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!Hatay 
jKurtuluş 
ıBayramı 

Hatay Valisi mühim bir nutuk iradettiler 

8. Sökmenküer diyor ki: 
IAntalyada sevinçli 

bir gün 
Bütün gayemiz, Cumhuriyet hükCımetinin 
urndelerini tahakkuk ettirmekten ibarettir Şehrimizde muaz· 

zam tezahüratla 
/\Q11unlarımız bİitiin vatandaşlara seyyanen tatbik edilecektir k.arşılatlacak 

Vakıflar dairesinin yaptırdığı su kanalı 
ile Narenciye istasyonu törenle acıldı , -------- -~ - --
Ziraat Vekilimiz köylülerle 
samimi hasbihaller yaptı 

Mazi unutulmuştur, llale ve istikbale bakılacaktır Oiil':el Bainym kurtulu., 
, _______ ---- ~~ bayr:rnıına r:ıslıyaıı P:ıznr gii-I 

hi .Antakya: [llnf!nf!i muha- Biı' takım \'ataıı<la~ları11 verironız. nii f<Chrinıizılo vapılnt·ak olan 
tırnil<lon]-- böylo ~erofli bir giirHlo yuva İlen Jlnhı.y valisi :-;ıfatilo 1 wre;ı lınzırJıki'urırrn donunf Ankara 20 n.a. (Hadyotlan]! İ:;tnsyon ııaronoiye ııcvilo-

li llk ('umlınrivet vn.lbiniıı !arını forkedip nyrılmalan he- hugiiııdorı itihnrcrı sakin, mi.islcdilıııoktodir. Bııgiin ]~clcdiyo Diin Antalya soviuçli bir' riui nı·tıracak, burntl:ı pirinç 

1,.~tayl\ golınoı-i İınrnda biiyiik ni mütocs. ir ediyor. Bu iu::ıurı tcrilı, omiıı bir lınyntn kanı~ 1 bnhc:o ve parkııım ulektrik .to giin ya'\amıştll'. vo saire iizeriııı1e deııoınoler 
"t.aJ ·· 1 , k ı 

le . 1
111 ı·lor ynpılııınsınn tekrar lar yurd torkotıııoniıı a•·ısını mnk istiycıı ,·ntnn la~lara talı- 1 siısntrnıı unıca ilnvolor yapı Yakıflur idar<dnin meyda yapma - iıııkunı ha ı olacak· 

1
? olınuştnr. vo idırnhıııı bilmiyorlar. Bn-lrikfıta lrnpılınnmalnnnı tnvsi 'ıncaktır. ifogünün gecesi hu- ııa getirdiği sn kanalı ile yeni tır. 

ılld.\ a}i şorcfino Antakya be zı tahrikı1tcılnrın propngaıı<la 1 yc edeceğim. Bamda )·aşıy:rn- 1 ralnrı çok fnzln ışıklnnchnla .. yaptırılan kırk seki~ clükkaıı Ank.arn<lnn gelen heyet şe 
~· 

1
Yosi hiiyük bir :1.iynföt ver larııın kaıııyorlnr ve nl<lanıyor, ları '.l'iirk vatandaşı olar~l". cak ve Torilccek hitabeleri • ~arenciyo ve momaliki lıarre refino zeytinlikte bir kahvaltı 

,.0

1,! bn zi~·afotto taıımıııı~ biı· fıır. hnğrııııı.zıı l1 n ·acnğız. <101111~- lıa1kımı.zın tnııınıııen isidol>i]· ,. . Halke,·iııde ve Tiearet oda-
İ ıı: • • ,. • 1 • mahsulatı ı tnsnmlıırıııın açıl ?.e\"at lıazır bulunıno.,tur. ?\Iazı unııtulmu~tıır. Hale lnnhr. rn~:-;i iı;in Iıoparför to i~:ltı da . . · 

