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Büyük Şef Atatürk Bursadaki köşklerini beledi-
yeye hediye ettiler 1 Mısır parlm entosu 

Bursa Merinos fabrikası Başvekilimizin 
mühim bir nutkile açıldı 

Reisicumhur T6reni huzurlarile şereflendirdiler. llühumet 
resmi bir tebliğ neşrederek Atatürkün teşekkürlerini bildirdi 

Bursa 3 (Radyo) - Dursa 
Merinos fabrikasının açıhe töre· 
ni büyük tazalıüratla yapılmış 
tır. Ulu Önder Atııtürküıı hur.u 
rile şeref verdikleri bu munsim 
de Başvekil CeJAI Bayar çok 
kıymetli ve mühim lıir hitabede 
bulunmuşlar ve ezcümle: 

Sevgili )'Urtdaşlarım, 
Reisicumhurumuz Ata Lürk ün 

eınirlerile size hitap ediyorum 
Çok yazık ki sesimi hepinize 
ieittiremiyeceğim. 

Merinos fabrikası beş seue 
lik endüstri plAnımızda önemle 
Yer almış bir müesse~edir' iki 
sene eoel büyük eleman lsınet 
luönünün aıimkAr ve kudretli 
elile bu müeeaeıenin temeli atıl 
mıştı. Şimdi iae burası şahit ol· 
dutunuz töreııle açılmıştır. 

Bursalılar: 
Merinos fabrikası dört mil· 

JOn liraya mal oldu. Fabrikanın 
ıenede kullanacaQı iptidai mad· 
de 3 milyon kilodur. 

Burada 1650 işQi çalışacak· 
tır. Bu demeklir ki 1650 aile 
rttisi bu yerde le ve ekmek bula 
caktır. Bir noktara ııazerı dik· 
kaliniıl celbedeceğim. Endüstri 
de iyi mal çıkarmok için ıyı ıp· 
tidat madde kullanmak IAzım· 
dır. 

Şimdiye kadar Bursada 
memnun olunmıyacak mallar 7a 
pılmıesa sebebi, malzemesinin, 
ipliklerinin iyi olmayıtıdır. Meri 
nas fabrikası bu noksılnı ikmal 
edecektir. 

Evfelce fabrika için iptidai 
maddelerin bir kısmını haricten 
getirmeyi düeünüyorduk. Meri· 
uos bizde kAfi yetişmiyordu. 

EIA.n da öyledir. Fakat bunu 
dol}ru bulmadık ve biz yılma · 
dık, endişe etmedik. fabrikayı 
yerli Merinos esası üzerine kur 
duk. Bursadan Çanakkaleye ka· 
dar uzanan mıntakayı merinos 
mıntakası olarak kabul ettik .. 

Burada koyuncularımıza ve 
baytarlarımıza düşen büyük ve 
milll bir vazife vardır. •Merinos. 
Yetiştirmek .. Türk Merinos yetiş 
tirirsek senevt iki milyon lira· 
lık mühim bir servet harice ak 
maktan kurtulacakllr. 

Birinci bet senelik endüstri 
miz içinde kıymetli olanları var 
dır. Fakat Merinos lbunların en 
bahtiurıdır. Diğer faLrikaluı 
mız arasında maddi kıymetçe 

bunu geçenler Hrdır. 
Bu fabrikanın erieilmez bir 

gayesi vardır. Onun adını Ala· 
mız vermiş açılıe :törenini de 
Yüksek huzurlariyle şcreflevdir 
mielir, 

Size takip etmekte oldu~u 
rnuz endüstri ielerimiıin ana hal 
!arından bahsetmek isterdim fa 
kat hau bize :ıutfunu esirgedi, 
lıunu, kapalı bir yerde yapacağı 
rnız bir görüımeye bırakı 1orum 

Buraaya gelirken Atatürkün 
ranında bulunmakla bahtiyar 

dım, bütün Bursalı yurtdaşlar 
Atotürkün yoluna çıkmışlardı, 
Ulu Ôııder bana : 

- Bak Bayar,lıu güzel mem 
leket, bu temiz halk müslevlile 
ı in olindo lıırakılabilirmiydi de 
d ilf'r, 

Atatürk bizzat o refahın iz 
leri üzerinde idi, 

Sizin bu yüksek duygunuz 
dan aldıjtım heyecanlAr ıçıne 
dıılnrak hepinizi ıo;eviııç göz yaş 
lariyle seldmlarım, bu halk Şefi 
seviyor, Şef milletini seviyor.sev 
gililor için saadetler dilerim, 

Bursa, 3 (Radyo) Reisicum 
bur Atatürk Bursarla yapılan 
çok samimi karşılayış ve Meri 
11os fabrikası açılış töreninden ! 
memnun kalmışlar ve Bursa va 
tisini takdir buyurmuşlardır, key 
fiyet Dahiliye Vekili tarafından 

lıu gün valiye resmen telıliıt 

edilmiştir, 

Dursa, 3 (Radyo) Anadolu 
ajansının hususi muhabiri Ata 
türkün · Bursadaki ikametleri es 
nasında bazı notlar almıştır, 

Atatürk Bursa belediye reisi 
Bay Neşete bir mektup gönder 
mietir, bu mektupta : 

len sevgi ve saygıdan çok müta 
hassisim, 

Çelik palasta beni konukla 
yan Bursalıların gösterdikleri 
sevgiye karşı t~şekkürlerimin 

iblağını dilerim Bursa belediye 
sinin himmet ro gayretiyle çok 
güzel yapılan çelik palasa Bur 
sanın bana hediye etti~i köşkı'.l 
lH diye ediyorum• denmektedir, 

Bursa, 3 (Radyo) Reisicum 
hur Atatürk, Bursadaki köşkle 

rini ve tamir için bankadaki pa 
rayı Bursa l.ıelediyesiue teberrü 
buyurmuşlardır, 

