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. Moskova müzakereleri ITürkHav kur iye çi~nd==:c:rzıe 
ıngiltere Büyük elçisi. teklif- Polonyada Ordu için Hava gediklisi lt1gilizlere fena 

lerde tadilat yapılmasını muamele devam . 

h 
.. k A Müdafaa tertibatı- yetiştiriyor ediJ or 
u umetine teklif etti na başlandı Yuvaya girmek icin bekar bulunmak, Ankara 2(i r Rnclyo J-

l~vr gazetesi Baltık devletleri garantisi- Ankara 26 a.a "Radrodan• yaşı on altıdan ~şağı on sehizden ~;oııdrnılaıı lıil<liriliyor: 
llr Po1 ony~dıı faşist mfidafaa 1 ıczotoler 'l~h·on~inılo 1 ıı-
ltıevzuubahsederek /ngi/terenİn elçisine tertibatrna baelanmıştır. Bina sa yukarı bulunmamak şarttır ı gilizloro ,karşı .yapılan fonn. 

eaas/ı mezuniyet Verdiğini bildiriyor bipleri bahoe tıe Eıtılerin bir kıs Türk ha91\ kurumu, 'l'ürkku da Eskisehir hava muayene he ıılı'.~:uııclclorin dok~,·:un ctmokto 

\ 

mmı yıkarak gazların çıkarılma "U • ı . . o un0rrurın .razıırn ·tadırlnr· 
.J. t k v vasıtasıyle, hava ordumuza retınde uoue h ız mellerine mü~a .. 
:\! ı :ıra 26 n.a. [Radyodan] i varılacağı ümit cdilınektc<lir. \sına yarayacH k bir sekil ııermek sedek eleman fetietirecek yeni\ ade nisbetlcri tesbit oluııacaktır ı ı_ıa_ ıık_<.>Yd:ı ıkı 1 ndliz yii k 

ı. • 0~koya miizakorolol'i hak J)"ğ I" t 1 . tedirler. Otomobil \le araba k ı> pı k k J lllrı<J· t~· ı or , raıısız b":tzo o erı- bir müessese kurmuştur Burası H .. d"kl" f gcmısı nı - ~ı ·arma ü:ın ınoıı-•l.cı ı · L )arını h ı kt k 1 .1 • aY.l ge ı ı sını ıııa ayrıl . : . 

l" d 
· garo gazotesrniıı ond ı l ı ·· · l azır ama a 0 ay girı ip ha"a ged"ıklı" hazırlama uu"asıdır ııe•lılııııstı1· a ar ı o rn monm ar uzcrırn e va- k y , y ma iei bittikt n tk· · ~ · · 

l ı aldığı bir lıaboro atfoıı· • çı arılacak hale sokulmakktarlır Bu yuvaya orta · mektep me rin sonunda .. m. ~tı"u~opn~'aasıflaırnıcıtheea' 'J'ay.'ııi::; gnzotosi; luf!iltoro 
n•ıoı"lt b"" .. k l ..• ' zılar yaznıaktndırlar. 1 Mevcut mahzenler kı a b" "' y .., '-' ı:ı ore uvu o çısıııın 8 ır zuları alınacaktır. Müracaat · ı 1 ··ı " t· · T" · J ıJl 0\'Yetıer Birlirr· 

10 

• t 
1
.
1 

Li>vr •razoto::ıi Baltık dev- zamanda takviye edilecektir. d 
1 

d fi ız 0 
anlar doğruca Eskieehirde m .:uıııe mııı ıyonçııı mo ·e e 

l}J·t} 0 ıı yenı atı . . . . e en er aras:ın a aranan 1:ası a ki hava okulları emrine se\lkolu lesinin ıııah:ıllindo (hallediloco 

t
. o bıılunulmns.·ıııı 111·1·1\.·ı"ııno- Jotlorı garantısııı ı mcn:uubah- M H . . A e·~ rı taı:ı17anlar ayrılara 1' Ankara l ısır arıcıye nazırı v .a. nacaklar ve bunlar hua okulia ğiııo kaui oldn<'tunu yazıyor. 

l>lle. tek]if otuıi~tir. lJOlldra V"O :ıotmektc,. lngiltorcllin Biiyiik u re- gE>dikli yuusrna getirilecekler rı D. 89 talimatının büLün hü i Doyli Hornl<l ga;,ctosi do; 

llı:r:~ Uİi~İı~dleri oradaki mü olçbiııe l\lolotof tekli flori hak l C!e muvasalat ettı' J }'U\'aya ~abu! ve UQUŞa başladık kfımlerine tAbi tutulacaklardır ('arz;;amb:ı giinii toplann<'ak 

eıı llerının fikirloriııi kabul kında osaı-lı mezuniyet verdi-1 V lerı tarıhten haııa okullarına Namzetler hava okullarında kahinoııiıı lıu hal <lo\"am eder 

~'>O ıniisbet bir noticoye ğiııi bildirmoktouir. IK l K / se9 kedildikleıi güne kadar g~- uçuea başladıkları tarihten itibn so mukaholoi lıilmbilo karar ra aro u resmen dikli J'U\'88JDda geçirecekleri ren hava SlnlfJ ffifHlSUplaTJnJD tA 

V 
J 2 [ J - u vore<•egiııi hi ldirmektedİı'. 

eraonun 3 üncü yı aöniimü Bük d v t muddet zarfında b~r a, • 0 ein bi tutuıdukıarı 2485 sayılı ka 

P 
reşe a e olarak üç lira talebe tahsısa\1 "b" • t t- .,. t d • ı d • edecek olacaklardır. Ayrıca hava Rrnıfla ııun mucı ıoce uçuı;ı tahsisatı f ransa Reisicum~uru 

a rl S e es 1 e 1 1 
r · k f l alacaklardır. Uçuelarıuı ve kurR 

1 
Ank:fra 21i :ı.a. [R:ı<lyodaıı] reınbın v ıya de'tkkl_ararnf amesiue gö larını ikmal ettikten sonra, dip 

~ a a ge ı ı sını ına mahsus 
~ · j Mıi'iır Ilaricivo nazırı Ah· şekıl ve renkte elbise giyecekler lomaların tas1ik tarihinden itil 

Liej su sergisinde 
hazır bulunacak eneraı Kamlen ve Bahriye di~_ırottah Yah~:n Pa~a bugün dir. Gedikliler, Türkkueuna aiı haren haııa gedikli çavuelukları na" • Bukro~e JllllY:l:-Hl<H otmiHtir. işareti takacaklar te bu elbise)'i Milli müdafaa Vekdletiuce tasdik 

zırı bırer nutuk söylediler 1 Öğleden sonra B:ı~,'.ckili taşıdıkl.rı müddetçe a>keıi ııi cdilorok hava birliklerine dal!ıtı ~::;::,~~.:~~:sa•bildirdil!i 
/;' -- ziyaret e<lecok hil:'ılıaro kral ıam ve kaideltffe ıabi olacaklar lacaklardır. ne göre: 

ronso, hudut/arı dahilinde taksim ka- taraf'ınıl:rn lrnhul ccliltwoktir. rlır Gerek yerde, gerek hatıada Fransa cumhurreisi B. Lob 
bul t • b • • t / hl 1 Xnzırın, Kral Karolln, B. Han gedikli nam7.etleri ha uçuş hizmeti sebepleriyle maıa.: rön ayııı 7 ııeya 11} un a H içi 

e mıyen ır ımpara OT u ur . 1 Gaf'oııkoyu resnıon KahfreyoJY~ okullarına_ Re9kedildikleri tıt kalanların bu fOld<ıki kanun kaya giderek Limcıj BU sergisi'iıi 
Ankara. 2ü a.n. Raıho<lan] ı do bir~oy istcmivoıı bi.itiin im davot edocogi samlmaktadır. rıhe kadar bır taraftan Türkku meuuatına göre terfıleri sapı ziyaret edecektir 

Uç·· v· Ot•don 7.:tfcrinin .. yirmi 1 pat·atorluk olduğunu il:1n c<lo 1 K l 8 . . csund~ planörler _üzerinde A. B. lacakdır. Takaüdlü4ü mucip Tür~ Alfa"es'ı ta~ı·ı llJlcl··ı }d"" ·· ·· .. l · .1 • t• 'I TQ OrlS ye.ıı ya• talım devrelerınde U"Ue kud hallerde te~menlerin rütbt>.pinden U U 
t· yı onunııı munase ıc- rıın uemıs ır. 11 

" •le (J ~ • ı ~ , I 1' rrt ve kabiliyetleri bir taraftan eme~~ .~~~m!!.e.~~!L i~Jm•l •. ~aUtı , .~ ... , .... J:J-r.~.":--l.•huu.t"""uJ 
tu1c ... 000ral Kanılen bır mı- • ]rnn,.ıı:r...J~~lıri'·" """'~' '1"\ .... ,..., ,,,,a ... ,..,.,.._.. Mlllvll"Qlllll ,,., .. ~1anrifYckfilotindon tohliğ 
a oyloıni~ vo tı'ransız kıtn- bır nutuk tioylıyorok: açtı , bulunmak, faeı on altıdan ososı 

ı:t•ı.~lın kahraınnnlıl'rnıı Jıatır·ı l'rnn a b:ı~k\·nsıııdan lıiı;l'.~l"I Aııknra 2ü a.a. [H.nd.vodaıı] r .. ,c mı·lyarlık Nafııa,~anrtsteırk.izden yukarı bulunmamak cdilmi~tir: .. , " u vı v rl'iirk Alfabosiuin ta<lili lıu-
ı. 1 Ştır Mumaileyh bu nut- sor istoıuiror . .t rnı zaman a ı · t .1 y <l · ' 1 Ila"a kurumu bu sene, lnö '{llııt} · ~ ~ \ • • • 

1 
·. 