1 
t sındn da hircr .ziyafet Yoril-

Zi•· " · · • · . . b k 1 1 ı T 1 ınn mern ımı yapı mıR ır. . t' ~ .. nıotto helcdıvo roı mırı ve ı:;ıhk nlo :})il ·ı aca ı:tır. .Nutuk çok :ılkı~ aıımı~ vo ynpılınaktntlıt'. Ayııı giin hü- , . • . . 1 • • mı~ ır. 
~~~kurıu miiteakip. Vali bir Biz mazinin ılop;il, Tiirki- zi\·at'et :-;amiıni hir lıaYn için· tün sclıir hanaklarla rn .Morı Zırnnt Yokılı morn:;ıımı Ziraat Vekilimiz ktiyliilo-
d tık si;ylcnıi~ ,.e hu nutkuıı ye Onmhndyctiııirı lıosahıııı l d~ lll'~c iJo gn~:uıiştir. 1 sin (lnllarilo ·ı:ıiisJmıc'ı·ck, dona 1 ac;:ırkorı l~a~v~Jldl ıınmma .h~ı- rimizle im. bihallorde lınluııa-
a elüiin;lo: • y ı· 8 J T v . e·ı 8 ı. iılncak, go('O Hnlkovi vo l':tr- raya goldığını YO Bnşn~kılın ırak k(irliilorirniziıı Sil \"O lrn-

ı·e c-Hntay oıı dokuz yıl i;n a 1 ve euen eruıyesı O ge aşıanımız 1ti lıirınlnrı ı~ıklarıdınlacakhr. Ant_nly:ılılara S<·l.:'iıul:ırrnı ~():,. rcst~yc0 
dair olan isteklerini 

h .. a.rıa "V:tfılrıılaıı ·ı~·rılıı·kmı - 1 - lonıış >o bu, dcrın ıncınnuııı.1 ,. l . 1 t t . 1 " . . d y d D . k 1 {llll OllllR Ol' YO 110 o ınış 01'· jn 111tnuehirin:mım,·nruı.o, 1 man ur unu, enız O UnU
1
KöycüJii}{ .vet uyaııan·ııııştır. air. , 

~:n. ~~a ;:~:~,~liy~:~~ı'.;ao:;~: tef ti ş etti 1 er k Ü ı"n j te 8 İ "' k:~~;:ı~; ,.~;~:~:!~ b=I~;~: I mo ~Ş~7,'.a~oi~•ii:: g~:ıı 1~~:,~:.; 
'11 dlUanıru, ~imdi siziu ara- Gö d • l...[ • f l d d [ dakı suyu J\ nta]yn, m·asına llnı;ıvekil namına ~irant vekili 

,, a b r UR erı ça tşmo ar an o ayı mem· B l k ı·k k 'i (!tllı· ulnııınnkla tahakkuk e en eş ı ÖyÜn· iılllirecoktir. 2S kilometre ~IuhJis Erkmcnin riya~etinde 
he .. 

1

(~!ir. Boıı hu milli davada nuniyetlerini bildirdi/er 1 
J 'b. t t'- ·k · . 1 ıızunluğnrı'1ıı<lır. Miilıinı bir \r·lk\flar umum miid.iirü ]fol • · ne ır e Rl gezısı 1 • • ı r "" 11 Tnlıurh·et Yalisi .ıribi- . . .. .. 1 ~alın:n ~ulnyuı·nktır. Çnr~ı. l'İ Kipcr YO munviııi y nkıflnr 1llı. • Beden Terbıreı;ı Bolge Baş~ 1 oldultuııu gnrmekle memnun ol yapacak 

1 
. ı. . t k 

~c 1rc verıı ııır ~ıııo Yorooe -- idaro nıcr.li"i n;r,a~ ı ı;. 11 · :Canı Su)·ııı Valımiz Bay Bürlıau ldı.:klarl'Jı EÖ)'li)t>rek kor.dılerio., • l . . ll ll . 
1

r.. .. t' · · ı · ' ' · llH nıı ıı 
h_ 

0ı>ııni,.,in mnlfu!ln<lnr ki _ A •• 1 d ., ~e ırııııı;,, a rnn \.oycu· ır. zattan nıiirokkeıltir ··~ıı f Teker, QarenmtJa guııu oğ e en boz.ı tavsiyelerde buluıımuşlar .. ' . . · • 
tekt· ~ Ş<.ı ı Hatay iı;in ilk tli- M . idman Yurdunun ı hık komıte~ı Rorı toplantısın-

ıt1 '° . "['llA r· sonra ersrn ve iyi yolculuklur temennisile - ·-ı •• • • ~ • v ı • ı • 
l4j ermı~\'O .ıJI 1 ŞCI-deııiz koluna giderek yurdun . . . ua31-h.>9tn11Jı111e ın~flı):.lll a mve va 1 mua-
lt' ~ bu <liroktifi tahakkuk et- onlara tekrar ılııfat etmışlerdır. l 

1 
.
1 

k 1 
ttn· lrnrulue11n lan beri su sı:orları . Pazar giiııii ~oloıı rn~lı ~ -ii· 

ıştir. d 'b' f t' ti " .n ... nız kolund ıı ayrıldıktan ~·iindo biı· tetkik gezisi ·'·aı>-1 
l!t üzerın e ne gı ıl ala ıly e erd gotı soıır1t ld ııuıı Yurdu merkeziuı • 1 • d 

li"E!rj:.~a~a ~lilli şt~fin <ll!rof~k- ıorıldıQ'ioe te llt 1 dı~zır aknke teşrıf eden Hay Burhan Teker, mıya knrar YCJ'lllİŞtir. VI n e rı arasın a 
ı J erıuc ge ıroıı \e ı suroLle çalışıldığına aır te& ı d . r d b 

1 
.d .. 

·~·dam b"'k.. . . ., t t ora a ıc ıma a u unna ' are Oaretmenlerı·n ı·zı'n 1 ııt6ı. . u ·umetını zı n·o · terde bulunduktan •e su opu . . a • 
ıc %n k , u •·arek çekme t"· heyetı ıle antrenmanlarını yap-,.,.. ım içiıı şerefli l>ir e zersız.~rrıe " u k[' 

7.Jfedir timleri ve külıiir fızik harekel- makta olan sporcular tarafından şe l · 

1 flnt . teri vanan enoıcuları teftiş etlik karşılanmışlardır. Su sporların llkmektepler talimatnamesi-it,. d ay valiilinin diğer va- 1 ., .... A b c 
lı "r (ın ı · ten sonra çalı 0malardan dolayı dRn haska daha hangi sporlarla oin üçüncü maddesinin · 
"liitt"ı ııc;lıir farkı yoktur. "' • fıkralarındaki mezuoiyet kayıt-
L n ınemnuui1eılerioi herau elmie· çalıuılrtığıııa dair idare heyetin 
tıiik·. ga~·omil: Onmhuriyet ıarı Masrif vekilleli tarafından 
L Uııı t' ter ve sporcu gencleriu her bi- den malumat aldıklau •e yur· ııaı.._. o ıniu nııı<loluriııi ta-

l{ıc11k rınin ellerini sıkmak ve kendile duu anlrenman salonlorile, atle-
lI. ottirınokton ibarettir. ı d · 

. t rine ayrı ayrı su spor orıoa aır t zm hareketleri fHpılan yerle 
~ltıd 1" ~Yıu yiikselmei!İ, bu sualler sormak suretlle hcp&ine 
hild·e er1n tahakkuku ile kn- rini gezdikten sonra Eğitmen 

l jltifalta bulunmuşlardır. 
'•ık1"· Bunda· lıiriuci şnrt iso Mnhterem Bölge Bcıekanı su Nuri Boyloruıı oalıatırmakta ol 
>illti~'·ı Yardım etmesi ve i.,lo sporlarıurn, do!ay:siyle denizci dGğu gJreşçilerin ekzsrdizlerini 

~ı kolayla., tırrnasıdır. liA'in Türkün en eski milli spor- seyretmielerdir. 
I)~ ıttl\ya iman ve itıninnn !arından biri oldu!lu hakkında Dımiz kolunda olduA'u gibi 

geld· k ~ ım s· 1 d bevanatta bulundu lan sonra buradada sporcu genelerin her oq'rS<ı . · ~ ız >ana ynr ını , 
~& "il~ıı% hıırasını bir niimu- Ha tayın ıınavataoa kavuşmL 61 birini ayrı ayrı taltif ettikten 

'h.,ıı.Yet haline L!Otire('l~n-iın. bayramı münaseb ·tile fskende 
~·u k '"' 6 runda yapılacak yüzme müsaba 

'-ııı r iye Uumlıuriyet ka- katarına gönderileCHk genclere 
~İle;rı burada seyn.nan tatbik de sporda ea birinci esası disip 

sonra Beden Terhi1esinin bir 
millolin vücudunu kuvvetlendirir 
ve ferdi hayat mücadelesinde 

kaldırılmıetır. 

Bu fıkralardaki mezuniyet 
kayıtları reriı.e memurin knnu 
nunun 79 uııcu maddesinin tat· 
bıkine karar terilmielir. 

Bu maddeye göre meşru 

mazeret'.er ve mecburi sebepler 
karşısında kazalarda kaymakam 
lnrdıın. vıHiyetlorde validen daire 
Amirlerinin muvafakall,.rrnı al 
mak eartile l)ğretmE>nler 8 gün 
kadar izin alabileceklerdir. 

Devlet kinini 

Yeni yapılan tayin ve 
nal{ il 1 eriıı listesi 

Ankara - Seyhan valilığı 
ae Niğde valisi Faik Üstünün 
Nitde valiliğine.sabık volilerdcn 
Sümerbankidare meclisi reisi f s 
mail Safa Aydının tayinleri )'ilk 
sek tasdlka iktıren etmişLir. 

Açık bulunan lzmir vali mu 
avioi Emin Kıriş, Balıkesir vali 
muavinliı:tine Diyarbakıı· vali 
muavini Abdülkadir Keskın, Di· 
yarbakır vali muavinliğine Bey 
koz kaymakamı lhsau Korta, 
Beykoz kaymakamlığına Uzun 
köprü kaymakamı Sadettiu Er 
tan, U:r.unköprüye Refahiye kay 

makamı lıı·as Bilgin, Keşan kay 
makamlıA'ıoa Pertek kıısmakamı 
Sabrı B rkmen tasin edilmieler 
dir. 

Memurlar sicil ve muamelılt 
umum miidürlü~ii birinci eube 
nıüdürlüAüne lıirinci şube mü 
dilrlüğüne Nazilli kaymakamı 

İhsan Kahyaoglu, nüfus işleri 
umum müdürlüıtüne Kula koy 