Anknra, 3 (Radyo) Başba 

kanlık tarafından Atalürkün Bur 
sayı ziyaretleri dolayısile resmi 
bir tebliğ neşrellilmietir, bu teb 
liğde : 

• Reisicumhur Atalürk'ün 
Bursayı şereflendirmeleri müna 
sebetiyle, resmf, husust müesse 
seler ile vatandaşların, inan gös 
lerileri Büyük Şefimizi pek mü 
tehassie etmiştir, Halkın göster 
digi siyasi seviyesinin yüksekli 
ili oe sevgisi hükumeti de müte 
ıekkir bırakmıttır, 

Atatürk, derin sevgi duygu 
c Bay Neşet; 1 larını Bursalılara bildirmeye 
Bursayı ziyaretim munase 

betiyle Bursanın rasıni ve husu 
ıt milesseseleri7le sayın halkı 
tarafından hakkımda izhar edi 

Ankara 

beni memur etmiştir, Bu vazife 
mi yaparken Hiiktlmet ve Parti 
min de teşekkilrl~rini arzederim 
denmektedir, 

- Adana 
Arasında Nisandan iti bare11 
tayyare postaları işliyecel{ 
Devlet Hava Yolları idaresi, 

Niııan baeından ! itibaren geniş 
mik7asta başlıyacak olan Devlet 
Have Yolları seferleri için eim 
diden hazırlıklara başlamıştır, 

Devlet Hava Yollarıuın Ni 
san başııın kadar bütün yolcu 
tayyareleri gelmiş olacağından 

on tayyare daima servise hazır 
bir vaziyette buluoacaktır,bunun 
için ilkbaharda hava seferleri 
yalnız İstanbul- Aııkara arasın 
da dealil, lstanhul- Ankara - A 
dana arası ve mütekabil servis 
Jeri şeklinde. de başlamış ola 

Kudfıste 
'l'ethişciler 

~on tarama hareka
tında 30 hiıi 6/dü 

KudDs 3 (Radyo) - Tedhişçi 
ferle tenkil asketi mOfrezclerl 
arasındaki çarpışm~lar devam et· 
mektedlr. Harekat epiyce llerıe. 

mlştlr. Şimdiye kadar otuz tedhiş 
çl öldOrOlmOştUr. Askerler arasın 
da eplce barır yarala vardır. Ast 
ter Oç kola ayrılmışlardır. 

caktır, Gene bu yaı içinde Ela 
zığ ve Van servislerinin de açıl 
ması kabil olacaktır, Devlttt ha 
va yollarının mevcut kadrosu 
genişliyecek olan servise ve ço 
Q'ahıcak tayyar elero yetiemiyece 
Q'i ioin, kadro yeni elemanlarla 
takviye adiler.ektir, bundan do 
layı da yeni tayyare makinistle 
ri alınacaktır, ilk olarak sekiz 
makinist alınacaktır, 

Ônfimüzdeki mevsimde dev 
let hava yolları yolcu nakliyatı 
tarif?lerinde bir mikdar daha 
lenzııa t yapılabileceti de Om i 
olunmaktadır, 

italyada 
Milli müdafaa ko

mitesi toplandı 
Roma a (Radyo) - Yllksek 

Mllll MOdafaa Komitesi Duçenln 
reisliği altında toplanmıştır. 

Krallça [lizabet vapuru 
Londra S (Radyo) - Resmen 

blldirlllyor: Yeni yapılan Kraliçe 
Ellzabet vapuru 27 EylOlde me. 
raıtmle denize lndlrllecektlr. 

Kralın bir emrile feslıedildi 
1 

Yeni meclis nisanda açılacal\: 
Veft partisi bir toplantıyaptı. Toplantı· 
dan sonra Nahas paşa kralı ziyaret etti. 

Kahire, 3 (Radyo) Mısır par 
lllmentosu Kralın bir emriyle 
fe. hedilnıiştir. Emirname tebliğ 

edilir edilmez polis \'aziyet al 
mış ve ınebusaıı, llynn mcclisled 
binaları öııleriııi tutarak buraya 
girip ı;ıkmayı yasak etmiştir.Ye· 
ııı intihabata 12 :'iisaııda başla· 

nacaktır. Kalıirede hiç bir bildi 
se ka>·dcdilmeınişlir. Bol ayını 

geçirmek üzere şehir haricinde 
bulunan Kral Kahiroye dönmüş 
ve Başvekil Mehmet Mahmut Pa 
şayı Abidin sarayıııda kabul 
ederek görüşmüştür. 

Dan akeam parlAmentonuıı 

toplanması iQin tertibat alını l ınış 

bulunuyordu. Kargaşalığın çık 

Japonya 
Hül{ftmeti 
Milli seferberlik pla 
nını parlamentoya 

verecek 
Tokyo a (Radyo) - 80k0· 

met mllll seferberlik planını oııo . 
mOzd~kl bafltı içinde parlamento 
ya tevdi edecektir. HOkOmet ım. 
paratorhık karaırlyle b:.:nu temin 
etmek salıthlyetlnl hıtlz ise de 

1 

plaoı pıırlamentoyı.t sevki muva
fık bulmuş ve bu suretle kııaunu 
esaslye karşı hUrmetkıtrlığını le· 

1 bHrOz ettirmiştir. HOkOmet ph\oı 

1 
oıo parlamentoca tıısvlb edileceği 
muhakkak görUlmektedlr. 

italyada 
barut fabrikası infi
lakında 37 hişi 6ldü 

Roma, 3 (Radyo) Resmi teb· 
IHt- Frosinonc eyaletinde Seg 
ni barut deposunda vuku bulan 
iııfilakta ölenlerin adedi 37 dir 
Bir çok atelyeler yeniden işe 

başlamıe, köy halkı evlerine dön 
müştür. 

Komşu memle~etlere 
Haoa postaları iıle

teceğiz 
Ankııra - Nııfıa Vekaleti 

1988 senesi içinde komşu memıe. 
ketlerle Ankara arasındıs tayyare 
seferleri tesisi taBllvvurunu tabak 
kuk ettlrmeğo karar vermiştir. 