1 
. t 1 Bu garıs aııu:.ı \.ara enıı y smmunn ·ufüıii1ıiilnıodii!"i, hu 

·ı a ınos - 1<l22 Fran ı:zthuıurunun da ııç ~ım:-ıo :ıra 1 n programı nünde gedikliler için yeni tesis , ~ ı ıtiJ·ı· ' " lıl"l 
1
.
1 

· · ·sti bovuuc::ı vnpı an mg:ız - \ lıusmmu ynlnnlanma:-ınııı ho-
l a ıııin çocurru olan bu <loY fından ı a C< ı mcıucHilll 1' • • • ~ Vesin(Zton "'AA• - Reisicum ter yaptırmıij\ır. Bu sene yüz 
et .h'r . 0 • • 

1 1 
t 

1 
ı Komole hren hattı h.ral Bo- . . .1 k 1 k yanına Anntlolu :ıjnıısı mezun 

ı nnııı:z ınıllotıııın ım n 

1 

vor. . hur Ruset"elt, parlementoya g 9 gedikli yelıetırı ece , g c ece se 
e~rı .dahilin<lo taksim kabul • Fransa hiirriy.cti.ui bn.rı~a ris tarafından morasıınle a9ıl- niş bir nafia ieleri proğramı tev n eler hu miktar _a_r_tı_r_ııo._c_a_k_t_ır_. __ 

0
_u_

1
·_. -----------

~ vo lıudu<lu harieim1o- feda otnıe:l. J)oını~hr. nn~tır. di etmiştir. Bu proğram ÜQ mil S o N HA 8 [ 8 l [ R 
- var dolarlık bır masrafı int!lÇ 

OiYanet işleri teşkilat kanununun bazımaddeleri değiştiriliyor adeceııi aibi harici t;c•r••• de 
bee yür. milyon dolarlık bir ma Hatay devlet reisinin 

.l•u·· ftu·· ıer·ın maaşları artırıldı il yaıdımı tı;zammım etmektedir lfl Bu tabsisnt doğrudan doğruyal beyanatı 
büdceye konulacak ve işler gö _____ ....;;;, _________ _ 

rüıdükça tedricen tedirat yapıta Ben Hatay da B. M. m ~ clisinin bir azası ı~ek·Di1aaet ielerluin tazife ve rin meıı<·ut kadro ile fürü\ülme J "'Taera memurları meyanın 
~i 11 ~tıuı tayin eden kanunun si güçlü~ü nazarı dikkate dlın da teadül kanununun 19 uncu 

~,k:add esinın de ğişıirilmerti mış, bu işlerde çalıetırılRn me derecesi o de onar lira maaelı 277 
ııu 1tıda hazırlanmış olan ka murların maae kadroları vazife adet müftü olup bunların bir ço 
'ltıen. tllec\isi umumt hefet ruına terinin ehemmiyetle mütenasip {tu en az yirmi fıldan fazla bir 

cakttr. • h L" • • b • f J · Roseııeltin konaaline göre ve Cumhurıyet iİRUmetının ır er ı Si• 

& k~ıne alınmıştır. Bu 11\yiha ile bir dereceya yükseltilmietir. 
1 

zamandanberi bu maaela Çalış 
'ltı 1 kanunun birirıci ııe üçüncü Kadroya ayrıca ve muvak maktadır. Bunların içinde 25, 

,
11
'dlieierine 1eni hükümler i!A kit nam ile idhal olunan me 30 96 hatta 40 sened . nberi hiç 

~öre'dilrnekte ve mevcut teekilA.t ruurların 1ıörece~i ie 90 ithal . se faeılaınz müC,ülük ıapanlar pek 
\i Ulen lüzum va ıhtiyaç nisbe ı bebi de mucip sebepler lA.J ıh& çoktur Mesleki iktidar ve ehli 

llde ieni 11\et"ılmektedir. sında eövle izah edilmektedir: ·r d v 1 yellere, rejım ve vazı efe sa 
L,, 'biu1 e\ ·ıı:ıler·ı reis\ihi mer •sırt ticaret malrsadile ve '"ı t v 6 1 

kt 1 kat ve baAlılıkları salim olan ve 
t" eekilA\ının bu günkü kad geUei güzel bastırılma a o an 
"llU k . \ d k"llerin ve bay aldıkları cüzi maaela aile geçin 

ı,ı : halara kadar genieli1en takvım_ er e. ~a 1. . . . k erın ç _ . . ram guulerının bırıbırıoe arıetı dirmek ve aynca çocuklarını 
li <>I ok muhım ve meeulıye\ b" b" inin diQerine an d rıtdıQı ve ıç ır 
it lto _ in ielerini tedvire müea uymadıaı görülerek bunun isla 
tinli r~~rneınie ve bir reis mua hı için rasathane dire~tör_lü~üile 

~1 •hdas edilmiştir. yapılan muhabere netıcesıude dı 
tlin " 0nra, diunet ieleri r&isliği yanet işleri reisliğince her sene 
~ı~,r u Rüne kadar Türk dilinde ıalnız İstanbul için de~il, bütün 
tar

11 
ınış oldu~u 20 kadar eser memlekete eamil olmak üzere 

ı. ır. Bu . . • . 1 d -•ıee k· neerı1at ışıerıy e e muaııen vakitleri, bayram guo 
e 1elden - kk ·ı i O ·· t • '•er mura ep ı m m terini ve aybaeılarını gos erır 
~ır. ~ ~&~eti, meşgul olmakla dürOst bir takııim çıkar~lm~sına 
tı!Ge eıalı~iu ilmi vazifesinin bu 9e buuun için de heyet ıJmıoden 

okutmak gıbi utani ve milli va 
zifelerini repmak zaruretinde 

bulunan bu müftülerin maaeları 

da birer miktar J_ükselmietir.• 

Büdce encümeninin, bazı 

ufak tefek deQişiklikler yaparak 

lesbit elliQ'i cetvele göre bu gün 
Türkiyede meııcut mühüıer se 

kiz Eınıf olarak kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi 

()Jlll:•ere l\e1etinde toplanmıe yüksek mezuniyet imtih:ın ver sı g.. _ . le 70 eer lirıı maaelı birinci, 2 si 
h'lirl . oz önüne getirilerek mu mie birinin muvakkıt namıJ 55 er lira ile ikinci, 3 Ü 40 lira 
~O lir:tın maaşları 80 liradan I vazifedar edilmesin~ lüzum ~as_ıl ıle üçüncü, 16 81 35 er lira ile 
1erıı11, hh çıkarılmıştır. ldari is o_lmue ve kadro1a ılhe edılmı:ı 

Amerika 1940 senesi içinde oafia fatile bulunuyordum. Hatay artık ana 
ielerine 780 milyon dolar ve ha • • • • 
rici ticarete de 250 milyon dolar vatanın değışmez sınırlarına gırmıştır. 
sartediıecektir. Bunu hudutsuz sevinçle karşılıyorum dedi 

Diğer taraflan Reisicıımhur 

işsizler \ahsisatımn 125 milyon 
dolara indirilmesine muhalif oldu 
A-unu çüakü 165 bin kisinin, bu 
yüzden aQ kalacağını beyan et 

miştir 

italya 

Ankara, 26 (Radfodon) -
Hatay Devlet Meclisi Reisi Tayfur '3ökmen, Htllayın mesut 

kurtuluşu dolayıslyle beyanatta bulunmuştur. Devlet Reisl bu be· 

yanalında ezcOmle : 
Bugllnkll vaziyet Kahraman Ordumuzun geçen 5 Temmuzda 

Hataya g\rlşile tahakkuk ve teeyyUt etmişt\r. Ben buraya 24 Ağus 
(tosta miııt işimizin baş ımlması için bUyOklerlm tararıadan gön~erll. 

l
mlştim Ben, hökikalte burada TUr~iye BUyUk. Mlllet Meclıslolo 
bir a.zıısı ve Cumhuriyet bUktlmetlnıo bir memuru sıfııtile bulum~ · 

Kendisine hisse yordum nuktlmetlmlzin isabetli kararı Kubramao Ordumuzun yemi 
mez kuvveti buraya bn.klm olmuştur. BOyOk TUrk v~tanıam ayrıl 

çıkarmak istiyor msz b\r parçası olan llatayıo ayrı yıışıımasma zuten ımlıiln yoktur 
, Ebed' şer Ataturk mtHeaddlt defalar bunu söyledi ve yine bir 