makamı Necmettin, Selen mahal 
li idareler umum müdürlüıtü be 
lediyeler muamelAt eubesi mü 
dürlüğüae Çorlu kaymakamı 
Necmettin ErQinin tariuleri ka 
rıırlaşmıstır. 

~ line heğlılık olup bunun mevcut 

~Onakaıat ve Muhaber:at 
kudretli Lir hale getirmek husu 
sandaki faideleriue taaıruk eden inhisarlar vasıtasile Son ______ -_______ _ 
bir mukaddeme He başlıyau be- satılacak 

' vekilimiz Afyonda 

#)
0 
41i Çetinkaya 

•to; Telgraf ve Telefon binasını teftiş 
ett ·ı ·ı -!.!:,r ve gece Turgutluya gittı er '' 4r,on .,._ __ ...;;;;... ___________ _ 

itt 20 (Hususi) - Müna rooa ahmielerdır. Bu gar. Anka 
~ •e " litı\ ınuhaberat vekili Ali ra garının küçük bir moJelidir 
'ıı, •ta bu ' a · ı -d· • B Akif ı •, 1_ aün buraya gel· ura ış etme mu uru ay 

1 ~.ı ıı;9.· • d Af "•ı:ı ~ .. ıf bı,r halk kitlesi tara kısa bir hitabe e buluomue 
h 'cllh •reılanmıetır. ronun iktisadi, askeri ehemmiJe 
ıı._ lereın .. k ·ı· · · t liai an•atmıehr. Buna cevap ve " tı\l .e ı ımıı ıneaı. ı 
ı,, 6 

Olan f ve ren Ali , Qetinknya Ebedi Şefin "'- Oıı b· Posta, lelgra 
. "\t ltıa hıuırelarını !azizden sonra, eü· ı •. a bAı. 81 nı teftie ettikten 
"', 1.1,ql mendüfercili6(ımiz, bAni ve hami 
tı ~' ~. ınet konağına gitruie si Milli Şef lnönüae tazim ile 
,,~ 'bııı ~alardan gelen heretle aomıe 90 milli eümeudüferciliQ'I 
•G '''lliıı uvurarak münakblat miz hakkınd1 izahat vermietir. 

•ııı.. ' lit . l . " aıı•111r. ıe er iiıerınde go 

1 

Vekil Turgutlu istas1onunun 

•-. ''t <> kiieadıoda bulnumak üzere bu 
bııı,,1 tı altıda reni yapılan I gece (dün gece) Turgulluya gide 

Qı •ç11aık ılzere iıt11 oektir. 

~·anatta bulunarak İdmno rurdu A k T- k' Kı· ı h b 1 
1 o ara, a.a. - ur ıye --- a er er ouıı çıılıem&larıııdan mamııuı~ 1 zıla1 cemi1etinden : ı ----

kaldıklarını ç-e lıölgeca maddı - K 1 . t' . · h" 1--------------
ızı ay comıye ının ın ıl'la· • -----

ve mane9i yapılması mümkün rında bulu~en k.inin satıeıa:ı~ıı~ 1 ıngiliz harp filoları 
müzaharetin esirgeı.miyeceğinı inhisarlar ıdarcsırıe dovrcıdıldığıl 

Vaid etnıielerdir. ve devir ve teslim muamelesine Yunanistan ve Türkiyenin bazı lirnanla-
Sayın Başkanın l.ıu tefLieleri tıaelanmış olduğu ~oluııdıt ~azı rınJa nezaket ziyareti yapacak/ar 

ldma'l Yurdunun gerek idareci· İstanbul gazetelerınde verılbn 
teri gerek sporcuları üzerinde hatndislEır doıtru deA'ildir. 
çok iyi tesirler yapmış ve faall· 2767 numaralı kamrnln sıt· 
:vel!ere bir kat daha hiz •eril ma ve frengi ilAçlarıııın memle
mek için yeniden tedbirler alın kotimize hariçten ithal •e dahil 
mıstır. <le im&l ve satışı cemiyetimizin 
~====-..==~~===-: İnhisarı altındadır. 
1939 lzmir enter-

naayonal Fuarı 
bir milyon müşteri

nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şiındiden 

hazırlayınz. 
20 Ağustos - 20 Eylul 

Ancak sıhhat ve içtimai mu 
ateoet vekaleti tarafından toz 
halinde cemiyelimızden sntrnalı 

oarak komı>rime yaplırılmakttı 

ve ziraat banka;ıı vaeıtasiyle sat 
tırılmakta olan devlet kininleri 
nin soıı defakı çıkan 3G3J nama 
ralı kırnunla ziraat bankası üze 
rino inhisarlar Umum müdür· 
lüğü tarafıııdau sattırılacağı tav 
zih olunur. 

Aukara 20 a.a. "Radyodan" -
Londradan bildiriliıor: 
lrıgi liz harp gemilerıniu bazı dost memleketlere Jngillz 

harp gemilerinin nezaket ziyareti Yapıp rapmıfacaAıua dair 
uam kamarasında ieQi partisi liderlerinden Eruourk tarafından 
sorulan bir suale kareı Bay Oemberlarn cevap vererek: 
Bir harp gemimiz bu ay baeında Atinayı ziyaret etmietir. Yıtkın 
da di~er Yunau adalımnı da ziyaret edeaeklir. 
Altustos bidayetıode Amiı al gemisi le birlikle diker bir filomuz Is 
laııbula gidece.ctir. Bir filomuz da İzmiri ziyaret edecelrtir. 

Romaoya ve sair rerlerı zi1aret için verilmie bir karar yoktur 
demietir. 

Bu sene Amerikaya 33 ~in Al~an mültecisi sığm~ı 
Ankara 20 "Radyo" -
Amerika hükumeti bıı sene 33 bin Alman mültecisini kabuı 

etmiş\İr. Bu rakam memlekete idhal edilecek ecnebiler içi.a veril 
mie müsaade rekılnuou 6 bin aemııhr 
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Avrupanın istikrar unsuru Yurd dışından i Tarihte Meşhur atlıı 
· • At yüzünden 

Memlekete gelecek taleb :1[er herhangı h b l 
. mu are e er 

bır okula evvela namzet olar.ak alınacak 
1 

a . 
1 

iki ,.,,, 
si aııyetten ene 11r 

Yurdumuzuu dışında bulu~/ Bu kayıtlara göre, hususi, kabilesi arasında bir ,arı•,ı;ı 
Balkan Anlaşması 

nan yabancı okullardan aldıkları azlık ve rabancı okullardan bi· t ip edilmiışti. Yarışın 1JJB9,0ı' 
· · k · · b "b" t l iki yüz ok atımı idi. S::_•' .. ,ıJ tahsil vesikalı..rile, mamleketimiz rıne gırme ıstıyeo u gı ı a e • 

b 1 · s "ı kalar e .. v81ı1. "'u-rk tarafa diğer taraf yirnll b•• 
Yazan: Vuştetiç Mato 

Enternaaronal matbuatta Yu Balkan paktının bu günkü 
goıJıltranın diplomatik siyasetin 1 kıymeti hakkındaki bu neti tef 
den çok bahaediliror. Bazıları sirler hakikate uygun de~ildir. G 
bu aiyaaelin mihvere ta.bi oldu Bulgar - Yugoslav muahade 
#U mütale&1ındadırlar. r di,:terleri si dört Balkan devleti pakti1le 

de Avruparı tehdideden bü1ük ayni maksadı taeır: Balkanlarda 
barbın dıeında kalmak arzusun sulh . Bu muahade Yugoslavıayı 
da olduA'uou, biQ deQ'ilse, iki cep Balkan paku Akidlerine karsı 

heden haogisiniu üelünlüA'ü da teahhülleriııi inkAra mecbur et 
ha sarih olarak tebeyrün eder mez; esasen bu devletler Bulgnr 
se ona iltihaka karar vereceği - Yugoslav paktının· akdine mu 
ni aöyhlrorlar. vafakat etmieter ve bu paktın 

Bfihln bu iddialarda doA'ru diA'er Balkan devletleriyle Bul 
olan taraf varmıdır.? garisıan arasında bir irtibat va 

Yugoeluyanın bu günkü va zıfesi göreeeğini düşüIJmüelerdır 

ziyetini anlatmak için bu memle 1936 SelAnik anlaeması bunun 
ketin dıı sirasetinin ana hatları bir neticesi olmuetur. Gerçi o 
nı kısaca izah etmek kAfidir. zamandanberi bu 1akınıaema ye 

Yugoalu1a01n genieleme ni adımlar atmış tieğildir. Fa 
emelleri roktur. Balkanlarda sta kat Balkanlarda snlh ve müsale 

tükonun muhafazasına kati su metin temini roluııdaki efoalipet 
rette baA'hdır Onun iQindir ki Jerin bu ra~aolamaın her şeıden 
ıulh muahadeleriıle tesbi\ edi evel Münihden sonra Bulgaris 
len arazi nizamını daha iyi em tanda hudutların ıadidi taraftar 
niret allına almak maksadirle larını takviye etmie olan reviz 

19:J4 de tesis edilen Balkan an 1oniat zihni) 1:ıtin çığrından QıQ' 
laemaaıoıo (Yugoslavya, Roman rıodao Qakmasına hamlolımabi 

deki hususi, .,abancı .ve azlık e arın ve '• • ıı .ı. P sellesi vücuda getirmek ve bunu • d k retı"cle 
çe1e tercüme eHirilerek asılları eve verme su ı 