Jlk posttının TOrklye lle Fllis 
tin ıtrasında k urulacısğı, bıınun 
için de Surlyedekl Fransız YUce 
Komiserliğinden TOrk tayyareleri 
nln Suriye toprtıkları Ozcrlnden 
geçmesine mDsaade istendiği ha· 
her verilmektedir. Daha sonra 
Suriye, LUboan ve lrao ile TOr· 
kiye arasmda sererler tesis edile
cektir. • 

maması için daha sabahtan fe· 
sih emirnamesi verilmiştir. 

Pıırltımcntonuıı fosh i ise ka· 
nuni lıir şekilde olıııuştur. 

Kahire, 3 (Radyo) Vefd par 
tisi dün Xalıııs Paşanın roisliA'i 

etrafında toplanmış \'e parll\· 
meııtonuıı fswhi otrnfında re par 
li işleri üzerinde görüşmeler 

yapmışlır, Bi lıllıaro Nıılıas Paşa 

Abidin sarayına gi tm i ş, yeni hir 
kabine kurulması etrafında di· 
!eklerini \·o fikirlerini Krala orı 

etmiştir. Hükumet şelıriıı mühim 
noktalanııa polis kuvvetleri yer 
leştirmişlir. Şehirde lam Lir sü 

kunet hüküm ı:ıürmektedir. 

Demiryollan geliri 
1

1

enzilata rağmen 
mütemadi bir artış 

oar 
Ankara - Denıiryollnrımız· 

da gelir ve 1olcu sayısı devamlı 
otar ak urtma1"cd1r . .Artış be men 
hemen büiün kısımlar üzerinde 
dir. Bu artış umumi teftişe ve 
mıntaka tarifelerinde gidiş geliş 
biletlerinde, halk ticaret biletle· 
rinde, talelıo, çocuk ve diğer 

toıızillltlı bilellerde, 8amsun, Çar 
şıınıba, Mudanya, Bursa. Erzu 
ruın hudud hattındadır. 1936 ilk 
leşriniııde de\"IOt demiryolları 

idaroRiııe 677,747 lira lemin eden 
1,0lG,643 yolcuya mukabil 1937 
senesinin ayni ayında : demiryol 
larıınızda 1,062,442 yolcu gelip 
gitmiş ve idare 711,450 liralık 

bir golir temin edilmiştir. 

f azf a alman vergiler 
iade edilecek 

AnkHrn - l•'dzla alınan ver. 
gller bakkındtt mııllye vE>kAletl 
yeni bir karar vermiştir: 

Her ne şeklide olursa olsun 
mUkelletl~rdeo razlıı olarak tahsil 
edilen bina ve arazi vergileri sa
hiplerine ladcı edllecekttr. Bu ka· 
rar hususi muhasebelere blldlrll· 
mlştlr. 

8. Atıf bayındır oe 
ErciJmend Ekrem 

Talu 
!Rtaııbul mebusu ve sabık 

Ziraat rekttleli müsteşarı Bay 
Atıf Bayındır ile tanınmış odip 
ve muharrirlerimizden Ercümem 
Ekrem Talu dün şelırimizP. gel 
mişl f;rdir, 

Burada dört gün kadar ka 
larak tetkiklordo bulunacRkları 
ve hu arada Tarsus ve Silifkeye 
de gidecekleri halıor alırımıştır, 

Sayın misafirlerimize hoş 
ae!Jiniz deriz, 
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Vilayet Umumi Meclisinde 
okıınan izahnan1e 

- DUoden Artan-

Bu okulun öğretmen kadro 
su ve talebesi Mersin merkezin 
deki diğer okullardan nakledil
miştir Bu diğer okulların her 
bir sınıfına azamt nisbetir.de 
çocuk alınmak suretiyle aynı 

badro ile geçen seneden mühim 
miktarda fazla talebenin okuma 
sı iemin edilmiştir. 

VilAyetimizde öğretmensiz 

ve kapalı okul bırakılmamıştır. 

Bu yıl geçen senesi mevcudun· 
dan (1120) talabe fazla okumak 
tadırki şimdiye kadar merkez
lerde okuma nisbeti yüzde 53 ve 
köylerde yüzde 30 iken bu yıl 

nisbet merkezlerde yüzde 61 ve 
köylerde yüzde 34 ü bulmuştur. 

Mersiıı re Tarsus merkezlerinde 
talebe ııdedi çok artmıştır. Tar· 
sus merkezinde ise müsait bina 
olmadığından okumak üzre mü 
racaat eden çocukları geri cevir· 
memek için bu kazada çift ted· 
risat yapmak mecburiyeti hasıl 

olmuştur. Mersin merkezinde 
mevcut talebeye nazaran miktarı 
yüzde 10 nu geçen trahumlu ço 
cuklar, Salim tabela öğleden ev· 
vel, Trahomlu talebe öğleden 

sonra olmak üzre Necati bey ve 
İnönü Okullarında çift tedrisat 
usulu tatbik edilmiştir. 

Kadro harici olarak da ayrı 
ca Tarsusa bağlı Evci, Karakü
tük .Mersinin Tırtar ve Silifkenin 
Sarıaydın köylerinde birer okul 
açılmıştır. Elimizde fazla öğret· 

men tahsisatı olmamakla bera· 
ber köylünün gösterdiği büyük 
fedakArlık ve aldkayı söndürme· 
memek için üç öğretmenli ve beş 
sınıflı okuJlardan idareten birer 
öğretmen alınarak yukarda isim 
Jeri sayılı bu köylere verilmiş 

ve faaJiy*'te geQilmiştir. 