Roma, ~ .a. - H~lay ın TUr sö !evinde kırk asırlık TUrk yurdunun esir kalemıynct ğını bil~ırdi. 
ki yeye terkıoe dair F raosız gazo v Y ölU keo bile bunu Milli Şef Ioön~ne emftnet. ederek ebedıyete 
teleri tarofından yapılan neşriyat k!vuşl~ . Halay artık anavııtımın değışmez sınırlarına gtrmlştir. 

kk d t f l tt b 1 S Bunu hudutsuz l>lr sevinçte kutluluyoruın demiştir. 
ha ıo a e s r11 a u unan te 

ı.oı ~:;.·~e:~;r F :~~... gazeteleri G enelkur ma y ~ a şkanı m 1 z fe v zi Çakmak şeıe tine ~i r ziyafet 
dabl Hatay'ıo terk edllmesinin Aokarıı 26 (Radyodau) -
Fransa için muazzam blr kayıp tki gü~denbori Tekirda~ında hulunan Genel J{urmay ·Baır 
teşkll eh\ğlni bildlrlyorlıtr, tmd!, kaınmız Mnreeal Feui Qakmak şerefine Alaylar tarafından bü-

ttalya'ytt karşı olan borcunu öde 1 ük bir ziyafet verilmiş\ir. . 
l3u ziyafette Orgeneraller, tııettin Çalıelnr, Fahrellın Altay, 

ltı 111,. alen zat ieleri ve vazı 1 tır . dördü 1cü, 25 i 30 ar lira ile be 
Q~t~ı tllüdürlükleri \arafından Di1ane\ leleri reisliğinin t~e şinci, 35 i 25 er lira ile altıncı 

ı~ektedır. radaki teekilAtı da dOeünülmue 40 ı 20 eer lira ile ıedinci ve 
tı~, •tıci DıaddeJi deitietiren ta.1 ve bunların maae vaziyetlerioe 285 i 14 der lira ile sekizinci sı 

mek için topraklarından bir met KAzım Dirik, Edirne VP.lısi, daha bir çok 1ükse~ z~ıı~t. h~ıır 
re murabbaı yerin terkln\ umumi bulunmuelardır. Yapılan spor eenliklerıne altı bın kıeı ışurak 
bir bup babasına dabl reddeden etmişlerdir. Jımnastik oyunları yapılmıe, lstnnbuldan gehm Be· 
Franss. İtalyan isteklerine daha şiktae . Yılmaz klüpleri ara&ında futbol maçı f&pılmışltr. Mareşal 
iyl mukavemet için oldukça mu Fevzi Qakmak buradan Geliboluya maiyetile birlikte hareket 

him araz\ fedakArlığına t11bammUl etmle, gelişinde olduğu gibi gidieinde de barare\li bir suret\e 
'' bir\ıu .müdürlüklerde de maa 

1 
müteallik hükümler ililve edilmie 

~alitıli~l~tar J<ikselmiıt ve bir\ tir. Mucip sebepler tAyıh~sın da 
llt le . ılave edilmiştir. Muame bu husus şöyle ifade edılmek\e 

' 10il kalemleriodo de iıle I dir : 

nırtadırlar. Bu suretle Türkiye 

de müftülerin sayısı 408 e çıka 
rıh:nıa bulunmak\adır • 

eylemektedir. oRurlanmıotır. 
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1 ci:~~~::n: l Oğretmt~nler 
oı:;Jlve Okul 

- 41i -

- Sende babanla beraber - Demek beni eetirorsun Ni 
kalacaksın. Börle mutabık kaı-f kol ? Ne zamandı..nberi. 
dık değilmi ? l -Sizi ıördüQ'üm günden 

Bu suali kimee birbirine beri baba. 
sorma~ıetı. Fakat bu sual ken Piyer L'lnje tereddütle : 

Direktörleri 
Tatil aylarında ya
pacakları gezilere 

dair 
ai kararını bulmuetu. - Yo ! bu olamaz iete Ben Yaz tatili münasebetile öğ· 

Pi1er Lanje, bütün zafer deu nefret ediyordun. retmen fe okul direktörlerinin 
neeesini hario tutarak : - Bende öyle zanılediyor okuldan ayrılmaları ve tetkik 

- Odanız hazırdır Nikol. dum baba. gezilerine oıkmaları hakkında 
Annenizi gezclirmezmieiniz ? Banu bu hislerini anlat Maarif V6kAleti bir tamim göo· 

Süzan, gördüğü temizliğe Nikol dermietir. 
zetke ve manzaralara hayran.~ İlk defa sizi zi1arete gel Öğretmenler okulun tatilin· 

- Dikkat et Nikol çok gü- diQ'im zaman. Yahşi, kaba. çok den itibaren yurt ciahilinda iste 
neeli bu salonlar, güneşten bi- fena bir insanla kareılaeacağımı dıklrri yere sevahate veya din
raz sakınmak !Azım. zannederek, içim nefretle dolu lenmeye Cıkabilaceklerdir. Seya· 

Süzan, kareısındaki büyük gelmietim size. hate çıkan öğretmenlerin Maarif 
aynanın kareısında füzünün bo - Babanı çok fena bir ee· vekiiletinden ayrıca izin almala-

rına ihtiyaç ıoktur. Adreslerini 
ralarını tekrar tazeledi. Kalbi kilde tecelli e\tirmisıoin harali'.lde 

okul idarelerine bırakacaklardır. 
rahat, gözleri neeeli, dudakların - Bneka türlü olamazdı, Yurt dahilinden fabaucı 
da ruhunun sükunetini izhar Annemi terketmietiniz. Sonra memleketlere gezire gidecekle· 
eden tebes 3mü tardı. 'Onlara kabahatın en büyüğü, beni ter rin Maarif VekAletioden iziu al 
veda ederken ralnız sesi biraz · ketmiştiniz, çoeuQ'unu terketmek ! maları 18.ıımdır. Okul direktör 
titremieti. - Hakkın tardı Nikol. !erine gelince; direktörler reri-

- Allaha ısmarladık setgili - Annemden gizli olarak, ne bir vekil bırakmak euretile 
Nikolum. Beni eık sık raörmeA"e talAk kararınızı tetkik etmeğe kajıt kabul zamanına kadar o-
geleceksin udediyorsun değil gitmiştim bir gün. kuldan ayrılabileceklerdir. 
miY Şu orman rolunu takibedin - Çocuklarımız bizi nede Bu yıl öğretmenler bilhassa 
ce birbirimize pek yakınız. güzel muhakeme ediyorlar. yurt dahilindeki gezilere ehem 

- Her gün geleceQim anne. - Siıi o zaman ittiham et miret termektedir. Aynı zaman 
- Her günmü ? Kabilmi ? mistim. Sizden daima uzak kal da bir kısım öğretmenler de 

Pamuklu endütrisi 
Geçen sene icra vcl\ilJeri he
yetince konulan bazı takyitler 
yeni kararname ile l{aldırıldı 

1\Iemlokctto tosis edilecek 2 ~ene içinde faaliyete geçe-

cekloriui do gcue lkfomt Vo

killotiııo kaı·~ı temin edecek

lerdi. Pamuk ipliği vo pamuk 

pamuk ipligi ve pamuklu 
ıııoıısuca.t sanayiinin tabi ola
cağı ~artlar lıakkmda geçon 

seuo İcra vekilleri lıoyetineo 
lu ıneııstwat istihsal odeıı mev 

konulnıu~ olan hazı takyidlor cut fabrikalar da yabancı 
V'orıi bir kararname ile kaldı-
rılmıstır. 

' 
Kalclırılan bu takyitler hu 

su:si nıiite~obbhılor tarafından 

kurulacak iplik fabrikaları 

için getirilecek olan m!lkine-. 
lere taalluk etmektedir. lliik-

ıııcmlekotlerden makine goti-

1·irkon eskilerini ya kuJlanıl-

ınıyacak balo getirmek veya 

memleket dupna. çıkarmak 

meclınriyetino tabi tutulmuş 

lardı . 

mü rofc<liJıniş olan karama- 1 ktisat Vekilletiniıı gfö'dii

meye güre hususi nıiiteşebbi8 ğü liizum iizorino Vekiller 

ler ithal ocleceklori makineler J hoyotinin vermiş olduğu yeni 

i(,'in iktisat Vekflletindcn mii- karar iizerine bütiiıı bu lıü
saado a.Jnrnk vo 10 lıin j<'i-<}on ldimlor mütoı?elıbisleı· lelıiuo 

olarak rot'olıınıııu~tur. 