demokrat cephesine iltihak edeu ckullarrna kaydolmak Ozere mü •ı · ı v kı1.ı · · · · ile birlıkte " aarı e ıı etıne edılmıeıı. ·fe 
Roman1a · Türkiye ·Yunanistan racaat eden baıı talebeleri okul gönderilecektir. ı Biniciler Ke1s ile H•''·r 

1 
müsellP.sine kareı kullanmak hu idarelerinin ellerindeki tahsil ve Vekilin bu talebeler hakkıu Keysin Damis isminde b• d 

susundaki ga1retleri de boea çı sikalarile uygun sıaıflara almı· da emir verinceye kadar talebfl 'Gabra adında bir kısrd1 t•~61 
k kt R · h okula ancak namzet olnrak kay . adı aca ır. \evızyoncu sa ada hir yarak, daha ıukarı sınıflara 1 . . . Ş h" .. d k" Keys bu yarıeta Damı& f!tfı 
B 1 "1 · b" 1 · .ıı.· - . • 1 dedılebıle.ıektır. e ır ıçıo e ı . . . . ts P ~ 

u gar • il acar ıe ır ı~ı mum kaydettıklen anlaeılmıetır. \aka ttzlık ve fabaocı okullardan bi kı atıua bınmıetı. Yarıe r•' 
kün olsa bile Yugoslavyanrn ıet, bu g bi yolsuzluklarm önü-ı rinden diA-erine nakletmek isti Naıifeyi geçmie idi. Bu :,011 

Sof ya • Peete ile bırlıkte sulh ne geçmek maksadile bazı ka· 1 yen talebe için da a1nı muame Nazifenin kabilesinden ~ i b~ 
muahedelerinin tesis etmie ol yıllar tesbit etmi11tir. le yapılacaktır. saklanmış olan bir kaQ ıııe ,rı~ 
dukları arazi nizamını alt üst • b. k denbire me1dana çıkarak 1 ~~ 
etmek IQiu Balkan antantından Nevyork sergisinde garıp ır va a bozdular. Bu yüzrteo iki ~;l~ç 

::~~:~~:~~ ·~::1iy~~::~:~;:;: Para ş ü tı e ati arken ::~:·~~d::~:::~i:~~~~;P~~:~~ 
Roman1aya baQlıyan rabıtaları ıer. Bu· tıadise Arap tar• 111 ı 
o kadar kuveUidir ki bütün dip Ha va da beş saat a Si ı l kaldı 1 ar bir ata sözü me1daaa çıar:,a~ 
lomatik kombinezonlar, ne ka ki kimse uıun müddet 1' ıı' 

•r• d h . 1 1 1 R l 1 l 1 d k -ddet -' ar ma ır o ursa o sun _ar, ot Nevyork sergisinde .carib kal arı iei a aya n mıe ar ve er alır veya uzun mu d"' 
many1 · Yugoslavya munaseba ı bir vaka olmuştur. 72 metre bili kurtulncakları01 ümid ede- nnda bir kavga deV!ll'.ll e flJr 
tını gev!et_mek ~aks~dı~ı ~~ ll Jükseklikıeki paraşüt kulesinden rek gülmefe, k ı rk metre aeatı (aralarında Da mis harbi 0

1
' 

dünoe bır ıskambıl koşku gıbı her gün allıyau 00 binlerce ıo- Jarında [toplanan kalabalığı tır) derler. 1 ,rıo' yıkılma~a mah~umdür. ls!ln arasına karıean biravukalla seyrederek eQ'lenmde beşlamıe 2 - Oilmanlı padieab 06• 
•: . . kıırısı, paraşütü takip kendile !ardır. dan İkinci Murad zarxııı~~s 

Fransız • Turk ve logılız • rini boeluğa bırakmışlar. ve fa · Fakat, kurtarma iei uzadık Türkmenlerden biriniu eo if'' 
Türk muahedelartue gelince. bu . . _ ça uzamış, gC'Ce olmue, her taraf Arap a:larıudan birisi Oerıııpd~ 

h d 1 ~ k~ A'·d . d kat aksı bır tesaduf onıarın pa- . k ö k 1 k h d Ilı h " b tarafı .. mua a e er ...,ar ı iL eoız e ve tan pro]e t r ya ı ara ua a zade ra ım ey dl~v 
ra. Türkire, Yunanistan) faal lir. 
Aıaaıdır. 

Anadoluda tokrak nizamının raeülünü, kuleyi tutan üç muaz asılı duran çift aydınlalılmağa hile ile oaldırılmıetır, Tiir~eıdll 

Yogoılatranın Balkanlarda 
kendi lehine arazi tadilAtım mu 
oip olacak her hangi bir airase 

te girieile bileceQfoi sananlar 
raradıheı millfJıet prensiplerine 
müstenit olan ve bu itibarla bü 

rük bir Avrupa devletinin Avru 
panın sirasi hAkimi haline gel 

meeinde biç bir menfa&.ti olmı 

ran Yugoalavramn harati men 
faatlerinden temamile tegafül 
edirorlar. BilAkis bütün hasati 
menfaaUeri bu memleketi, Avru 

panın b6rük devletleri arasında 
bir kunet muvazenesi ~iyaseıine 

müzaheret etmiye scvkeder. 

· ı · ı b zam telden birinin üzerinı> du b ı ıı ı · l ııı et ı• Bulgar revıııoncu arı ra muhafazasına matufturlar ve er ae amıe ve zava ı arın neeesıo ıer kinci Murada eikaY .
111 

~ 
nız ıulhçu bir revizrona taraf halete Balkan paktının diRer üo 11ürmüe ve zavallı hrı koca, rer deu eser kalmadıQ'ı gibi, içlerine lar. Murad SelAoik'in fetlı_1 bı 
dar olduklarını temin etmekte 6kidini hiç bir EUretle taahhüt den (40) metre yuksekte, bu telel'de bü1ük bir korku düemüetür rahim beye bildirmek i01~cti' 
dirler. Fakat onların mazileri bu 'altına sokmazlar Balkan paktı asılı olarıık kalmııılıtrdır. projektörlerin yarattığı man sefir göndermiş, arni zsıll 1,~ teminatın eamimi1eti hususunda ancak Balkan huduılarının müe Sergiyi gazenler bu vakayı zara ile havada ıısılı kalan pa- Qilrnan bu ıttıo sahibiııe ı • 
bize tam bir emniyet veremiyor terek müdafaasını gözetir ve görünce havada 11sılı kalanların J raeütün görünüeü daha garlb 1 · · r · v sıtasit18 ~ 

' olduğu için civarda toplanan verı mesı::ıı 88 ırı 8 fbr•b .ı 
Bize daha ziyade emniyet veren do"rt mütlefik dev lelin Balkan altına toplanınağa baelamışlcır ve l k 1 b 1 k h .k ıı1.d li ld x. r.:lhim be1e aulatmıetı. . 1r . I a a a ı arı u 11 e Q0111a ıesı fol 
eey Bulga!' milletinin Almanya harici hudutlarıoı mevzu dıeıu bu kalabalık ~ıttıkço artmışt.'.r bir sırada, yani bAd isejen tam b3y padişahın bu teki• ı ıısrl' 
oın fauında fani bir har bırakır. O kadar kı, bazı açık goz\' bee saat sonra. itfaiye grubu bü ettiğinde Q3rmiyan oğlll08 

be sürüklenmeye muhalif olmR Bı1lkıınlarda vaziJet _ Müs !er, ayakla beklemekten yorulan fük bir gayret sarfiyle, ka~ı açılmıetır. 0 ı• 
eıdır. Çünkü hafızası eski batı k se1ircilere ikieer üçer dolara is I kocayı buluodukları faci vaz ı- 3 - Zülkadir o~uıısrııll ~r takıl Arnavutluğun ortartan kal 11ıe 
rayı unulmuı:ı deX-ildir. O o un kemle kiralamağa baelamıelardır 

1
1 etten kurtarmağa muvaffak ol-

1 

Süleymaıı beyin g-ıyet g ab~ 
Y 

5 maaı müstesna- Balkan paktı ıP fbf" 
içindir ki mih9er diplomasisinin nın imzalanmaaıurtan beri ehem Knrı kooı,, v&kanın ilk daki· muetur. ah urdı. Karaman oer,ı11 ~ 
Bulgaristanı açıkça ltalyao - Al j . tll hiQ bir tehavvüle uğra ,. L ~ J 1 1. H bey bu ata göz kc.yaıuştıJ 61 

Avusturyanın Almanya tara 

fınban ilhaki neticesinde, Yugo 
IHJa Almaoyanın komsusu ol 
muetur ve bu itibarla garp hu 
duLlarında iki mihver de~letioin 
komsusu bulunmaktadır. Üstelik 
ihracatının % 75 kadarı İtayla 
te Almanra tarefındançekilir (kı 

man mihv~rine iltihak ettirmek ::::ıetır. Sulha sebatla bağlıl Sıenuerunua yapı acaı i ata y Süle1man be1den istemi~~:'?~ 
için sarfe&tiği garretler demok .1 . • J • • it k 1 V. } ..... . d alamamıetı. lbrahim bef ıdıl" 
rat devler Alman - hal yan ge olan ve temamı e a~tı revı~y~ uemz musaua a an 1 ay 8 t} n 8 sak eeiretinden birlıi ile 0\,tı1' 

k nist olan dört devlelın tesauudu sıı-ıey""aO tk·ıncı· Murad• ııA nielemesin\n Jolunu esmiye --•>-- M ı · • • l • ,u ı.ı r 
bu mlntakada sulhun ve Balkan a ı•ve faıvın ert h b8 • 

azimli göründükleri müddetçe Şehrimizden gide· J J göndererek 1111 padi~a a ıd"'' 