937 bütçesi ile yüksek .Mec· 
lisiniz in kabuleyled iği tııhsisa tın 
altı aylık sureti sarfına gelince 
maaşat ve ucurat için verilmiş 

olan tahsisatın mevzuat dairesin 
de tesviyesine devam edilmekte· 
dir. İlk okullar masarifi mütenev 

via faslında mevcut 4000 lira 
tahsisattan hissolunan lüzum ve 
zaruret üzerine inşaat faslına 

nakledilmiş ve geri kalan tahsi· 
satls vilAyet ve kaza merkezle
rindeki bir nisbet dahilinde tevsi 
edilerek ihtiyaç bu suretle temin 
olunmuştur. Bu faslın 4 üncü 
maddesine mevzu 500 liralık 
tahsisat ilede yeni açılan İleri 
okul için 52 sıra 10 yazı tahtası 
ve (10) öğretmen masası yaptı- 1 

rılmıştır. tık okullar tamirat fas 
lına mevzu 1000 lira tahsisatla da 
Mersin Çankaya, Cumhuriyet ve 
İsmet paşa okulları tamirettiril · 
miş ve diğer kaza merkezlerinde 
ki okulların da badanaları ·yap· 
tırılmıştır. Öğretmen okulu me· 
zunlarının elbise ve teçhizat be· 
deli karşılığa olarak bütçedeki 
400 liralık tahsisat kAfi gelme
miştir. Bu yıl vilAyetimize (22) 
mezun öğretmen verilmiştir. Bun 
lardan 7 si yüksek tahsile devam 
etmek ve işe başlamadan askere 
alınmak suretile ayrılmışlardır, 

Geri kalan 14 öQ"retmene mev· 
cut tahsisat mütesaviyen takı;im 

edilerek ve her birinin hissesine 
28 zer lira düşmüştür. Geri ka · 
lan 56 şer lira alacakları ile bir 
mezunun (80) lira nlacağı 938 
yılına burç bırakılmıştır. Harci 
ra:ı faslına mevzu 500 liralıktah 
sisat bu yıl vilayetimize fazla 
mezun öğretmen verildiği için 
ihtiyaca kAfi gelmemektedir. 

Mevcut tahsisatın kiyafeti 
nisbetinde tediyat yapılmıştır. 

Eıki eserlerin nakli için konulan 

tahsisatla geçen yıl Tarsus civa
rında bulunan Atiki kısma ait 
eserlerin C'ivar okullara ve ıner 
keze nakli temin olunmuştur. 

tık okul ve kütüphaneleri: 
Okuma odaları kilab ve mecmua 
bedeli olan 150 lira ile ınes 

leki eser ve mecmua alınarak 

merkez ve kazalarda mevcut öğ 
retmen kütüphanelerine tevzi e· 
dilmiştir. Öğretmen ve talEıbenin 
istifadesine konulmuştur. 

Geç n yıllar borcu bütçeye 
konulan tahsisatın tamamı istih· 
kak sahiblerino verilmiştir. Köy 
okulları inş<ıatına yardım olarak 
mevcut (1000)1 ira tahsisatla ye· 
ni okul iuşa eden 8 köy okulu· 
na 100 er ve bir köy okulunada 
200 lira verilmek suretile yardım 
yapılmıştır. Şükrana şayandırki 
vil~yetin her köyünde tahs:Je 
büyük bir rağbet vardır. Fakat 
bütçenin vüs'atlı olmaması bu 
hususta daha ziyade tevsi'a im
kAn bırakmamaktadır. Bunun 
için bilhassa yekdiğerine yakın 
köylerde merkezi köy mekteple 
rine ehemmiyet vermekteyiz 
Hundan başka hars işleri ile ya 
kıudan meşgul olunmaktadır. Ve 
yabancı dil konuşana bazı yurt· 
daşlara Türk dilinin temimi için 
lazım gelen mesai yapılmakta 
ve çok iyi neticeler alınmaktadır 

DördQncQ kısım ziraat 
işleri : 

Zirai bakımından yurdumu· 
zun mühim ve müstesoa bölge
lerinden biı incisini teşkileden 
Vilrtyetimizin 937 hütçesinden Zi 
raat dairesin~ ayrılan karşılıklı 
ve karşılıksız tahsisatla yurda 
azami nisbelte yarayışlı işler 

görmeğe çalışılmış vcı bu husus 
ta Merkez ve Tarsus kazaların 
da bulunan Hususi İdare bütçe· 
sinden maaşlı ve Silifkede de U · 
mumi bütçeden maaşlı bulunan 
Fen memurlarının ~l\lışmaların • 
dan ümitbahş neticeler elde edil 
miştir. 

Mersin ve Tılrsus Ziraat me 
murlar1 bulundukları kazalarda 
köylerine bahçelerine ve Silifke 
ziraat memuru da Silifkeden baş 
ka Mut kazasına da gönderilerek 
çiftci ve bahçesi halkı tenvir \'e 
irşat ve nebatata arız olan hay
vanat ve haşaratla imkAn ni< be 
tinde mücadele yapılarak köylü
ye ve bahçecilere ~erek servet 
ve gerakse bilgi bakımından fay 
dalı olmağa çalışılmıştır. Bu hu 
susta yapılan aşağıda işler ayrı 

ayrı izah edilmiştir. 
1 - Ziraat müc~ dele işleri: 

a) - Bütçeye mevzu karşılık 
it mücadele tahsisatının bir kıs 
mı kazalara gönderilmiş ve bir 
k:smı da merkezde bırakılmıştır 
Bu para ile Mersin Tarsus ve 
Silifke bahçelerinde Narenciye 
ağaçlarına senelerdenberi ariz 
olan Krizinfalos, Leptozafie, kpşt 
nillerile yine kemafissabık müca 
dele yapılmıştır. Senelerdenberi 
esaslı bir şekilde uğraşma neti 
cesi bu yıl bu haşereler evvelki 
senelere nisbetle epeyce gzalmış 
tır. 