Güney Yurdda 
-Folklör-

Alalar sözü -Oeyişet 
- 38 -

Derliyen: Sait Uğur 
Elimi sallasam e11isi getir 

başı tellisi gelir. 
• Elinden gelse bir kaeılı 

suda bo~ar. 
• Elinden gelse canını atır 
• Elinin hamuru ile erkelı 

ieioe karıema. 
• Elinden geleni arkasıo 4 

koma&un. 
• Eline su dökemez. 
• Eline kıoA raksın. . 
• Ele verir talkını kendi 

yutar salkımı. 1 
• Eli açık, gönlü tok. 
• Eli uzun olanın dili kt88 

olur. 
• Elini, eteğini dün1ad9" 

çekti. 
• El yarası ö~ülür, nil 18

' 

rasl öğülmez, 
• Eli ermez, gücü yetrneS· 
• Eli hamurda gözü çarrılJf' 

da. 
• Edepsizin eli baırakftSI· 

noksan, 25 bin igdoıı fazla to 
~isa t ,. ii(;IHla got i reıııiy ecokle-

riııe t dair '°oktı.Ieto ıııutelwr 

• Eli böğriinde kaldı. ~ 
60 • Elinin def,tneği, üstuO 

oncliistrile~mcsi yolnııcla lımm göyueı:ti. 
Ri tc~obbiis sahiplerine daha 

1 
• Eli tutar, gözü görür· Jlıl 

1 
Yeni k:ırarııı memleketin 

İelllİJla t YCrllle k lllCC buri yetin 
de idiler. Bu ıniite~ebhisler :ıy 
nı zaınan<l:ı tesislerine () :ıy 

zarfında. başlıyacakl~rını ve 

· · ,. · 'I 1' Emret fındık kabu~ıl gem~ ııııkanlar lıalısetını~ oldu . . / 
' 1 gıreyım. ~ 

ğunu sc>ylcıniye liizuııı yok-,~-------

tur. l Menemende bir cinayet 
Sık sık beklerim unutma benim maQa, sizden tamamile münase Amerikadaki Nevyork sergisine 
sevgili kızım. betimi kesmek için küçük bir ~ilmek üzre Maarif Vekdletine 

Ntkol da, annesinin neeesini formaliteden ibııret olan mutaf müracaatta bulunmuşlardır. Vekii 
ıamamile iade etmek için: f k t . t g ' ·etim ıet bu ö~retmenlerin dileklerini 8 r '·I 1 ı· '· ·r . d . " 

- Simonu benim için ötü· a a_:.nı~~~: e::k e s~:ı::ılar .9e tetkik etmektedir. ravo yOCUI\ ara Çl'\I erm erecesı Kadınlara laf al" 

nüz ~·~d. QOk üıülecek Nikol. üzOolül~~.::r~:.iN:::1~1datuoız. Arteo!oji enstitüsü tale~esi Mersin İdman Yur- . Bir kilodan aşağı çoban yaralanartJ~ 
Kıskançlıklar. imtizaçsızlık - Seni aldaltımmı ? Ju grup birincisi ; rakı satılmıyacak 6fdü ~8sı 

tarı, batta aile arasındaki husu· - Evet. düşündüğüm gibi 1J Orta Avrupaya bir l • . . İzmir - Menemen ııs ' 
meli. o-rten m"earu ralandı bu. . . k b h . b' k k 1 o uvor 1 fstısobul, - lnhısarlar ıdare·. D-ıd-ı . ifllrıııd 

"' sızı a a, aşın ır er e o a t tk •k • • . > • ,,. .. : , si alkol derecekl yüksek olısn iç ~ın u u. çeemell. c ise ol 
Pi1er Laoje karıeile tedala rak göremedim. Oh ! asla. Kabil e 1 gezısı l azar ounu A<!.ına :4alıa- kilerin taarumoıııunun önllne geç olümle netıceleııen hır had 11 ~9 

eıoca onu kapıra kadar teeyi olduğu kadar nezik, ve setim· yapacaklat ~:mHla ba~lanan şelıırlor arnsı mek içlo blr mllddettenberl (tet · muetur. Hadise etrafında rrı do' 
etmieti. Nıkol hıçkırıklarla sar liydiniz bana karııı, fakat bakıe İstanbul Üniversitesinin Ar atle1iznı müsabakalarına ~eh- klkler yapmukta idi. İdare, bu 

1 
liuden aldığımız malumat su ~~ 

sıfırken, babası, onun acısını larınızdaki hakimi7eti ben, ne kboloji enstitüsünden 50 kişi!ik rimiz namına ü~tir:ık eden husustukl tetkiklerini bitirmiştir. J Menemenin Şehit KeDl
81 f 

göz ı.ıetarıoın monAeını de~ie övev babamda ne de nieanlım bir kafıle Profesör HA.mit Nafi· }forMin İdman Y~rdu atletle Bu cümleden olarak balkın yUk yünden İbrahim oıllu Musısf",e' 
lirme!L:,ifiltomivarok · d.4 hnl .. hilmiRlim Rir:ı'1 Avtel .. ;.1 hllalıAnlıô-ı Rllında orta AtJ .· 'JJ~ .. l-ı ı. l 1, 1 .. ·t 1 . sek dececell içki olan rakıyı ko· dan, ranına kenpi kızını ve ~· 
le. Sana 0amı·n ederı'm kı·, k b'J k n h ı t d' y lluUııı.ılnllfi1 -ıih<a'ciWfr·' ... ı' 111 u - - · · ·· · ·.. • · ıu , a / e ayre e me ım. alnız an gezisine çıkacaklardır. Talebeler .. .. lJ .r uçun önUne geçılmesine çalışılmaktadır <M•J .. :ı. 4 .. u .. ıı .. hoıı kÖT co•' 
olea1dı aooeoide beraber ala nem için müteessir oldum. Fa eoelA . Romanyaya gidecekler, cnluk alı~u.şlardır. Ümuıni Bu arada evvela 10 santl ltrclik dınını almıe. ~üt~n kır~ak <fıJ· 
kordum. Fakat o. reni baetan kat içimin sesile sizi anlamak o~adakı petrol hatuzlarında tet puva~ .tasnıfınde Mor8in at- rakılbr, bilftbttre 15 santilllrelik re Sum~rlu koyun~ gldıyor p~l 
hara tın: kurdu, Sana anlatmış I iEl1~diğim u~an sizinle iflihar kıkler rapacaklardır. lotlorının grup biriııcilig·i mu şişeler satıştan kaldırılacaktır. Bu _ Kafıle yolda gıderkeJJ, ,s~ 
hm, bılmem hatırh1ormueuo, edıyor, kendımi bahtivar adde Rom~nyadan. sonra Avustur,lınkkaktır. Qiinkii alman mu- ı;urftle tedricen bllyUk şişe ile dul çeşmesi mevkiiode ~a~~ıo 
uzaklarda, dünranm öbOr ucun 1 dirordum. fa va İsvıç!e; e gıderek Alp daal vaffakfretli neticelerle diğer satı~u aoğru gidilecek ve bir kilo otlatmakta olan ooban Alt ıııı~ 
da, o earı dlemde, elemlerimle,, - Do~rumu söylüyorsun, tarının ıeeekkülü etrafında ine& .,.,,.lı· .1 ·. ld ki dıtn az rukı sııtılmıyucaktır İdare Osman Yahşolli ile ksrşıfsŞ r• 
b b k 1 .(.., ıı erın a ı arı ımvan ar·ı b d · ı• ae aoa aldıQ'ım bir zaman, bu hislerine imkdn varmı Nikol? emelerde bulımacaklardır. Gezi • • un an başka 40 derecelik bir mıştır. Çoban Osman kadıiı d 
cüzzamlıları tedui eden bir La·~ - Bütün bu hislerimi an yirmi gün kadar sürecektir. smda çok fark vardır. İlk nıii rakı yapmak için tetkiklerini bi. söz atınca Mehmd Fidan bV

11
r 

zarist papasından bir çok haki f cak eimdi tefrik etmeğe, anla- snlıakalnrda Morsin İ<lıcaıı tırmlştlr. Bu yeni rnkı bir aya ayıp bir Şey olduğunu anıetııı'r 
ketlerle beraber. iman kuneti maA'a başladım. Onları ben çok Trenlerde içki kul- Yurdu atlotloı·i: k11dar piyasaya çıkmış olacaktır. istemiş te aralarında ka9g• çı 
nide ö~renmiştim. tecrübe eltim. Tecrübe ettikçe /anmak yasak 100 motre siirat, 4 X 100 mıştır. ~ 

- Etet baba, ba~kınız ur., her eeyden, her tesirden uzak .••• - b:tp·ak, gülle ve dhık ıııüsabn.- Köy 1 erde Kavga bir aralık büFılY~:b 
Oocukların ancak ~ır ana ,ve I kalmağa çalıetım. Sonra, beni Trenlerde bazı yolcuların iç k:~~arındn. birincili~i. di?cr iki Sa /ık ie tab.ancala.ra d.ayanmıs. ,ıef 
bsbaları vardır. Benımda kısma yemeğe datet ettiğiniz gün size ki kullanrl ki arı 98 bu suretle J nınırn.bakanın da ıkıncılikleri ~ pı~~a~andası met Fıdan çıfte ıle Oeman8 

11
, 

tim onlara a1rı ayrı malik ol· kareı ne kadar hırQın davran diA"er yolcuların huzurlarını sel ni vo ü~iid<'iiliiğiiuü knznnmı~ Sı~h:ıt ve ıçtımaı muavenet ederek al}ır surette yaraı,.ııı 1 S ıJ1 
makmıe. mıetım baba. b d k h lk . . . '• vekAlelı yurd da geniş mikyasta ç b o 8 111t 

e ere a ıo eıkhetioe sebe lardır. Atlotlerınıızin ınnv:ıt' sağlık propa""andası a 1 .. f o an sman aldığı rsr af' 
Göz raşlArı arasında gülüm Pırer kahkaha ile gülerek: b. t · ıd·,ç 1 " 5 Y pma { ıçıo tesiriyl Jı .. 