Rkamete mahküm bulunmakmak milletlerinin isLiklillinin en iyi :i\laliro Vok:lleti Ilatav etmek üzere hazırlaroıe 0 

tadır. .oer ın ve omanın ir 41 • 1• t' . 1• t k·ı•t nu ı ırmıe ı. ~" u l R b teminatı olarak kalmaktadır. cek sporcu/arımı.., 1 . ' . 1 b"ld. . ı· lh.ı 
N . vı ayo .mm ına ı e~ ı a ına . K 0ıtııı J BudapPşte . Belgrad • Soffa mü la Tribu~e des atıons secifdi ait tayinleri yapmı~tıt'. Yeni 4 Padıeah araman~ derer', 

-- ı . him beye bir elçi goo 11J • • ıt d tayınlorde yalnız deftordarm n ~e JI 1ng1 ere en ~ --- ~ · Süleyman beyin atını • P 

o/o 50 si Almenranın hissesine 

iaabet eder,) O rüzden, Yugosl 
Javra iQin. e~asen hudutlarında 

müreffeh. kune\li ve müUebit 
bir Yugoalavra görmeQ'i arzu et 
tiklerini mütemadiyen tekrarlı 

ı\lmanyaya Gönderilen 
Mel{ttıplar 

Bertin, a.a . - Havas ajan-
ran bu iki ".3evletle dostıtne mü flından: Y nrı resmi mahafile na 
naaebeller idame [etmek hayali zaran lııgiliz gazetecisi Kinghall 
bir ehemmireti haizdir. 1 den Alman1a1a üçüncü defa ola 

Bu mütalaalar Yugoslavya rak reniden bir çok mektuplar 
nın bu günkü vaziretini izah et gelmie ve bu mektuplar, Alman 
mek u 1935 denberi bu memle makamatı nezdinde büyük bir 
ketin Alman7a ve halra ile : infial tevlit etmiştir. l3u mahsfil 
olan munasebetlerini ielflh için ı • AlmR:ı mill?tine zimam_dsrların 
raptıtı aarretlerin hakiki mana dan Juz çevırt~ek, kastı~e yapı~ 

l k · in kAfi derecede mıe olan ve katı1en tahrık eserı 
aını an ama IQ 1 1 b" bb- • di tav· 
beliQdir. Fakat bu ga1retleriu ı o_fmıy~nkl ı_r bteşeı l~ı t yke - rü 

. y 1 1 sı ettı erı u ıa ın e erru 
uzan ıamaudanberı uaos avya takdirinde Loudrada teıebbüıte 

Kinghall'ın bir çok mektupları 
vardır. tık mektuplerin bundan 
on betı gün kadar evvel postaya 
atılmıe oldukları anlaeılmaktadır 
Bu mektuplar, ince kAQ'ıt üı eri 

ne matbudur. Bu ınektu,ların 

Alman halkı iizerine ne gibi bir 
tesir icra edece~ini ölQmek eim 

dilik müeküldür. FaY.aL Kinghall 
tarafıudao girieilmiıı olan propa 
ganda faaliyetinin Alman hal 
kının bir Çok muhitlerine tesir 
etmiş olduğu da ruuhakkaktır. 

H t b .. tayini gori bırnkılmı~tır. , .
1 

. . b"I :ıı·rdis8 .J 
a.ay a~·raını ıııuua8e- JI .1 •. °" lı b sıne verımesıoı ıt 11 ı· 

ı ,'\ atay vı ayetı mu a8e e Karaman ox. ı u Padı·eal1tıl baıl ı' betile tıkendorunda ayııı ~4 ı;; v 
miidiidiiğiiııo Hataydaki tak- lı"fı"nı· b "ıedebane karaıla~ı . tıll iincii gii11ii yapılacak yfö.ane v • 
Yİyoli uağ alayı ınulıa~ebeci· JÜZÜnd~n de l\arılm•D 0,,.,tl miisa bnlrnsıua~clıri nıi:r.<len aşa .,. 
si B. Ahmet __ ı __ Inı_ı_ıu_i_ Okt_a~.· harb ilAn edildi.Kart'mao 8 J1~ gıda. adlan ymı:ılm denizci H 1 <l ı /1 D l 

1 
11 

assa ma mu ur uı;ıme 1 ı::ı keti bo1dan lıoya işga re4 
~1>0rculnrı mız ~ogi l nıi~lerdir. l · l ·· .ı •· ·· 'I t f' s·· ,f ·' 

ı ma ıııııuurıı .ı.\ us a a unıer Neticede Karaman 04ıu ·b' 
Yiizıno mii~ahakalarıııa, Kırıklınn malmiidiirliiğiino Za di \'e memleketi kendisio 6 1 

Ankara, i\forsin ve A<laıı:ı ra ıualmiidiirii Ahmet Oo~kunl 8dildi. dci~ 
yüzmo okiplorin<leıı <lokuz;u Ueyhnniye mnlıniiuiirli.iğiine Vr. Hosarrl~ 
i~tirak C<l<H'eklerdir. Yüzme Korkudoli malnıii<liirii Ali Ri " 1 

• t(;;;d9i~ 
ınfümlmkalarnıı organize et- ~a Titrkor, t~kondcrun mal ~ ,,, 
nıok iizro Aııkarn Beden ter- mii~iiı·liigi~ne Di>rtyolr nı~lmii Meksikah ~ir kadın 'uel 
biyo~i umuııı ıııii<liirlüğü mu- diirıı Snmı J)an·aı., I ayla<lağ Jy 
aınol:lt miidiirii Hiiroyy:ı Ülkii malıniidiirliiğiino Petürke mal cuk ~if~80 ~oguru :it 
ve su :<porları fc<leras.'f'on mii ıniidi.irii Noeip .A tnlay, Hatay . ı;ııtde:i, 

Yari<lat ıııüdiirliiğüııo lstaıı- Kanndnuın be~ız f ı;si~ 
11 ıne88İIİ N ccdct Otan Hataya ı · ı ı t t il\ e ~ • · • bul varidat kontrol momar a- rı meş ıun ur. il o .. 

gitnıi~lcr<lir. Sporcularımıza rındnıı Heınzi Akıncı, Hatay bir kadın dn gcc;en ~·~;, J~ 
iyi yolculuklar vo muvaffaki- vari<la.t kontrol ıne.murlııguna lıatınclıı he~ çocuk lM 

11
ct0 

1 ııt ; Jıl 
votler dileriz. htaııbul varidat tahakkuk me gnrmoga mnvnffnk .0.jFİ 
· D · I \ nıurlarıııd:ırı Saim ~1aııdar ta Bu çocukların ık 

ile garp detle\leri arasında dost bulunmaJı taeav9ur etmekte· 

ıuk •e itimat münasebetlerini dirler. Antalya kanalı 
deA'ietirmek · gibi bir maksadı 81 AJni mahafil, İngiltere Har~ · 

la yokLur. Cife nezare\ini ve bilhassa Lort fl }fl küşat 
Yugo&l89 milleti Avrupanın Halifak.· ve Perth'i Kinghall'iu 

bu gün geQirmekte olduQ'u müe mülh~mler olmakla iUiham et 
kQI anlarda &arihi mesuliyetleri mekt9dirler. Bu mahaf.l, harp u 
ni tamamirle müdrik bulunmak nasında bir derecere kadar an
tadır te diplomatik gerginliQ'i laeılan bu propaganda usulleri
arlıraoak biQ bir ıer rapmıra nin aulh zamanında kabul edile 

caktır. Bu itibarl1 Yugoslav1a bilecek usullerden olma~ı.ğını 
oın demokrat devletler aleyhine ilave ediyorlar. Bu usuller. ıtımal 
olarak mihver devletlerine muza l sızlığı arttırmaktan ~e . havayı 
kereı etmire oalıetıg101 iddia et zehirlemekten baeka hır ışe ya-

anız sporcu arımız ıl 
. u yin e<lilmi~lcnlir. üçü orkektir. . 

1 
ıı t-r 

l~dıp ooraıı, İrfan, Demir- Kanadalı be~iıloı·ı 1 11 ıı 1 

. d" ramaı. 
mek tamamen rersıı ~ır. Öğrenildiğine göre, Alman 

Bazı kimselere gore 1937 de 1 posta makarnalı Zighell'in mek· 
Yagoslura ile Bulgaristan ara ' tuplarını meydana çıkaracak ve 
ıında akdedilen ebedf doaLluk ~ bu suretle nazi zimamdar}arının 
paktı, dtaerlerine göre de son 

1 
gittikçe daha fazla memnuniyet 

zamanlarda Türkire ile logiUe sizlıklerini celbeden propaganda 
re te Fransa arasında 1tkLedileo ya niha1et verilecek olan usul
itutak muahadeleri Balkan an ' ler ıeorübe etmektedirler 
&ıotını kunetteo dt11ürmü1Uir. ı Haricire nezaretinin elinde 

I h~~ı, ~~em~~l Mute, ~-~elftlıi<l<lin liman ~a~erleri madam Dinnın r~k<l;.:r,ıı'1r 
• 

resmı 
J{:lurbuz, ~urgut l\..ole, Alıdul Limammızda bulunan Türk ran j\foksikıdı Vılll'. ~~ ı 

Ankara a a - Vakıflar eliy 1 lalı İnek~~i, Bokir Palancı, bandralı Burhaniye vapuru d~v ~ehrindo bir gat.etedtll•:~r~~ 
le meydana getirilen Kırkgöz Kemal .Arık, Yaşar Aydııı, let demir1ollarına ait kömür tah 8Idır. İsmi Polito A tf 

Barbııros Ki>lo. liyesini bitirmio olduQ'undan hu ~ 
menbalarındaki au1a Antalya bu bat yüklemekte, Alman band ve :lO yaşındadtr. ~ıori&ı f' 
ousına indiren 28 kilometre K 1 l f d it ralı A~he vapuru u.ıf:a 18 ait tra Mok8ikalı kanle, bıJ e~,r 
uıunluA"uodaki büyük Antalya urum ar ara m an sa iri· ves ve tüccar enııs111ı tablite 81 kız olduğu ba}dC, gıJltJ~ 
kanalı önümüzdeki çar~amba gü 1 fk 

11 
etmi~ olduQ'undan halen hubu ki beşizleı· karışık Jo ~,ı" 