Bilhassa her fırsatta bahçe· 
cilere yapmış olduğumuz öğütler 
ve mücadele usulu ve şekilleri 
gösterilm · ş olması sayesinde çok 

ümitbahş neti•:eler alınmıştır. Bu 
y1l Mersin bütçelerinin sıı.hibleri 
hemen hepsi kendilerine yapmış 
olduğumuz tebligat üzerine me'V 
ııiminde bahçelerıni kend!leri i· 

ın.çlamışlıırdır, Bir çokları tebli· 
gatımızdan daha enel bu işleri 
başarmışlardır. Bu halkımızın 

teknik işlere kendilerinden ehem 
miyet vermio olmaları itibarile 

/EHİ~ ' HABERLE~I 

Ticaret ve Zahir8 borsasında 

2 inci ka. 2 3 - 31 haf tası icinde durum 

PAMUK 
Bu hafta şuhrimize 876 ton 

pamuk gelmiştir. Borsada 9 ton 
yerli makine m11lı muamele gör 
müştür, fiyat 26 kuruştur. Geçen 
hafla muamele olmamıştır.Geçen 
sene ayni haftada bu pamuk 41 
kuruşa satılmakta idi. 

Hafta içinde :H ton dahil şe 
hirleriınize 25 ton harice ihracat 
yapılmıştır.ı 

BUÖDAY 
Bu hafta muvaridat 1200 

tondur, borsada 605 ton Diyar· 
bakır ve şark malı 135 ton yer· 
li ve 40 ton yumuşak muamele 
~örmüştür. Fiyatlar Mer~in 

gon teslim 
Ası?art 

5,30 
Azami 
5,4375 
4,50 

Şark 

Yerli 

va· 

4,375 
5,125 5,125 Yumuşak 

Geçen hafta muamele olma· 
mıştır . 

60 ton dahile 1200 ton hari-
ce ihracat ycipılmıştır. Şehrimiz· 
de tahminen 3584ton stok vardır 

ÇAVDAR 
Şehrimize hafta içinde 1095 

ton çavdar gelmiş borsada 290 
ton muamele görmüştür. Aınmi 

i~man yurou sokak koşulanna 
Cumartesi günü 

başlıyor 
İdman Yurdu sokak koşula 

rına bu Cumartesi günü başla 

yacak ve bu koşular üç hafta 
devam edecektir, 

Koşuya her isteyen sporcu 
girebilecek ve her ÜQ kişi bir 
takım olacaktır, Puvan hesabile 
üç koşuyu müteakip birinciliği 

kazanan takıma bir kupa hedi 
ye edilecektir, Koşuya İdman 
Yurdu önünden başlanarak Tu 
ran lokantasının köşesinden sa 
pılacak ve Silifke caddesini la 
kiben köprü lıaşına oradan Kış 
la caddesi takip edilecek ve be 
lediye bahçesi, vali konağı,Toros 
oteli önlerinden geçilerek Güm 
rük alanında İdman Yurdu hina 
sı önünde koşuya son verilecek 
tir, 

Şehir suyu filitresi 
Epey zamandanberi bekleni 

len şehrimiz yeni suyuna ait fi 
litre ve teterrüatı Almanyadan 
şehrimize gelmiş ve dün güm 
rükten çıkarılarak montaj yapıla 
cağı yere nakledilmiştir, 

Yanhş ~ir ~a~er 
Sarraf A bdülgani 
sağ ve rahattır 
Şehrimizden Antakyayu git 

mlş olan Sarraf Abdulgani Akça 
nıo vefat ettiğine dair bazı şayla 
lar işitilmekte ve dostları bundıın 
kederleomektedlrler, Bu haber 
asılsızdır ve Sarraf AbdUlgani An 
' takya1a sıhhat ve rahat Uzere 
bulunm aldadır, 

ayrıca memnuniyeti mucibidir. 
Bu şekilde yalnız Mersinde 50 
bine yakın nareciye ağacına baJ 
varizasyon usulile volk ilat;ı atıl 

mış ve ağaçlar kdmilen ilançlan

mııtır •. 

, 

fıyat 4,875, asgaı·i 4,625 kuruştur 
Harice 1000 ton ihracat yapılmış 
tır, tahminen 643 ton ~stok var· 
dır . 

ARPA 
Hafta zarfında gelen 90 ton 

dur. Borsada 75 ton muamele 
görmüştür.~..,iyat 4,7875 kuruştur 

YULAF 
Bu hafta 65 ton yulaf gel

miş ve borsada 45 ton muamele 
görmüştür.Fiyat 4kuruş 12,5 san 
timdir. Geçen hafta yulaf üzeri· 
ne muamele olmamıştır, ihracat 
yoktur tahmini stok 309 tondur 

NOHUT 
Bu hafla 45 ton gelmiştir. 

Borsada 115 ton muamele gör 
müştür, fiyat 3,370 kuruştur. Ge 
çen hafta muam~le olmamıştır. 

3 ton dahile ve 2G5 ton harice 
ihracat yapılmıştır.Tahmini stok 
309 tondur. 

ACI ÇEKİRDEK 
Bu hafta on ton Malatya 

malı 32 kuruştan muamele gör· 
müştür. 

ANALiZ 
Bu hafta en fazla çavdar a· 

nalizi ynpılmıştır . 

Müftü Sı~~ı~ Gö~çe 
1 ekaüde sevk edildi 

Şehrimiz Müftüsü Bay Ab 
dullah Sıddik Gökçe tekaüde 

sevkedilmiştir, müftülük vekale 

ten Bay Ahmet Erklen tarafın 

dan idare edilmokledir, 

liman inhisar şirketi U. ~eyeti 
Dün yıllık konJlre

sini yaptı 
Liman İnhisar Şirketi dün 

yıllık toplanmasını hissedarlar 
mümessillerinin huzurlttriyle şir 

ket binasında yapmıştır, 

Toplantıda senrlik rapor 
okunmuş ve plıinço tetkik edile 
rdk tasvip olunmuştur, Öyle üıe 
ri toplantıya iştirak edenlere 
şirket tarafından bir öğle ziya 
feti verilmiştir, Öğleden sonrada 
tekrar toplanılmıştır, idare mec 
lisi azalarından günü bilen bay 
muvaffak Uygur ile bay Necip 
Ergun tekrar idare lwyetine se 
çilmişlerdir, Ruznamedeki mad 
delerin müzakere9i bitirilmiş ve 
kongraya son verilmiştir, 