sır,rek : - Etet bu hakikat. ~~e verı ı,,;.ı au aeılmıetır. Da fakiyotleriııi alk1~larız. bir proğramlf.ı çalışmaktadır. tık .. e ~a~ım saat soura ,ıl 
Ni _ • . hılıye 9ekdletındeo gelen bir ya ie olarak halka muUelif hasta ta gozlerını Jummuetur. ~f 111 

- Onların her ikisinede . kol butuo emnıret te ne zıda, arnı sartlar ve haklarla se Yüzme lıklarıo insanlara ti men cümhuriyet müddeiuınıııııeP 
de beraber isterdim bende. eesıJe : . . . _ ne sure e geç 1 . )f G k _ J8hat eden fOlcular arasına ra Ü b k l tığını, vucuha ne gibi tahripler ğ hadıseye el koymue f8 

o mu m.uekülpesent bul~~ - Eut çok hırçındın o hatsızlığı mucip olan hallere ni m sa a a arı yaptıılını. İUAaoı nasıl ölüme BÜ met Fıdan yakalanmıetır. 
rhordsbu.nu,.z b~nı. ba~a ? Bu tabıı giln. Benim için ne kadarda mas hayet terilmesi iQiD devlet demir Sekiz hafta dovaın edocel· rüklediğioi bu hastılıkların ne 

o ın ık hıesı emın olunuz ba raf etmiaf · ı B ki d' - . . . ı .. \. d ı d x. · 
b 

_ "'ınız e eme ığım ga,yollar ıdaresı teekıliitıoa yolcu o an yuzmo teşvik m·· . b· k re en s ıu ısını te bılhassa 
a bfttun zaafların bütün ma· rip -. 0 ki ı k 1 · n .t •1 a- ı. ı k .. 
11 

' • • 1 me ere areı aem1ştım. vapurlarında içki kullanılması !arının ikinch:ıi p . . ... uun ara arşı ne gıbı tedbirler ~ •• •• •- ,ı 
nk aızk sebmühatın fetkın~edır. Fa Sonra her taraf çiçek içinde idi hususunun sureti katiyede mene Mersin lcluı"n """ ~zl,ar Dgu~u almak IAzıma-eldiltini gösteren Limanım,ıda bulunan ,rDıtl 

at &J olan eey, katı olarak ç ·ç ki · k · . . ·~ ı UH u enız ki' - - . f 

k b 1 
. - - ı e erı ço se9dığımı keşfet dilmesi hakkında tebliğat yapıl kolııııd·ı ynr l t ren ı ve buyuk afıeler raptırıl bandıralı Mete vapuru pe .r 

ar o muetur. Pıyer, onu dueun mietini ç kk d . ki . ' .l"ı ınıs ır. b 1 k" •. t• 
1 

. . z. oco en e çıçe erı dığı, zrbıtanın da Detlet demir ' mış 9e un _ar oyltıre dağıtıl ı Ddmlryollarıoa ait kOmUrO V'" ~ 
C6 erıle, kederlerıle baş baea pek setdiQ'imi hatırlatmıatıoız voli 'd . . 'f . Hava ve rutu~et vazı'yetı' mışlı. Bu afışleriu bü1ük fayda m kt Al Aolt:' 
bırakmak . . . h t f l. I "' , arı ı ılresıııın uzı esıne yar .. _ _ _ a a, mao bandıralı ~ J 

ıoın etın dr ara ıoı uana. Jk çocuktuaumu eöyle sı. gor~lmuşıur. Vekillet bu ee rrP' 
dolaetırmaQ'a başlamıetı. Genç müphem bir aekiJde hatırlamax.a dımda buluoma:arı bildirilınietir D" 1 kıldekt ptopağandaya daha hız vapuru çeşltll malzeme çık• p 

w " ıın şe ıriıniz<le ha "\'a acık t H ı t s 
bir etli kadııı gibi. reni evinin baeladıQ'ım zaman, nebatat balı 'f ürk • A iman tı·ca- gec;ıniştir. > lı ve müessir bir eekilde deum a, ol anda bandıralı Here ,~ 
köse bucaılila, dolapları1la ça çeeiJıe gittiA'imizi, beraber dolae R etmeP."e karar vermislir. puru Davlet DemlryoJJıtrıfl 11 ~ · ı iizg:tr Oenuptan saniye- Hab r nldığ ·· b ıoı' maeırlarıle her 101!10 aUlkcdar tıA'ımızı çok müphem cok silik ref an/aşması 

0 
• t1 _ . ımızs gore_ • u trates tabliye etmekte, f. 111 

olmuetu. Sonra iki arkadae gibi, hatıralarım iQinje bulabildim. e Ü\! ınetro lmda csmi. tir. seo~ .de ~uz bın kadar buyuk bandıralı Dore vapurile J{tfS ~ 
birbirlarine kare ·ı · · h. b. - 15 • 8 _ 

938 
t .h. d . 

1 
En yüksek ımlıııııet 21>,l reuKlı afıe yaptırılacak ve bun ıcr 1 Betgı arını ta- Fakat ıç ır gun bunu huzuru arı ıo e ımzıı a . d" .. 

1 
lar köylere da~ıtılacaktır. va;>uru çlment~ çıkarmakt& 0 ı 

marnlamak için, daha yakın, nuzda itiraf etmiıecektim baba nan Türk . Alman ticaret anlae / \ e ~n uşu c sulınnet iso 20,0~ı Halkevlerine de göu.1erilen Rus bandıralı Neğln vapurtJ ~'fe 
daha samimi olmak için razı - Benim hırçın ruhlu kı- ması 31 • 8 - 939 tarihinde ni H~t~tıgra<l olarak kayde<lilıniş- at~şler. halkev1 köyc~lük teeek mııncılara alt demlr tahll1e•IO 
odasına cekilmielerdi. ıım . baret bulmaktadır • Anlaama hu· _tn. R .. utuhet derecesi yüzde kuııerı tarafından koy gezintile 

- Benimle beraber raea- _ E"et, hem çok hır"ın v 3 d devam etmektedir. I 
" v k" ı · ı ur. rinde beraberce dolaetırılmakta ./ 

maktan hoelanacakmısın Nikol? Bana kur yaptıkQa, e9et bana ım erı mucubioce muahedeıi ve halkavi doktorları tarafından ~ 
- Oh ! baba. sizinle her kur Y.apırordunuz. feshedecek taraftarların Mayıs ' 1939 Jzmir enler ' buıılar üıerinde ayrıca iLahat Küçük ilan şartları 

nerede olursa olsun hatta çok _ Yine de"am edece"ı'm ayı sonuna kadar diQ'erlerioe teb "erilmektedir . ı~n ııhtar4u: 
" 15 " llr defa lçlo 30 hraş 

fakir bir kulübede beraber ra kur ıapmağa. littat rapılması Ulzımdır. Halbuki nasyonal Fuarı ---- iki dera Jçh 50 lanı} 
eamak bile benim hoeumu gide· - Size karoı hiddetim artı-ıbugüne kajar iki taraftan da Okul • Spor dergisi ~rtd;:;.·~~. ~ ::~; w• 
cektl. '.ordu. Arzularıma teslim olup börle bir müracaet olmamıştır. bir milyon müşteri- Maarif Vekille ti tarafından Dmmlı UçU; lllalarııu ber d•'•'

1
11c1• 

C'dd. · ·· ı · 9 y 1 oı hrııt ılıaır. lleseLi oı clttı aetre4 1.,ııf 
ı - 1 ımı 80J u1or1Jun t sıze kareı boyun eQ-mek istemi 8 DiZ bazı rivayetlere Al nin uğraX-ıdır. her ayın on dokuzunda ueşredi bır llh lçlo 1'0 taraş alıaoeatur sır ;, .. ı 
nanarımmı bı.ına? yordum. Bunuııla beraber sözle mao hükumew böyle bir müra 6 len Okul ve Spor dergisinin ikio l ut oımat ~zere ber saıır teume aı•••~ttl'' 

B. M f J • d • · II · boşlaUu mı ıesu 80 hart itibar edl .ıır· 
- ıraz enel sefaletinizi rioiz uzak earka ait hikA7eleri caatı yola Qıkarmıetır. Bu rival a arınızı şım ıden CI sayııH azırrıo nushaeı bir 8ir u.:ot llh ıııo bartıea ibaret 01~11,,.ıı 

anlatırken siıi dinliyordum. in oiz beni teshir ediyorlardı. Beni yet doQ'ru olmadığı .takdirde an hazırlayınz. <;ok kıymetli te faideli yazı tP ı ter~;ı'r;:~~:: ~·:•:a:;:;:~~,ıç10 .,.ıııtıı,. 
san SHdlıtı· bir k·ım&Jerle h"ra ook fena •anıdınız de""'ıl ·9 resimlerle intişar etmiatir. Spor 