nü törenle açılacaktır. an şe at pu an bat almakta, Federiec vapuru dır. tıııt• ıl 
Bu merasimde bulunmak tiicc&ra ait demir lahli1e etmek Hepsinin de sıh .... ot h 

ıe, bu sabah gelecek olıın deniz . ..~· ı· 
üzere Baevekil namına Ziraat Tü:-k Hava, Kızıla., ve ç0 E - k f k keınmeldir. Yalnı~ dı1'ı t 

ı yollarını u lrus \'8 puru ev a 
1 68

tjl ·al'ı 
vekili Muhlis Erkmenin riyase cuk Esirgeme kurumları tarafın lada bir tarıfeye tabi tutula.-ak tehlikeli surette ı .. ~1ııil~ ~' 
tinde ukıflar umum müdürü dan sattırılan Tutkallı makbu;rn anavataııa ilhak 6dileu Hata:vın halisi.\ çok zayıf' d•• 

1 
ıJ11ı t' 

Fahri Kibe~ çe muavini, takıf ~e eefk::ıt pulları aidatlarının da 23 temm_uzdaki kurtulue bayr~ Mamafi dokto~·lal', kfli;t'- . 
ıar idare meclisi hasından bir kazanç vergisine tabi tutulması mına ietırnk edecek halkı hamı t k t c·ıklıır•11 rl-1 

J 
1 t k d hareket 

1 
ya rnı ur u.ra •• .... o zattan mürekkep here AnlalJft Maliys vekAlelince alakalılara eu yarın s eu eruua . 

111 8uvfı,, 
ra hareket etmiştir. bildirilmi~tir. edecektir. mın oldukları • 
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1 l A N 
f çel vilayeti daimi encümeninden 

T ........... ~ Qinde bir lıercümerçtir gi- Maliye Nazırı parayı aldı, 
6rkiye Radyodifüzyon diyor. Bu gün en bilgin bir yarısını maiyetine dağıttı, yet-

~)ersinde yeni ya pıian Vali kona oının 500 
lira bedel kPşifli lıavlu dıvarı irışaalı 5~8 Y3~ tari
hine raslla) an Cu maerttısi gfinii saat onda i hal~ 

___ ......._ ____ ı_K_u_. _s fdilm.-k iizPr~ içPI vilavtıli daimi e:ıciimeııiı · ce 
pazarlığa ~ o•ı u 1 muştur. .. 

::•lan, Türkiye Radyoıu coğrafya meraklısına Çinin hu miş beş bin altını cebine attı. 1 
"'• Radyosu. 1 dudunu çizdirseniz yapamaz. Maiyeti kırk bin oltını paylaş-
DALGA UZUNLUCiU Neresi Japonların, neresi Çinin tılar, otuz bin altını nafiaya 

l6a9 
183 

K 
120 

ı~k belli de~il. Ne):se biz i~in g?nderdiler. Nafia Nazın beş 
1'.A Q ID. cı. kvv sıyaıi tarafında değilız. Ge1elım hın altını lampa koymak üze-
20 ~.~ 19•74 m. 15195 , Kcı. fıkramıza: . . . . re mühendislere verdi. 
e46 r: • T. A. P. 31, 10 m, Büyük hır Çın şehrının Mühendisler sokakları do-

i) Kca. 20 Kvv. sokakları kapkaranlıktı. Şehirde !aştılar ve iki yüz bin altın 
C U M A 21 /7/1939 oturan Avrupalılar hükumete sarfetmeğe karar verdiler. 
12.30 Prog-ram şikftyet ettiler; dediler ki: Şuraya lıuraya yağ kandil 

- Sokaklarda ışık olma- leri astılar. Bu iş ancak onbeş 
13.25 Türk müziği dığı için ger.eteri bir yere çıka- altına oldu. 
13 00 M 

1 
k mıyoruz, canımız tehlikeye gi- Fakat ilk gece kandillerin 

a· · om e et saat ayarı · b ı .. .. - ı Jaııs ve . 
1 

.. . ' rıyor. aşına aç ar uçuşlu, yağ arı 
meteor 0 OJı haberlerı. Hüknmet bu şikftyeli hak içtiler. Sokaklar gene karanlık 

Plakl3.,15. l4 ~Iüzik ( Senfonik lı buldu, hü.t~ye ~'>oka~la~ı ışık k.ald~. ~cak Çin hüku~eti va-
lar - R.) landırmak ıçın yuz ellı hın al- zıfesını yapmış, bütçesıne pa-
19 00 p ... tın koydu. l''-'l koymuştu. · rogram 1 

[ili sene birbirile konuşmayan kan ~oca hi l9.05 Müzik ( Caruso nun 
r Plttkı) 

1 l~.15 Türk müziği ( Fasıl Bazı izdivaçların karı.k-o- muştur: Bay Ilelle nişanlısile 
ıeyetı) ca arasında sarfedilen tek bir bir sene nişanlı kaldıktan son-

20 00 M 
1 

k kelime yüzünden bozulduğunu ra evlencce~i zaman bütün dost 
. · • eme et saat ayarı, b·ı k M · ı <l d k b. a-~-aJans ve 

1 1 
.. l b 

1 
: ı meye~ yo ·tur: acarıstanın arını ·~vel e ere. ır. ~15un 

20 1 
neteoro OJI ıa er eıı. küçiik hır şehrınde geçenler- eğlencesı yapmak ıstemışlı. Fa 

s · 5 Konuşma ( Haftalık d 1 · d" · · · k · 1 d ı·ı d !lor serv's") e a tın ız ıvaç merasımını te- at nışan ısı avet ı er arasın a 

20 
1 1 

_ _ . _. sid etmcğe muvaffak olan ha- bulunr:n:ıktan h~şlanmadıFı için I 
.30 Tul"k muzı~ı yan ve bay Ilelle bunun böy- bun.a ı~ıraz etmış ve o gun da I 

1 .. F l fı . le o1du~ırnu her lıalde bildikle- vetlılerın huzuruna çıkmamış-l. 
· · . - • era ı eı:a peşrevı. 15 

l l{ b · d k k 
~ 1 . ri için elli sene devam eden lı. ızın u ma ı arı oca ı 

srnaıl Hakkı Ferahfez bes d 'Ik k • k te Ça - izdivaç hayatları esnasında ara arasın a ı · avganııı çı ması , 

3 ğlayan cuyi sirişkle. larmda tek bir kelime bile sar na sebep olmuş ve bay Helle 
1 

.. İsmail Hakkı Ferahfeza fı • 1 d. bu kavga esnasında karısına 
§aı·k . etmemış er ır. Bu karı koca misatilerin vamııa çıkmadı'crı 

1 A teşı aşkın fl · d ..,. "ld · B'l"k' <l tl · ' 0 

4 .. · ( 1 sız egı ır. 1 rı ıs ss arı için kendisilc bir daha konuş-' 
5 · . . - Sant•1r taksimi. le sohbete dalmaktan çok hoş-' mıyacaı;ını söylemisti İşte 0 el 

PAMUKLAR 
Kevlland. 
Dağmab 
K•pumah 
Kozacı P. 
Kırma 
Iskarta 
K. kötlüıll 
Kozı 
K. çiğidi 
Yerli çiiidi 
Koyun derisi 

YAPAQı 
Şmrk 

• An•dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUQDAY 
Buiday, sert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf An•dol 

,. yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç M•r-t 

" c~yh•n 
Susam 
Keten tohumu 

46, 
40, 
39 
32, 
37,50 
15,25 
yok 

» 

> 
> 

53, 

46, 
45, 
53 
80 
55, 
110,120 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3, 12 

12 
2 

4 
3.50 
yok 
3,12 

50 
yok 

22,23 
21 

' 
~ .. fshak Varan Fcralıfe1,a şar tanırlar. Yalnız kendi araların 1 

li sene" bu sözünd~ · s~bat et- 1 

6 Seyretmek için. da konuş?1azlar ve ancdk h.u 1 miş ve karısı da kocasının ina · 
fe' İsmail Hakkı bey Ff:ralı- sayede ellı sene çok ~esııt hır/ dım bozmağa kalkmamıştı. Za · 

yok 
Burçak > 
Kuş yemi 5 
Kum darı 5 

?.a Şarkı 'I l ., t - . l l , karı koca hayatı sürınuş olduk- ten her ikisi de bilhassa i1.di- ' F aıulya şuk yok 

Nohut f6rk » 
,, Anadol • 

7 n e ıı.ap a guze o uı. 1 k . d. ·l _ 
' Nu · Il ı·ı p H- arına anı u er.· vaç hayatında sukıııun altın ol 

ili n a ı oyraz user- 0 1 b b .,.ı· -k·' · Şarkı A l k • f · n arın u e uıJl su ulu- duğunu geçen ılk seneler an- 1 

8 , tL t • rıh ) e ış~r. na aşağıdaki hadise sebep ol- lamışlardı. 
~ "anını ey Mustear şar- • 

,, Anadol 

1 

,. 

Mercimek Şark 4:,75 

9 ~el ey saki şaraı.n taze~endir. Kıskançhg .. m bu nıvi de görulmemiıtirl 
,, Anadol 9,10 

§a Mustafa Naııf IIuzzam • ' • 
Börülce yok 

tkı Gönlüm nice bir. Bundan otoz kırk sene ev- mütebesnim çehresile dansa 
Bezelye yok 
B.k~ > 

lQ • Sükı·u" 11 .. . k A vel sinema yeni bir harika ola 
1 

devam eder. Fakat buna rağ-' Pabtes > 
d· ~ uzza m şar ı - . . . _ . ı . f 
"nın yeşil çamları. rak seyredılırken ılk gorenlerın men ~ılahı patlatan Romanya 

1 
20 1 

lıeyecena kapıldıktan; meselA lı delıkanh sinema salonundan Üzii2ZA~~P 
· O Konuşma u7.aktan bir tiren gelirken lo-