Mülkiye Boş müfet
tişi 8. Hüsnü geldi 

İlimize bağlı ilçelerde tefti 
şe gittiğini evvelce yazdığımız 

mülkiye baş müfettişi bay Hüs 
ııü Silifke, mut,Anamur, Gülnar 
ilçelerindeki teftişini hitirmiş ve 
dün mersine gelmişlerdir, 

Yerli mah piyangosu çe~ i l~i 
ikramiyeleri veriliyor 
Yerli mallar piyangosu çe· 

kilmiş ve piyangonun tam liste· 
si Halkavi ikinci kat solonuna 
asılmıştır. Kazanan numaraların 
ikramiyeleri hor gün saat onbeş 
ile on altı arasında Halkevinde 
verilmektedir. 

Sayfa: j,_, 

Tarsus Belediye meclisi 
~u~at toplantısını ya~tı 

itfaiye teşkilatı gr 
nişletilecek 

Tttrsus (Hususi) - Şehrllrll' 
belediye meclisi evvelki goa -:; 
on dOrt buçukta Şubıst byı topl 
tısını yapmış ve rLznamede rJJt"~ 
cut mHddeler mUzakere edlllll 

tir. tr-1 
ÖoOmUzdeki sene içinde ı 

ye teşkilatının kuvvetlendirilrJJ: 
son sistem bir arazoz alıo rıı rJ 
şehrin muhtelif yerlerine oparl 
tesisatı yapılması teklifi etrafı~ 
konuşulmuş ve bu Jştn telk 

Mttliye EncUmenioe havale edl~ 
miştır, Meclis Cuma gUoO (bıJgO' 
tekrıtr toplanmak Ozre dıtğı lrJJ1f 

~ırçtr fa~ri~alanna 
' 

Sıcak hava aletler' 
konacak 

Tarsus (Hususi) - Kuzaoıı1" 
mevcut çırçır fabrikaları sabi~ 
rlae tohumlardaki pamuk b 11~· 

lerlni ltlılf için bu sene muesse: 

lerine konulacak sıcıtk bava •~ 
lerinin ı Ağustos 19E8 tarib 

kadıır bazırlandınlmı:ısı tebliğ; 
dilmiştir, Makineleri mezkar t~ 
he kadar bıızırlıım ·ımış olBD çı ~ 

evleri, gelecek senek ı p.iıO 1' 
mı:ıbsuıatını çırçır la yamıyacıı~ 
dır, 

Bir ev yıkıldı 
rarsus [Hususi] - soo ı; 

lerde yağan şiddetli yağrıııı~ 
dttn Musalla mahallesinde be ofJ 
Ganinin evi yıkılmıştır, lnsB _J 

bir telefat olmamışıır, Ev eŞ'I,,. 
enkaz altınd11 kalmıştır, 

Hayvan hastahklan 
Silifkenin Kozara köY6

11 

koyunlarda çiçek hastalı~! C' 

mıştır. Silifke veterineri JıJ 
Sarı ıınn koyunların bululld ( 

yere gitmiştir. Yakında bil ~~ 
vanlara çiçek aşısı vuruıacll 

Tekir çiftliğinde meucı.ı& r 
ğırlara Tiberkülin tatbi'{all 

1
11 

pılmıştır. NeticGde bu haY 980 

rın hepsinin Tüberkülos hll8~ 
~ından salim oldukları ani• 
mıştır. 

Dirıdaş! 
Kurban hayra~ 

da kesecetin kıırb I 
parasını T fır k Hll 
kurumuna ver. ~ 
Bunu yapmakla fıjı 
vatan müdaf aasıfl 

1 
en büyük kuvvet 'I 
lan hava mıidaf;,-. 
sına hizmet ~t j 
olur, hem de Ço'~ 
esirgeme ve Kıs~ 
kurumuna yar 

1 etmiş olursun.. I 
Hava Kurumuna yar~ı' 

~üyük bir borç ve vaz~ 
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Bahk ihracatı için 
Banka kuruluyor 

Btı lıusustaki kanun projesi 
biiyül{ ıniJlet meclisine verildi 

İstanbul, '(Haber) - lk· 1 
tisat vekileti tarafından hazır· 
lanmış olıtn su mahsUlleri ka
nunu Devlet şfirasındırn çık
mış ve BiiyUk Millet meclisi 
ne sevkedılmiştir. 

Kanun meclisin bu dev· 
resinde mUz1kere edileceği 
ümit olunmaktadır. Su mahsUI 
leri kanununa göre memleketi 
mizde bir (Balıkbank) kurula 
caktır. 

"Bnlıkbank» memleketi· 
mizde bi lbassa son seneler 
içinde mühim bir ihr1tç mad· 
desi olan balıklarımızla balık 

çılığımızı devletleştirAcek ve 
bu iş için lllzumlu teşkildtı 

kuracaktır. 

Ralıkbank kurulduktan 
sonra memleketteki bUtUn ba· 
hıthaneler göl işletmeleri ve 
satış müesseseleri buraya bağ
Janacaktıı. 

B~nka bir taraftan balık· 
çılarımızın ıslahı. modern bir 
hale getirilmesi balık nesilleri 
nin muhafttzası avlanma tarz · 
!arını kare sularımızdaki ba · 
lık mtktarını azaltmıyacak bil
akis Urete ek bir şekle sekul 
ması gibi fenni tedbirleri afa· 
cak diğer taraftan ihr<\ cal işi
ni teşkilatlandıracak vo ecne· 
bi memleketlerde satış ajanlık 
ları kuracaktır, 

Balıkbarık kuruluncaya 
kadar TUrkofis b·ılık işlerimi 
zi dCzane koymak için tedbir 
ler almaktadır. 