1 

ldç•t ıııa•·rıo ı..;, hırtı r·~ııı··M•,1 _, .. J 
& " ' e mıt !aşma kendi kendine bir sene w • .. "" • ~· "' .... 

tın her ıehlini parlaıamazmı? - Sonu ur - döha meriyetle kalacaktır. 20· Ağustos - 20 Eylül cularımıza ~e mekteplilerlmize :~i .. '~b7~~,':'ı r·~u ııhıar a1rıeı: Jti' =-===-- tavsiye ederiz. ,..,,,.,,,.-

liman 
• 

haber/et'' 
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Dünyada Neler Oldu 
Oluyor 

--------------------------------------· -.......... ~ 
Hem aürey, Hem bahaf Tiirkiye Radyodifüzyon 

~~~•lan, T6rkiye Radyoıu 
'"•ra Radyosu. . M~nihte genç bfr asker bir- şey1el' fısıldama~a koyuJuı· 

DALGA UZUNLUGU a~ı~a~lısıJe evlenmek üzere ~ıa-: lar. Nihayet giıvey bil'dcnbire 
1639 18 ı ~H ı~~lar yabpar. Davetler gon-' askel'ce bir karar verir, gelinin 

l 111. 3 Kcı. 120 kvv .erı ır, ~ı~ alar tutulur, davet neden gelmediğini anlamak 

2 
.A. Q. 19.74 m, 15195 Kes. lıler _ge~ını al~:.ık. üzere kapısı- için evinin kapısından içeriye 
O l<vv. T. A. P. 31,70 m. mn _ onunde hırı.kı.rler. Her şey dalar. Fakat bir iki dakika son 

9465 K 20 K pr(}f,._:ram muGıhmce cereyan m benzi kül rribi attı·'ı hald 
es vv ede a- ı· J ı . d t:> ı::ı e S . . , . r. m·:y e ıncıc m: eınet sokağa çıkar, gelin arabasına 

A L 1 27,6/19 39 çıçek oldııgu l~al~le geıl? ara- biner ve çekip gider. Bir iki da 
12 30 . - hasının kapısı onunde nışanlı- kika sonra gelin evinde olup 

' Pı o gram smı beklcmcğe haşlar. Komşu biten şeylerden bütün rnalıal-
12,35 Türk müziği lar da, çocııkJıığıındanheri tanı le haberdar olur. Meircıse e-

l , , . dıkları komşu kızını telli du- l' ı .. b .. 0 
• - g 

2 ... - ıtlulıayyer peşrevı. . ki r k fı . ın o esnaoa gur uz b1r oglan 
lı ~ Aı·if bey Muhayyer şarkı v.ı kı .g~ m ıya ftırdıde seyret-! ç,ocuğu dünyaya getirdiği için 

3 
tırnas etmeiio -yaı~ varınız me . ıı~n peknceı:~ ler. e? başla-! meydana çıkamamışmış! 
- n fi " · r ım çıımral'a · goz crmı kızm çı A d 

~.. ile ık FP.rsan Mtıhayver k - k i'k 1 . 1 ra an yarım sa:ıt rreç-yqrk " ·' • ı acagı ·apıya c ı ·er er. .., 
4 l Iler güzel bağından. r :k medcn damad, yanında evlen-
5 ' · · . - Keman taksimi. ıa 3 ~ ~ıerkes uzun müd-, me memunı olduğu halde, ge 
d : · · . - l\lulıayyer türkü Ay d~t bekledığı halde gelin bir tür , lin evine gelir ve orada hem 

6 Ogı.Ju hatmadımı. lu zuhur etmez. Zavallı güvey nikah kıyılır, hemde yeni do-
1.11' • • • - Hüseyni türkü Ay- sıkıntı ından teder dökmeğe ğan çor,uk babasmın güvey ol-
7 ~k Yıl dönmü. h .. 'l~lar. Arad~ . ~ırada . ~aatine duğu teçsil edilir. Genç askm· 
İsi · · . - Hüseyni Saz sema- bakarak kendısmı. t~se~!ıye çalı- aynı zamanda hem lıir zevceye 

şır. Onı~n .hu l~a!ını goren kom hem de bir çocnğa sahip olu-
13 şular bırbırlermın kulaklarına verir. 

r. ,00 Memleket saat aya-
ı . 
ıe'/Jans ve meteoroloji haber

ı. Köpek ~ahğmm midesi 
r'''a" 13, 15, 14 Müzik ( Karı~ık 

"I"\ PI c l . f . 
'> ( rn - .) .· enu >ı ~ ~·ı~a~~. Durb~n 

1 
kü midenin içinde içi bezelye 

19,0Q Proğram şelu m.den hıJdırıldıg-ı•e gore dolu üç büyük teneke konser-' 
l0,05 Müzik (Solist -1>1. 0 salııllerde ~vlanan ~alı~çılar: ve kutusundan, içi sigara 4olu 

Şık 19, 15 Tüı·k müziği (Karı- geçenler~e uç ~on ~gırlıgında 1 yüz sigaralık bir madeni taba-
Proğram) gayet huyük hır kopek balığı kad~n. derisi ve pos tekesi ile 
19 4,w 

1
_ k .. ·w· (.rl Ik tatarlar. Bu balığın karnı ya- 1beraber val'ıın koyundan baş 1 

tu· k , " ur . muzıgı r a rıld w • l . d ık b' . - ı r· Qleı" 1 1 1 ıgı zaman m11 esın en çı- ·a ır de, timsahın kafası ön . 
ı ve oyıın ıava a ı) kan e l b'·t- b 1 k J ı kl d . ' ' 20 ·. t ş .Y .er u un a ı ·çı arın aya· arı ve göv esı de bulunu 

rı .. OO Memleket saat .tya- hayratını mucip olm şt . ç- 1 , d , aıa u uı . un ) or u. 
leri. ns ve meteorolojı haber-

20.15 Konuşma Cengizhanın kabri 
Sik 20,30 Türk müziği ( Kla- Şanlıayda çıkan Ta-Kung lar dünyayı titretmiş olan bu 
~d ~roğram) Pas gazetesinde .oknnduğ'una: meş_hu~· Jfoğol hükümdarının il 
l\ aıe eden: Mesud Gemil göre Japolar Cengız Hanın kab bakıyeı uzamı gümüşten ma-
l ~~aı·a Rady~sı~ küme ~cyeti riııi Şensi eyale~inin hudu~_un mul bir tabut içinde mahfuz 1 
l · · . - Suzı<lıl peşrevı. da bulunan Etsıhoro ınevkun- Lulunmaktadır. Bu gümüş 
~ 'I'anburi Ali Suzidil birinci den kaldırarak memleket dahi tabutun üzeri ayrıca gümüşlü j 
3 .. teT Yar y~kıld~. . ... · . linde daha. emi~ bir y~re nak- m~de~i .bir kılıf ile muhafaza. 
hes anbıırı Alı Suzıdıl ıkmcı letmekfikrındedırler. Bırzaman edılrnıştır . 
4 te Bilmedik yariki. 
le .. ~anburi Ali So.zidil ~ıı· O • I f 
s ~ı Kani yadı lebinle. 8VflB em ~İlet 8f İ VBrİIİJOr 
ı · : . - Ney taksimi. 1 • • • ·~· • 

, ... ~ıkoğos ağa Suzidil şarkı Neyyo~·ktan bıltlırıl?ıgıne , Yolcu ~an Fransıskodan 
, 1" nıgtth eyle dilrOba. göte Ame!ikaıı gazetelerı daha tayyareye bınecek Honolaluda, 
~k .\li ef. Snzidil şarkı Yan- bundan. bırkaç sene evvel .. h:ı- 1\ Mid~eydk, N~ka~e, Gua~da, 
a .. Ça ~klu suzan. yalden ıbaı-et sa?ılacak bıı ha Manılaua, IIongkongda, Sıya
\ir Ah ef. Suzidil şarkı Her beı· neşretmcktedıl'. Bu habere mm ~angkok şehrinde, Ilindis
t , haktşimda neşe buldum· nazaran Amerika hava yalla:ı tanın Karaşi şehrinde. Basra
'Gk lanb~ıı1 Ali ef. Suzidil yü şirketi ~m se~e :ızaııfı?da . de\TI- da, lskenderiy?de, İtalyanın 
to sernaı Ceyhun arayan. -alem bıletlcrı satına~a başlaya Bracciano şehrinde, Lonlirada 
i .. · · . - Suzidil saz sema caktır. lıöyfo hir bileti" yola ve l'\eTyorkta kısa müddet te

çıkan bir yolcu iki hafta za~ın vakkuflardan sonra on dördün 
21, 10 K:onuşma da bütün dünyayı dolaşahıle- cii günü gece San Fransisko-
21,25 Neşeli plaklar. R. cektir. ya vasıl oltrtaktır. 

'ın lt,3o Orkestra proğramı-
takdirni. Hnyorkta dilencilik 

\e~tr:l,45 Müzik ( Radyo 0r- . . . . . 
'ar) 81 - Şef: Hasan Fe~id Al'" .. evyork lıeledı~sının ~n. ~~en~.te . muhta.ç. olmadıkları 
1 .. ri üzerine Nevyorkun bugun ı~ın otekıne berıkıne avuç açan J 

~hı~a · l\irnsky Korsoko\~: 8 irnendifer i. tasvonuna, yeral- bıçarelere müthiş urbtte ı-eka, 
~.ad ~ . lıe 1 • ) La ' senfonik süit, op 35 tı tirenierinc, umu'tni mahalle- t etmekte ve onların aç kal 

~o~ tro: e maestooo ıA'.llı3ğrş re, ı·esmi binalara büyiik'. IAv- maklarına sebep olmaktadır. 
c) ~ AHegffl melte lıalar asılmıştır. Hü hiv~1ala~- :-------------"!j 
Ç ) :~dante, puasi Allegretto da sokaklarda görülen dılencı- Fotoğraf Makineleri, 

2 
leara molta lere saclaka vermcleı:ini Nev- Koltuk Takımları, 

~ı·ı .. } 30 Müzik (Opera arya york halkından rica etmektedir. 