1 dışarıya çıkarılmış ve polise 
1 

, Nevıehir 
21.25 Neşeli plciklar - R. komotifin altında kalıp ezilme teslim edilerek karakola gönde 1 , Karamın 
2 t .lo M-. ·k ( n· d O . mek için hemen sinema salo- rilmiştir. ' KAYSI 

~ uzı a yo ı- ı O d 'f; :ı · l k esra 1 Ş ı· p . ) nundan kaçmağa kalkıştıkları ı·a a 1 auesı a mır en, Kaysı kurusu yar 
- e : reetorıus , ı d rt' r 'l d ed 1 

l ... J arada sırada işitildi . Fakat si- sa me e a. ~sl sıı~tı e. a~s. en 1 mıca' 
0 oh. Strauss Gece kuşu nemanın bütün taamın - tt' kızın vaktıle kendı nışanhsı 1 Ç.-kirdekli 
Peret· d um e 1 ld " n 1 k d'ğ' · MalatyA ~ :n en uvertül' ği im de,•irde huna benzer bir o. ubgu ku, ?ı u ço sev ı mı ~et 

( .. F' Leha Alt - .. . . hır aş asıle dans ederken go- B d ç k" d k 
Vaı ·)· 'r ın ve gumuş hadısenın vuk<J g~leceği hatır rünce dayanamıyarak silaha sa ı e%ıeri ır e 

3 .. ,Jo} . ve hayalo gelmezdı. Geçen gün rıldığmı anlatmıştır. Ceviz kabuklu 

yok 
> 
» 

yok 

,. 
> 

yok 
Vaıt' 1

• Slranss Acceleratıonen Bülreste bir filim o-österilir ı O l d 1 ·· ı ., 1·ç 
~ ., ı. , . ~ .- 1 r a a yara anan ve o en 

.. H II ken atka sırol.u ela oturan bır olm:ımakla beraber bu kıskanç Badem iç tatlı 90 
{ıh,. • eubeı·ger opera balosu d 1.k ı ı . ·d .1 iç acı » 
S•"t!retinden v . e 1 an .. 111ın. >e_yaz peı eye uoğ delikanlı mahkemeye verilmiş-u er k b l k Çekirdek tatJı yok 
'°e .. ! . Üffenbacl.ı Ül'pheus U- ru sı ·tıgı _ır rove. ~er ·urşunu tir. Şimdi h~kimin vereceği > acı 40, 

rturu llerdede guzel ~11 kızla dans kararı beklemek la.zım geliyor. Yer fıabjı 23, 
~ · 22 30 i\ı ~ 'k ( O 

1 
etmekte olan delıkanlmın tam Acaba delikanlı katle tesebbüs Hemup 2 

cııy • u uzı · pem se ek ~ K ş k onıan _ Pi ) kalb tarafına ısab~tlc perdeyi maddesinden mi, yoksa aharın i:re A~:aoJ ~?.~200 
.. <a 

0 
· . . 

1 
delip geçmiş ve tabıt sahnedeki malını tahrip maddesinden mi Mazı Şuk 

' · O Son aJans haberlerı, delikanlı buna aldırmıyarak mahk11m edilecek? , Anadol ~~:26 
YQ .. t, esham, tahvilat, kambi- ! I . , Cebri ı 8,2!> 

<rltıkııt borsası (fiyat) 1 Yüz sene evre kı Fransız gızetelen Mahlep 90 

~:~O Müzik ~az.binli: Pi.) J 1880 ihtilalinden evel titution». ~le «4 J our~al .d~sı ~:lve ~85'34 O 
~24 Yarmkı program. Fransada kari sayısı topu topu ~e.b~ts» ıdı. tlkını~. 17 hın, ıkın Toz ıeker 26,90 
~ .- yr 69.000 bin kişiydi. Andak ga- 1 cısının 14.~ karıı vardı. Kalın teker 2~, 6 O 
bt~t - 1 . . GünJelık gazetelerden ha~ 1 Selilep 
C "1DE. DOCİRU YOLU 1.ete sayısı fazla ıdı: 160 tane. ka .üç tiyatro mecmuası ile ikı Çığit Y•ğı 42 

ÔSTEREN BtLG tDIR 1 Bu gazetelerden en fazla I adlıye mecmuanın kan sayı- ----------
Se ... T satış yapan gazete «Le Cosn- sı 6.000 di. 

Nöbetçi~~ () il ı Çocuklar { d 
1 ~it, k.,lll•y• h••eali ı.k.t ı Batan va çıkın a ı ar 

)'" p •l111ıy1 kudreti olma• l d · · §~§§§ E ~~ •tlcıd• ı · · k 1 Zelzeleler heyelanlar kür- ıs enız altında kahpkaybolduı Czane 
."l(ll f aranız ıçıD o a 1 1 

1861 . J . 1 
Ç()c~?" nıektep kitaplaranı remizin şeklini arada sırada de 

1
. aka adponyanın Ndı- ı 

•1ı ul( ESiRGEME Ka· 1 
•• ,. ,. pon ımanı uru u, meydan al 

' "'""• . . ğıştu ıveı ıyor. MeselA 1819 da adacıklar peyda oldu bir müd- t 'r VermeDlll Kurum s· ·ı d k la b. ' l ~ d·ı 1 ıcı ya a asının ıyı n ır det sonra tekrar limanı sular 
_ 

1 'r. l metre yükseldi. İndus'ün delta bastı, adacıklar yok oldu. 1 

21 Temmuz· 939 da 

SAGLI;< Ecuneıidir. 

i~tı ~· tıct>~ h·ri n ŞH rtua nwyi görnw k iç iıı hf>r 
gün da i n ı i PrıciimP.n kal• uı i ııe u ~r:ı mala rı 't-ı ihale 
giirıü lıelli saalla ~· iizcle ytıdi bucuk rı i slwtinde 
tutan 37 l ı ra 50 kuru~luk nıu"·akk a t lf· nı i ıı~t 
makbuz \e)a l aııka nıe~lubuııu lnımiJeıı sözü 
W.ıÇt>ll erıciinıerıe bHŞ vurm ~;l a rı il:in olonur. 

21-26-30 4 

1 L A N 
Tarsus icra memurluğun~an 

T•pu 
No tarihi Cinsi H Metre M. 
174 Kanun Tarlanın 2 7119 

E. 340 00 sehim 
de 22 His 
ıesi 

IJ lJ DUDU 

Mevkii 
Şamla M. 

939 
40 

Kıymeti 
Beher H 
Lira K. 
165 -

Ş~rkan nıulla Tahir Garbtn Hatice his esi 
Şinıalen isnıdil ağa \eresesi ile llumurli zadeler 
~erfSt'Sİ Cenulıen tarikrnın. 

Al<ıcakh Tarsosda dişci Ali VPkili .\ vukat 
llaydCJr 

Bol'çlu Zorbas hark M. 84k1avacı Salim 
hirirıci arllırmarıın ) apılacağı yer, g iirı, saa l 

22·8 939 S. 9--1 O ~adar icrada Sah giinü. 
ikirıci Artırmanın yapıhıca~ı )'er, giin, saat: 

6-9 939 S. 9-ıo kad~r icrada Çarşamba giinii 
t - t9bu giyri menlı:u l lln artırma ıartnameal 22-7- DJD tarihin 

den itibaren 939-40 .No. ile tuıus lcr•dairesinln muayyen numara 
ıında herkesin gOrebilmeei için açılı:tır. ilanda yasılı olanlardan 
tula maldmat almalı: iıteyenler Itbu ıartnameye ve 989,40 dosya 
numaraıile memuriyetimlze mQracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittlrak için yukarıda yasılı kiymetin yOde 7 ,15 
Diıbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd · 

edilecektir, (124) · 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifok 
baldu 111.hiplerinin gayri menkul Qzer indek i haklarını hususile faiz 
v., masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren y i rmi 
ıon içinde evrakı mtııbitleerie birlikte memudyetimize bildirmeıeri 
ıcap eder. Akli halde hakları tapu ıicilile sılbit olmadıkça utıı bedeli 
nin paylatmsnndan hariç kalırlar. 

4 - GOıterilen gllnde artırmaya iştirak edenler artırma far 
nameaini olr.umut ve lllzumlu mlaumat almıt ve bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen ı:amantla gayri menkul Qç defa bağırıldıktan 
ıonra en çok artırAna ihale edılir. Ancak artıma bedeli muhdmmen 
•lymetin yOzde yetmit betini bulmaz veya aatıt isteyenin alacağına 
rOchani olan digel' alacakhıar bulunupta bedel bu :Qların o gayri men 
lır.ul ile teminedilmi' alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taabbOdO bılki kalmak üzre artırma on beş gün daha temd il 
~ e on bet inci gOnO yani Aynı &&at 9 da yapılacak artırmada 

1 
credeli utıf iateyenin alacıl~ına rüchani olan diğer alacakblal'ın o gayr! 
menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 

ihale yapılamaz ve aatış talebi düşer. • 
6 - Gayri menkul kendisine ihale ol ıınan kimse derhal Tey k 

Hrilen mOhlet içinde panyı vermezse ihale kararı !esholunarau 
kendiıinden evvel en yüksek tekifte bulunan kimse arzotm ış oldugn 
bedelle almaia razı oluraa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemer 
on bet gtin mOddetle artırmaya çıkarılı 'P en çok artırana ihalo edH i 

' iki ihale araıındak.i fark Te geçen gOnler için yOzde 8 den hesan 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hokme hacet kalmaksızın m e 