Devlet siloları 
Bir idare altında 
birleştiriliyor 

' ........ ... 
HUkOmet, silo ve aııbar

ların idaresi için bir tt:'şek· 

kül vOcude g~tirmeye karar 
vermiş buluı.maktadır. Aldığı 

mız malOmııta göre hUkmf şah 
siyeti haiz bulunacak olan 
bu yeni teşl} kkUI bUtUn mem· 
leketimizde mevcut bulunan 
silo ve anbarları elinde bu· 
lunduran devlet derniryolları 

ziraat bankıısı VH hUkOınelin 

yeni teşkil edeceği devlet zi· 
raat işletme idaresinin iştira 

kile vUcude gelecektir. 

HUki\metiıniz son yıllarda 
silolar inşasına büyUii bir e· 
hemmiyet vermektedir. Bu 
suretlA bilhassa istihsal ihraç 
mıntakalarında ve en ıniihim 
istasyonlarda silolur vücuda 
getirilmiştir. BUyUk Önder 
AlatUrk de bUyUk millet mec· 
lieinin rson devresinin açılma 
sı mUnasebetile sfyledikleri 
nutukta siloların ehemmiyeti 
ne bir defo daha işaret ve ye• 
ni silolar inşasını tavsiye et· 
mişlerdi. 

Son aylar içinde ltalys, 
Yunanistan ve Bulgarislana 
balık ihracatımızda bir tezayUt 
göze ça-pmaktadır. 

Bilhassa ltalyaya olan ih· 
racatımız g~çeıı iki seneye 
nis"ıetle bir misli artmıştır. 

Son hafla içinde tutulan 
700,000 ~ift balığın 500,000 

çifti halyadaki konserve fab · 
rikaları t arafından satınulın
mış ve bunlar Uç vapurla sevk 
edilm i ştir. 

Yuııanista.ıa olan balık i h
rD<!utımız da iyi bir vı:ıziyette 
dir. Bu memlekete olan ihra 
catımızınyllzde kırkını balık 

teşkil etmektedir. Yunanis· 
tanın nldığı balıklar palamut 
uskumru tor1k ve kolyozdur. 

Bu memlekete kliring ite 
S'3rbPsl ihracat yapılması Yu
nan i stanı balıklarımız için e
min bir mahreç haline sok· 
muştur. Yalnız Bulgaristan& 
olan bulık ihracatımız takas 
vaziyeti yilzilrıden iyi bir va
ziyette değildir. Takos olduğu 
için Bulgaristandan memleke
timize kömUr ithal edenler btı 
lık ihracatını yapabilmektedir 
ler. ihracatın serbest olmama
sı ve ancak takas vesikası o· 
!anların bu vaziyetten istifade 
etmesi Bulgaristana fazla mik 
tarda balık satmamıza mani 
olmaktadır. Bu vaziyeti ber· 
taraf etmek için tedbirler dU
şllnUlmektedi r. 

Sovyetlerin alacakları 
ltalya~a ~acze~ıldi 

Roma (A.A) - MiJAno 
mı.ı hkemes~ Sovyetlere bit 
matlubattan 2 i,7ti5,433 Liret 
90 santim ile 20,000 liret mah 
keme masrafının ve muhtemel 
faizl~r içinda bir mi iyon lire 
tin haczedilmesine karar ver 
miştir, 

Bu haciz kararı Sovyc: t
lerin ticaret mümessillerine 
bildirilmiştir, Bu karar bir 
İtalyan cetik müessesesinin 
müracaatı Uzerine verilmiştir 

Ş ımdiye kadar dtJğınık 

ellerde bulunıın siloları rasyo 
nal bir şekilde istifade i.çin 
bir e lde toplamflk ve bu ışle 
bir tek idarenin mPşgul olma 
sırıı milınklln kılmak gayesinb 
doğru gidllmektedir, Bu suret 
le bir taraftarı buğday başta 
olmak Uzre hububat stokların 
da ve fiyat hareketlerinde mil 
him bir rol oynıyacak ulan 
siloların idari şekli tanzim 
edilecpk diğer taraftan yeni 
silolar ir.şasına ehemmiyet \'6· 

rilecekti r. 
Verilen kararların en mü

him cihetlerinden biri de her 
tOrlU ihtimale karşı devlet si
lolarınd'.l bUyOk stoklar vilcu· 
de getirilmelidir. 

Mersin piyasası 1 
-~-

3- 2- 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Daığ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

40, 
30, 

5-50 
24 2fi 

buğday - çavdar 
Sert şark 5,,i7 
Yumuşak 5.,12 
Yerli buğdayı 4.,50 
Çavdar 4,,SO 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
AoadoJ 3.es 
Y t-rli 3,,6-t 
Nohut ekstra 5,f.0 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yerli 3,,25 

Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120- >i30 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydan 

yap<ığı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

20 
67,5 
ıo 

1.\!!6 

50 
45-46 

f>O 
80 
70 

52 

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

badem ve çekirdeh 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
fçel ,, 

80 
42, 
34 

15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17,S 
ikinci ntvi mal 
Çay 
Kcbve 

:'95-3G5 
111. 112 

Borsa T elgraflan 
2-2-938 
Paralar 

Türk alLunu 
!sterlin 

Dolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
6~0, 

79,,40 

24,25, 
15-09.74 

Y[Ni M[RSİH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

) 
Şerail { için için 

' 
Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Voktui. 

Reımi ilaoatın satırı 10 
Kuruştur. 

.. 

1 

1 l A N 
Mersin orman bölge şef liğindeft 

Cinsi 
karışık 
odun 

l1iktarı 
SLer 7090 

nıuhanımP.n vahit fıyatı 
8 kuruş 

ı . ictıl vi'a,· ~tirıin mut kazası dahilind~ki kek . . 
lik kırı ormarırndan yukarda miktarı yazılı karı· 
şık odun 18 2 ~38 günü saal ı 5 de artırma ile 
satışı yapılacaktır. 

