k_k_a t--· 
·, Muha rem Atasu ı beyaz ve ,~nku 

nı J 1 b l k U.. · · · ·; spirtoy__u stan u ve mos ova nTVersıtesı §1 Silifke caddesinde 

ı seririyatı hariciyesinden mezun = Tütüncü Halimde 
~ Hastalarım Bayram günlerinden mada her gün f: bulabilirsiniz. 

~ sabah 1&at dokuzd n on ikiye kadar ve öğleden son- fi ADRES : Silifke caddesinde 
~ ra on beşten onsekize k dar muayenehanesinde kabul tütüncü Halim Alptekin 

eder. 

ADRES: Camişerif MahnJlesinde pazar caddesi No. 44-1 
29 No.lu H ne 11-15 

~~~~~~~~~~-~ ••••••••••• 
delen suyu ı 

Saym llalkınınm ~ılılıatmı göz önunde tutarak t!ŞJ tmlunmıyan KAY Al 
DELEN SU Y lJNU gaJel sıhhi bir şekilde men bağdaki tesisatında eksik- • 
lı~.lerini tamamlamış fennin en son usullerini yaptırmak.da hulunduğu-1 

mzu arz ~deriz. • 

K DELEN SUYU 1 • ayna~ığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~~vuzlara: 
in~irilmiş ora~an~a bütün f izi~i ve kimyevi evsaf ım mu~af aza ederek el deymedenl 

~ ~ususi ~imya erimiz ~uzurun~a damacanlara dol~urulmak~a ve muntazaman 1 
• şehrimize gelmettedir . İ 

KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın. 

tı;J gösterdiği rağbet ve teveccllhü kareısında fazla söz söylemeğl zait görOyoruz. Sıhhat Bak<lnlıgı 1 
ve selahiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alı:ıız Türkiyenin • 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat". 

H etmiştir • il 
: İştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide baQ"ırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN şifalı bir = 

hayat kaynağıdır. 
• • Supu pek temiz ve btrrakdtr. Tecrübe eden :;ayın halkımız kendinde buldu/u ılndtlik ~t sıhhatın •. 
, verdi/fi farlıJarla suyumuzun müşterisi çoıaımaktadır. il 

. : Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi • 
U RDBBBBBBDllllB•llllB~~ 
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IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranını 

MAYi 1938 PAZ.\R 

Mersin 
Piyasası 

30-4- 938 
K. S. 

Pamuklar 
Kıevlant 41,.50, 
Dağ malı ~9, 
Kapı malı 28,50 
Koza 5,50 
Kırma fl 
Kozacı parlağı -27 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,:n 5, 

1 
Yumuşak 5, 25 
Yerli huğda~ 4.7J 
Çavdar 4,87,5 
Anadol yulaf 

arpa 
Ana dol 
Y t"rli açıktan 
Nohut ekstra 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 

3,75, 
~ 

6,.10 
6,8 

l 
Sahle p 120-J : O 
Tatlı çoğen 20 
Balmumu 75, 
Cehri 10-11 
Susam 1·\f>O 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

47-.50 
- 45 

.50 
78-80 

70 
110-120 

50 

pirinçler 
Birinci nevi mal 20-
lkinci ne. vi mal 
Çay 
Kthve 

285 
104 - 105 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

badem ve cekiredk , 
içleri 

Tatlı badem içi s.),87 
Acı » » .55 
Acı çekirdek .14 
Urfa Yağı 
lçel ,, 90 

TÜRK HAVA 
KURUM J 

Piyangosu 
Her Ayın Onbirinde 
Çekilir 
Her ocatı z.engin 

1
eder. 

Sizde Bir 
dane alınız. 

Yeni mersin Basımevi 
~UCELLİT 
HA.NESİ 

• Eskuuiş, parçaJan-
n11ş, fersude kitapla
rımzı işe yaramaz de
ye atmaymız. bir gün 
size lazım olur. Kitap
larınızı, deflerleri11izi, 
mücellitbanemize gön
deriniz. 

lem lersh• tta ımevinde Basılmıştır. 

Her nevi kilctp ve 
defterler şık, zarif me 

/ 
tiıı ve kullanışlı ola
rak ci ti enir. 

SAYFA~ 

Saym Mersin Hal~ımn Nazan Di~~atine 
karyola - Sandalya- Otomobil lastikleri 
Otomobil boyaları ... Bisiklet parçaları 
'l'optan ve peral{ende satılır 

f iyatf ar mute~il~ir. Sayın müşterilerimize tes~ilatgösterilir 
ADRES : O. Enver özman 

İthalat - İhracat ve Komisyon evi 
Mersin Belediye Caddesi 16-30 

• u• un • 
•• Siğorta guven sosyetesi 

Sümer bank 
Emlak ve Eytam 

flankaltırının kurumudur 

Tam türk 
ve en güvenilen sigorta şirketidir 

Havat \'arı 0 111 Naklivat Kaza Olonıohil siı,or .. ' . ~ , ,,) ' ~ 

ıalar·ırıızı eu nıiisail şartlar ve lf'ciiyP kolay-
hkll1rile ~·a par. 

Mersinde Mümessili 
V ASFt ORGUN ' 

·-----------------·--------· 

r=E R~~i~gton ~ 

• 

Her Dairede 
Her ticarethanede 

1-Ier· Yerde 
• 

• Daima R ( M f N 6 T O N yazı makinaf an • 
ve Şeritleri . kullamhyor 

nı Sizde bir REMİNGTON almalı-nı 
nı sınız. Satış yeri I~ 

~ 
5 
~ ~:~a~ Rıka~ 

foto gün 
Fo·ro GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu .zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardıY'. 

F0]"0 G lTN e fotograf çektirme~ 
modern ve temiz ~atıralara malik olmak demektir. 

FOTO GÜN et .. St>Vt> Sf-'Vt' foıo~ı ftf c .. kıır· ir 
agrarıcli~nHuı y .. pıırır amatör i~l;·rırıiz; gör 
d ür~l•i l ı r~i 11 ı 'l. 

FOtO GÜN fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile döfü:n ve gp
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 