1.) k . B l 1 d' .. ~ Çün ·ü şelıır e e e ıyesının 

~i .• ~,;,oo Son ajans haberle- yaptığı bir hesaba öakılacak 
ıı~o, <lt,kesham tıhvilat, kom olursa bunfm ~alnız Nevyork4 

~.ut borsası (fiyat) d"l . 1~~· 1 k d' . 
.. ı:>r"'•4l Müzik ( 6.·rıband ta ı encı ıgı mes e e ınmış 
~ }, üz bin kişi vardır. Bu sahte ı 

,Ss,24 Yarınki proğram. dilenci ordusu hakikaten mu-

Saat Çeıitleri, 

R~kli Götlnkler, 

SfDAif SAHlR SE~MEN 

URA Y CADDESİ No. 41 

ı RID.:::::::=::M::::::::::E=R=S==iN=~@ ı ._ ___ K_Ü_Ç_Ü_K_J_LAN LA R - - - l 
1 PiY f\SASI OTQMOBiL SATIN HİZMETÇi ARANIYOR 

ı:J -= 26 -6-939 =@ 
ALINACAK I o t . 1 . . . b" . . . . r a ış erı ıçı.n . ır luzmetçı 

Motor ve şısesı ıyi \'niyet kız yeya k.ıdmı ıbtıyaç vardır. 
Ku. S de yüksek şaseli açık füRD 1 Ye~ı Mer!ın vasıtasile (S) Ad· 

'veyı ŞEVROLE otomobili resme muracaat. r. PAMUKLAR 
Kevllınd 
Dağm•lı · 
Kapumah 
Kozacı P. 
Kırma 
l&karta 
K. kötlüsü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAGı 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday, sert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraı 

,, G~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum darı 
Fasulya ıark 

,, Anadol 
Nohut ı•rk 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, Ana dol 
D;ielye 
Bakla 
Patates 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıebir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar 

maca 
Çekirdekli 
MalatyA 
BadP;m çekirdek 

içleri 
Ceviz kabuklu 

) iç 
Badem iç tatlı 

iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fıabğı 
Harnup 
Kitre Şırk 

> Anıcfol 
Mnı Şuk 

> Anıdol 
Cebri 
Mahlep 
Çay 
Kam 
S.Jalep 
Çığit yağı 

46 
40 
38,50 
38 
37 
15,'14 
yok 

» 
» 
» 

4G,47 
46,47 
55,56 
80 
55,56 
110,130 

4,75 
4,75 
4,75 
4,15 

3,75 3.GO 

4 25 
' 3,75 
yok 

3,50 
3,87,5 

yok 

23 
21, 
18 
10 
4,50 
5 
450 
yok 
» 
)) 

)) 

4,So 
9 

yok 
> 
> 

yok 
) 

» 

yok 
> 
» 
> 

yok .. 
90 
00 
52,53 
40 
23, 
2, 
30 
100-150 
28 25 
2 ,25 
9-10 

yok 

43 

Nüshası 5 Kuruştu 
Abone ) iürkiye Hilriç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 K· 

Albaylık 600 1000 

Ot ayllk 300 500 

Bir aylık 100 Yoklt:r. 

uelmi illaatın sabrı 1 O 
Kruıtur. 

Nöbetçi§§§ 
~~Eczane 

27 Ha1Jirnn - 980 da 
SAGLIK Ecıaneıidir 

satın ılınıcaktır. Fiatını ve bü 3 - 0 

'tün hususıtını mektupla mu DAKTıLO ARAYANLARA 
f assal suretde Jlersin Posta . 

l kutusu 124 de bildiriniz. Tıcaret Okulu mezunu bir 

4 _ 5 Bayan az bir ücretle iş arayor· 
,_____ Y eıd Mersin Basım evi vasıta-

KfRALlt< HANE sile (H) Adr .!Sine müracaat. 

3 - 5 Mahmudiye malıalles·rnle 
Zeytünlii bahçe caddesinde kii- ---------
çük hamliTH c· varınd 1 43 .Nn KORNtŞ 
marada bodrnm fı.wriııc önü SııYCI' l< orniş işleri kabul 
bahçeli 4 oda ınntl'ak, banyo, ve kısa bir müddet z f d 
11' b· l arına 
ıe <~ ve l' sa 01111 lam konforü teslim olunur. Ayrıca Ko · 

!havı4t:ıratia~ık hiı- Ev kiraya t d 1, rnış 
1 verilcccktır. Taliph.win lıcr sa ışı • yapı r. 
gün saat 12 de yukardaki Sedad Sahir Seymen 
aur·ese müracaatları. Uray Caddesi No. 41 

·--DiKKAT--
SAYIN HA LKI.MIZA 

Fındık 'r111arı ve Gözııe yaylalarıııa nıunt.aznıu 
servisimiz başlnımşdıı· . ~ayın halkımızın her tiir 

lü istirahat ve ıuemııuııjyetiııi temin edeceğimi 
vad eder. n. uhterem lıalkımızrn Akın gaı ajıua 

müracaat etmelerini temenni eylerim. 

1 
Akın garajı sahibi 

24-Jo Bakı Harman 

1 

__ ..... ______________ _.. _________________ __ 

----------
1 l A N 

Mersın neıeoıye nyasetmoen : 
Gaz depol~ rı civarında topta nnıış olan ta~ riben 

on b·n araba nıiktarrndaki çiiriimüş Ş P hir siipriin 
tlisii açık artırma usulile saııhıcaktır. talip olan. 
ların mulıanuu~n Sliprünlii l.Jt•deli olon 250 liraııın 
yüz·le 7/> ni~bt>linde mu vak.kat temi nalla . hcrahrır 
l8 7 · 939 Salı giinü saat I3de Bt'leclİ)' C c.hıİrP,sİn
de ltışekL iil edecek Belediye eııclimtıraine nıiira. 
caaı eylt>meleri \lan olunur. 27-3-8 13 

1 l A H 

Gülnar sul~ ~u~uk hatimliğin~en : 
Orman dH i r·esirıin Anamur la lıtacı larırıdan ka 

ra Ali oğlu ibralı im alt!) lıirıe i:lÇ<lıf ı l&ımin:H da
vasının duruşıua~mda miiddea aleyhin., ikanıelgalu 
meçhul bulunmuş ve <hveliye iizerine malı~eme
ye gelmf>miş olduğurıdan lrnkkrnda ittihaz edilen 
gıyap kararının hukuk usu'u nıulıakcnıelflrt ka
rmınnuın t4t inci maddesi mucibirıce ilan~n tebli 
ğine karar vt.rıilerek .. duruşma 7 9·939 per ŞP.mbe 
güııii saal t 1 re talik olı111duğundan mezktir viin 
ve saalda b zzaı nwlıkemede hazır bulnnduğu ve 
ya bir vekil göndercliğ i ıakdirdt~ gıyap kaı'cHl
nın kalıiırılacuğı aksi lı3l 1ie mahkemenin gıyabm 
da cPryan t>dtıcPği lebhğ makamına kaim olmak 
iizere ilan olunur. 

1 Kulak, Hoğaz, Burun ~llitahassısı 

DOKTOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergiln sa•t onbeıten sonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Hastane caadesi Veli Tevfik fabrikası 

sokağı Eczacı Suphi evinde: 

1 

• 
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i t A N 

Tarsus icra ~airesin~en : 
No. 939 

1070 

Tarihi 
5·11-937 

Ci rısi 
Fev~aııi iki oda Vf alırnda 

hir mulb(jlJ vt· hir avln)U 
havi 

K:ymt-ti 
h)ma mı 

lira 
450 

Sırıırı 

Alacaklı 

Borçlu 

Sağı VP. arkası tariki am ve ölii Tellal Za 
hil hanesi St>lu sahihi senet yanı Tellal 
Abdullah evi ikei! elyevm Tellal Zahit evi 
cenaıben !lahınut kızı Leyla ve Cumah 1 
haneleri. 

Ta ha lıa ne malwllesinden Nadi re vasisi 
Ahm~l oğln flalil puslu 

Tabaltar1e mahallrsinden ~lehmet karısı 
Hanife 

Birinci Artırmanın yapılacağı yer, gii n, saat; 
27·7 939 S. 9--10 ladar icrada perşembe giinii. 

ikir.ci .Artırmanın yapılacağı yer, gliP, saat: 
ı 1-8-939 S. 9-ıo kadtır icrada Cuma giinii 

t- ftbıı g!yri menk1.1ll1n artırma tartnameai 27-6- 939 tarihin 
den itibaren 939-lo7o No. ile tarsus icra dairesinin muayyen numara 
91nda herkesin görebilmesi için açıktır. lıtnda yaııılı olanlardan 
fazla malQmat almak isteyenler itbu şartnam~ye ve 939,to7o dosya 
numaraaile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak için yukarıda yasılı kiymetin yOzde 7,15 
niıbetinde pey ·veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir, (124) . . 
3 - İpotek sa~ibi ala~aklılirla di~er alAkadarların v~ ırtıfa~ 
hakkı 11\hiplerınin gayrı .menkul .ozerı~deki haklarını h~suııle _faıı 
v• masrafa dair olan iddıalarını ışbu ılan tarihinden hıbaren yırml 
gQn içinde evrakı mQıbıtleerie birlikte meınuriyetlmize bildirmeıeri 
icap eder.' Aksi halde hakları tapu sicilile 111biı olmadıkça &atıf bedeli 