2 Ht'her kerıtalın nıulıaıunıen fi)· atı 8 kuruş 
tur. 

3 _ ~ı u v C1 k k a t t t> nı i 11 a l 8 6 l i r a d ı r. ~ 1 
4 - ~artrwme ve mukavt>I~ proj 0 leri ~Ankara 

orman nnrnm müdiirlüği1 ve İÇPI orman baş mü· 
hendi~liği "~ mut orman idan1sinderı alınır. 

5 - satış umumidir. 
6 Şatış Sf>rht>SL artırmadır. 29- 4- t0 · 16 

i l A N 
Tarsus T. ff. K. Baş~anllğmdan 

Bay ra nı ın birinci gli n ii ndf-' n clörtf ti rıc ii gu n u 
akş&nııua kadar toplanacak olan kurban derileri 
9 - 2- 938 tarihinde şube hinaswtla satılecaktır 
~l ma k isli )'enlerin şu hem ize nı ii racaa lla rı il An 
olunur. 4-6 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kuruş Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatiıli kebıp 

20 Bathcanlı Urfa usulu 
~O Sulu kebıp Adana usulu kebap 
~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 
20 Külbastı 
~O Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazla Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 
~o Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile diba bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· 

ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örnek kebacısı Alınıet çekinn1ez. 
Bir tecrübe kafidir. 28-30 

Bir ~izmetçi ka~ın aram yor 
Mersin Memleket hastahanesinde çalışmak Uzre 20 

lira ücretle bir hizmetçi kadın aranılmaktadır. İsteklilerin 
Hastahane sertabipliğiııe mUracaatları. 1-3 

Fotograf Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodal{ ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
= = = - === 

( T 1 K U ) Markala dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fenni gözlükler, 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bi!baasa tavsiye 

ederiz, S[OAD SAHİR S[YM[N 
Uray Caddt'si No. 42 - MERSİN 
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·----------------------------· DOKTOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOÔLU 

Doğum ve K~dın 
Hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUA YENEHANESt 

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

DO~TO~ 
KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU ..... 
Memleket Hastahanesi 

DAHİLİ HASTALIK
LAR MÜTAHASSJSJ 

Muayenehane: 

Kışla caddesi Fedon 
T ahıncının evi altında
daki 102 No. Daire 

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

1 GÜVEN 1J 
ı 1 SiGORT ~ ... ?Q?YETESi 1 
j ~ Sümer Bank ve Emlô:k Eytam bankaları tara(ından ~ 
ı ~kurulmuş tamu/usa/ bir kurumdur. Vasfi Orgun ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•·--------------------·----• nuuu••unnnmn~nnnnnnnnn~•••••••••••IHI••• 
''====··~--=' ı 1 kayadelen suyu ı 

1 Foto g u·· n = Snyrn llalkımızm ~ıhhatın ı göz ürıfınde ltılHrak P.~İ - bulunnuyau K :\ y A 
ıaOELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şekilde menbağdaki lt>Sisatmda eksik----- ---

j FOTO GÜNÜ arayansayın , 
1 müşterileri onu zafer caddesinde atel J 

vesinde bulacaklardır. 

1 likleriui tamamlaımş (Pnuin en son usull~rini y:tplırmakda hulunduğu-
mıu arz ederiz. 

1 KAY ADELEN SUYU • 
1 Kaynadığı yerden itmaren istasyon yanma kadar cam borularla billur ~avuzJara 

FOTO GÜN e Fotograf çektirmek 1 indirilmiş oradandı bütün fiziki ve kimye~i evsafını mu~afaza ederek el deymeden 
[ ı mo~e!~.~~ t~~~ h~1~ra!!~ae ~!~~ ~~~,~~'~:~~J!~;.j, 1 hushu~i ~imyake1rimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
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1 

a;;trarıdisıııan y~ptırır amatör işlııriııizi gôr-1 1 88 rımıze ue mektedir ' 
dürebilirsiniı. : • KAYADELEN SUYUNUN evsllh ve fevkalAdeltğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

FOtO GÜN F otografa ait her iş 1 gösterdi~i ra~bet ve teveccOhü kareısında fazla söz söyleme~I zail görüyoruz. Sıhhat Bak'lnhgı 

1 a/tr Ve gece gündüz aile JüğÜn Ve gu-1 mve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU )'alrız Türkiyenin 
D en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu2uou isbat 

ruplara gider. il etmiştir • 

ı FOTO G O Nü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir fj lştahsızlıl}a, hazımsızlı~a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına kareı KAY >DELEN ıifalı bir M 
• hayat kayna~ıdır. il 

yer olarak kabul ediniz. ft • l ClllJ Suyu pelt temiz ve btrrakdv. Tecrübe eden sayuı halJumız:undindt buldutu zlntül~ ve ııhluıtuı • 
&...__ ~ • vırditl Jar/ılarla suyumuzun müşterisi ço/almaktadır. 

~============--==.,. 1 · Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
c_ , ~z==:ıft•• C!)ıliK.oseE:C+]C·fu+e&i5iiE!il ••111111111181111111111111111118ftim WllllftllBllllll ... 1188 

Doktor 

Muharrem Atasu 
1 
1 rr 

rr lstanbul ve moskova Ünfoersitesi + t seririyatı hariciyesinden mezun 1 
Hastalarmi Bayram günlerinden mada her gün O 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· O 
ra on beşten onaekize kadar muayenehanesinde kabul 
eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 

4911i(•l!CS•11s:ıt11SGNilll!l•l!+R0-1~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder · 

Sizde Bir dane ahnız. 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda aür' atle yapar 

***•*••••••••••••*•* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ- . 
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA::I!'. 

1 H E R. N E V İ K . .A R. T V :t Z İ T 
KİTAP, GAZETE D .AV ET K .A R.T
V E JMI E CM U .A L.AR. I, ZAR. F K..A.
TAEINI DER.UH- GIT EAŞLIK. -

L AR.. I T AB EDİ-
TE EDER.· LİR.. 

' . 