nin paylatmaaından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma tart 
nameaini okumut ve lQzumlu mlaumat almıt ve bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

15- Tayin edilen zamand.a gayri menkul üç defa bağırıldıktan 

sonra en çolı: artırAna ihale edılir. Ancak artıma bedeli muh<lmme.o 
klymetio yQzde yetmlı betini bulmaz veya aatıı isteyenin alacaCına 

rııchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 
lı:ul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü b&ld kalmak üzre artırma on bet gün daha temdi 
ve on betine! gQnQ yanl Aynı saat 9 da yapılacak artırmada 
bedeli aatıt iateyenin alaca~ına rQchaoi olan diğer alacalı:lıların o gayri 
menkul ile temin edilmiı afacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 
hale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

\7ENl MEl\SIN HAZiRAN ı939 -
Sağlık 

Eczanesi 
1 

Mersin Gümrük karşısm~a 1 

her neoi Avrupa, 
Yerli eczayı tıbbi
ye ve müstahzaratı 
bulunur. 

Güven 
Sigorta Sossitee 

0/o 10 ratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSAL 
30 yaşında bir kimse 25 se 

ne müddetle 5000 liraya sigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta· 
lı vadeden meseli sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 

paraları alır; 

Sigortalı meblağın 
% 10 u derhal .• . lira 500 
24 sene muddetle 
her sene sermaye
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigorbının vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Orgun 

1 Kel inator 
Soğuk hava dolabı 

Masrafının az, tamiriniı1 kolaylığıyla 
şöhret salınıştir 

Keloinator soğuk hava dolabının azami masrafı eviniıifl 
ihtiyacı içt·n alacağınız buz parasından başka bir şey değildir 

cenubun boğucu slcat\ larında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ilP, b• ş serıe garaı tili olanık lenıin 

fdılebilt·cek ) Pgarıe Soğuk ha ~a dolabıdır. 

J NADER TiCARET EVi 

MARKOHİ VE SPARTOH 
ka~ul etmez durumunu daima 

radyoları satışında da reta~~t 
mu~afaza etmeUedir 

6 - Gay'C'i menkul kendiıine ihale olunan kimse derhal veya\ 
,,.,.1111.n 11lflhlt.t icinde :oaravı vermeue ihale kararı fesholunarak 1 
oedeue aımaga razı olursa ona, rllzı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gün mQddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. c Sıt6~T annlJvet~: 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en satlaffl 
ve en kullanmalra ~lııerislisini müessesemizde 

BULABİLECEKSİNİZ Ud ihale, araıındaki farlı: ve geçen gOnler için yüzde S den hesap 
olunacak f.aiz ve dljter zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-
muriyetlmızce alıcufın tahsil olunur. "183,, 

2004 Numarai1 icra ve iflas kanununun 12 inci madde 
sinin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu kayrı meokul sahip 
lerinin bu haklarına ve hususile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren ~O gUn içinde 
evrakı müsbütelerile bildirmeleri aksi halde hnktar1 
tapu sicilterile sabit olmadıkça sat1ş bepefinin paylaş 
mosınd~n hariç kalacakları cihetle alakadarların işbu 
maddeuın mezk1lr fıkrasına göre hereket etmeleri ve 
daha faz!e muliimat aJmak istiyenler 9:19- 1070 Dosya 
nnmarasıle Tar~us icra Memurluğuna müracaatları 
ilan olurıur. 

• 
1 L A N 

lçel Orman çtivirae müdürlüğünden = 

~ı. 
162 

Cinsi 
Çam 

Muhammen vıdıit fıatı 

Lira K. 
4 90 

1 - iç~I vil~yetinin \iülnar kazası dah ı Jinde ıalı
ta yii~sflği Devlet Ormanından 152 mt-tre mikap ke 
restehk çam ağacı 19-6~93g gününden itibaren 
satı~a t;ıkar ılmışdır. 

2 - Çam a~acının helıer metre mikap gayri 
mamulünüıa nnıhanınıen IJedt:ıli 490 kuruşdur 

3 - Şartname VP nıuka velenam~ projtılerini 
görmek ist~yenlerin ~Jersirı orman çevirge nıüdür- ~ 
lüğüne, Gülnar :orman bölge şefliğine ve Ankara
da orınan umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

4 - Satış J O- 7-939 pazarertesi giinü saat 
11 de ~!ersin Onuan çevirge müdfü lüğü dairesin 
de yaptlacakdır. 

Sed ve e:tğnsız sü rmet 
yape:tr. J. N ader ticaretevi 

Gümrük meydanı No. J2 
F aki çocuklara parsız 
Adres; Tarsus paşa ga 

zinosnkıışısır 
.... __________________________________ ___ 

~ı-------------------------------mı 

ucuz İLAN 
İŞ VE İŞÇİ 

AR.IY ANLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutl!nan gazetesi olan --Okuyucılarının arzusuna uyarak bir kUçUk 

!LAN TARİFESİ HAZIRLAMIŞTIR 
Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHiM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veye ne almak . . 

TenzilAtlı 

istiyorsanız 

fş mi, İ ;Cİ mi arıyorsun uz 

KÜÇÜK tLANLARI~IZDAN İstifade 
EDİNİZ 

1
- S a Y ı n.. 8 a y a n v e B a y ı a r a .:. 

MUHiM BiR MÜJDE 

Sı~akl~r geldi . diye sakın telaş etmeyiniz çünkii 
h~r şeyın. bır k.olayı vardır oda ancık hakikı ve eJJ 
yuksek hmon .çıçeği esanslarile imal ve taktir edilell 
90 derecelik. ÜJgen kolonyalarını kullanmakla bertar•f 
edilir çü?~i Ülgen k_?Jonyaluı vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sınarlere sUkuoet verir. 

~=====o==:::===--
Ku !ağınızda kUpe olsun evinİLdeo dışarı cıkt1ğ1Plı 

zeman mutlaka y:ınmıy,da bir miktar Ülgen kolooyasıo1 

bulundurunuz. 

Ü 
~ 

. lgen !triyat mağazası daima taze yeni ve modetll 
çe~ıtler getırmekle her kesin teveccühünü kazaıu111f 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat magazasıJJ' 
dan gayet ucuz fiyatla tedarik ede bilirsiniz. 

oı==:=:==:===---

SAÇ LOSIONU 
Saçların sukutuna mani olur. Tuvaleti teabit ede' 

Fiatı 75 kuruşdır. 

. . . . DIŞ ~UY? . ·t 
Dış etlerını takvıye edıp dışları temizler ve tesbı 

edt3r. Fiatı 50 ikuruşdır. 
YAGLI KREM i 

Koltuk altı ve ayak terlemesine mani olur latif rs'i 
halı fiatı 5o kıtruşdır. A 

ml-------------------ınJ ı URAY CADDESlÜLGEN TTRIYAT MAGAZASl No.,;, 

'------~ ı 'fil" 2 ~luvakkat lPıııinat 16 lira 39 kuruştur. 
1. 1 1 .. d. e eıı 
ıp o an arrn o gun ve o saalla bele ay 

i L A N 

Silif ~e ~ele~iye riyasetinden · 
5 - Satış umumi olup ~çık arllırma usuJile 

yapılacakdır. 1 - 218 lira 64 kuruş bedeli keşifli bir mahalle 
menfezi beton aro1ai~· ile yaplırıluıak üzere 
12-6 939 ıarihinden itibaren 20 gün m iiddet 
le eksiltmeye konul muştur. ihale 3-7 .. 9;;9 
pazartesi giinii saat 15 dP-dir. 

cümeninde hazır bulunınaları ilAn olunur· 
6 -· Aluvakk~L teminatı 56 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesikayı ge 

tirmeleri IAzımdır. 

21-27-2- 8 
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--------------------------~/ 
Yeni Merı3n Baaımevinde Baıı1maşbr 