mori1eıimiır.e alıcıdan tahıil olunur. "i38., 

2004 Numarsiı icra ve iflas kanununun 1 ~ inci madde 
sinin 4 Uncfi fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
)erinin bu haklQrıne ve hususile faiz ve mesarife dair 
olen iddıalarını ilfın tarihinden itibaren 20 gOn ıçind 
evrakı mUsbütelerile bildirmeleri aksi halde hali.lan 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bepelinin paylaş 
mesınden hariç kalacaklan cihetle alAkadarlerın işbu 
maddenin mezkQr fıkrasına göre bereket etmeleri ve 
daha fazla mul!imat almak istiyenler 939-40 Dosya 
nnmaresil~ Tarsus icra Memurluğuna milracaatıari 
ilin olunur. 

1 l A H 
Mersi.ı orman çevrge mü~ürlüğün~en 

L .. er kt>nıalınm rnulıamnıen 
Kental Cınsi l>edt>li Kuruş 

Ç k d 12 3240 a m en az o u n -
ı - içel vilAytıtinin nıersin ~ aza~ının gözrıe 

ya ylttsı ci varmda Ka rıcı~la r orıırn nrnda n 3240 
~enlal Çti nl euka odf)ntJ ~e'b~s satışa çıkarı!mışıır. 

2 - beher kentahnın nıuhammen bedeli 12 
kuruştur. 

3 - Şarlnanw, muka,·ele proj~lPrini görmek 
istsyenlerin Mersin orman bölg~ şt.ıfliğine mü .. 
racaatl c rı. 

4 - S<ıtıt 22. 7 939 Çarşamba gnnn saat ı ı 
de Mersin crman binasmda yapıfacaktır. .1 

5 - ınu vak~ at tflnıinalı (;->o) liradır. 
6 - - Taliplerin- şartuamede yazılı Vt>Sikaları 

getirmeleri mecburidir. 6 · 1t - 16 ·21 



SAYFA - 4 YENl MKU 'iN --~~~~~------------------------=======::-~~~~~~~~~~~~~~--~~--=2~1~T~~ 

YENi MERSiN Nis~iye ÜP.ratoru ve Doğum ~1ütahassısı 
DOK.TOR. 

Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. 
o:=:~:::::::::====-- 1 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etıııiŞ 

Hastalarını her giınS-12 15 - 18 e k~-ıdar kabul muayene 
ve ted«ivi eder. 

lçten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

S i y a si g ü n d e 1 i k . g a z e t e 
Bozkurt caddessiade 
ADRES: Yoğurtpaıarı 

No.1 

YENi MERSİN : 11 Yıllık fasılasız iııtişal'ın<la ki ınuva 
ffakiyet.ini halkları !'Ür<liiğü rağbete 
horclu<lur. 

----------------------------~----------~ 
Türk hava kurumu 

Fotoğraf Makineleri. 

Koltuk Takimları, 

Saat Çeşitleri, 

Renkli Gözlükler, 

Termos Çeşitleri. 

~ 

YENİ MERSİN 
YEN 1 l'tlERSIN 

• Sizin gazetcniz<lir dert\eriılizi dilekle-
• rinizi Yeui ~lersiu siitiiııları acıktır. · büyük piyangosu, ~ 

: Okuyunuz Ye okutmaya <_:alışunz. 
4 üncü keşide 1 l Ağustos 939 dadir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
SEDAT SAHiR SEVME~ 

Uray caddesi No. ~ YENi MERSiN MATBAASi -
T a b a a i t ~ ü t ü n i ş 1 e r i u c u z v e s ü r a t 1 e y a p a r. 

Bundan başka 15,000 12000 10,tlOO litalık 

lK.R.AMİ"YELER. • 
Fenni Sünnetçı 

Sıtkı T ann Uver 
En yeni ve çok çeşitli harfi eri Yeni Mersin Matbaasında bula bilirsiniz ( 1 O.OGO Ye ~O. 000) lira h~ i ~ i adP.L ru iik ~ f;ı l vardır 

IHJ~~ IID@WlW& ~~Y~IM~IL~IM IMJ&~IRIL~~lb~ 
KİTAP G-A2' E:TE VE M"ECMUA 

Şimdiye kadar hil'le 1 C ·~ kışiyi z~ııgin f-'<l~n 

B l' P l Y A N fl O Y ! 
Sed ve ağnsıi ~(jullel 

yapar. -~\o . 
TABI YAPILIR. iştirak etmek suretile sizdo 

'fHlinizi dPtıf' yiniz. 
Fakir çocuklarapar•11 ?6t~~ Resmi Daire ve MüeıBeselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 

Fatura ve saire en nefis bir tuzda ve beğendirmek ıartile yapılır. Adres; Tarsus paşa ga 
zi nosn ke şısır 

hariçen yapılacak ıiparişler kabul ve ezeldeng6nder ilir. 

~----------------------------------mıı===========-==mı j 
1 1.-Sayın Bayan ve Baylara-• 

UCUZ iLAN 

A.RIY.AN"LAR...A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 
tutunan gazetesi olan 

..- \f(gfMO lAAJ(g~$01M -. 
Okuyucılarınm arzusuna uyarak bır kUcUk 

lLAN TARl:PJiJSt HAZIRTu\l\IIŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

M0HlM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veya ae almak 
istiyorsanız 

tş mi, l;ci mi arıyorsunuz 

Tenzilatlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN istifade 
EDiNiZ 

m ~ 

1 l A H 
Devlet ~emir yollan 6 mcı işletme kumisyonun~an: 
~lersin depoınuza 1-6-940 tarihine ka<l ~ r 

gelec .. ği tahmin edilen 4500 ton maden köıuiirii

nün vagoıılarda n tahliye ve deponun muayyen 
bir yerine istifi ile 2500 ton tahmin edilen kömürün 
makinelP-re tahuıili işi açık ek~iltmt})'e konmuşsa 

da ta libil çıkn1aılığmda n ek 'il tm ~, 29 ·7 939 Cuma r 
tesi giinii Adanada işlP-tme binasında saal 11 de 
yapıl wak üzere ıo giin uzatılmıştır. 

işin tamamını11 nıuhanımen hedP-li 990 liradır 
Cüruf meyanındaki koklar nıiiteahhide ait ola
caktır. Beher ton ~ö~uiiriin tahliye bedeli 12 
tahmilinde lH kuruştur. Ş · rlnarueleri komisyo
numuza n1ür2caalla bPdt'Liı göriiliir. ish~klilerin 

9 39 yıh ticartıl odası vf>sikası, nüfus tezk~resi ve 
iyi ahlak helgelrri ve Adana veznemize yatıra

cakları 74,25 liralık muvakk1tl teminat makbuzu 
ile tam vaktinde ınüraeaatları. 

sAKlN ALDANMAYINIZ 
Halis memleketimizin limon çiçeklerile imal ve 

takdir edilenÜlgen Kolonyalarınrn benzerine dünya 
ltrıyabnda tesadüf edilemex Sinirlilere Hastalara şifa 
ve hayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yaları sizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa- 1 
da taklitleri ç1kmıştır. Ül2en markasına dikkat ediniz 1 
ve ötede beride · yapılan bir takım kokulu suları 
il olonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız Ülgen" ltrıyat mağazasında Ülgen kolonyaluıdır 

Her dakika ispat etmey~ amadedir· J 
Halis 90 D. Çobın Ülgen kremleri 
Li ınon Ak.sya ~ •ğh krem 
Kolooyalara ~eş çiçek Yağsız krem 
Şipr Nerkis Acı badem kremi 
Fujer ilk bahar Çil kremı 
Fulya Altın damla Plaj kremi 
Ful Fetış Masaj kremı 
Leylak Kadın teni ulgen briyantinleri 
Sünbül Soır de parı Yağlı briyantin 
Zımbak Unutma beni Lıkıt briyantin 
Menekşe Krep döşin ~ Yağsız briyantin 
Y Hemin Origan V ızelin hkıt 
Divinya Sipahi Şampoan 
Pompeia Kadın Saç losyonu 
Florami Saç boyası 
Revidor Talk pudrası 

========~======== 
Mağazamızda Avmpanın en yüksek fabrikaları 

olan So;r de Pari Koty Gerlen Foevıl Inoksa Dersey 
Şipr Suze Tokalon Piver Bulun Çeşitleri vardır. Fiyat 
lan gayet ucuzdur. En zarif hediyelerini1j ancak Ol nen 

1 

o 

ltnyat matclıasında bulursınız. 

Uray caddesi No . 24 ürgfn Itrıl at nıı İ uuı 

T. İş. Bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plafl' 

32,000 lira mükafat 
Kuralar . • 1 Şubat, ı llayıs, ı Eyltil, 26 

Ağustos, 1 ikiııcittışrin 

TARiHLEttlNDE CEKiLECEKTiH. 
• 

ikramiyeler: 
- l Adt•l lOOO liralak = 2ooolira,, 

5 
" 

1.ooo 
" = 5.ooo " 

8 ,, 500 
" = 4.ooo " 

16 
" 

250 ,, = 4 000 " 
60 " 

loo ,, = 6.000 " 95 . 50 4750 " 
., - ,, 

250 " 
25 

" = 6,250 ,, 
4n5 32,000 

1 

En az 50 lira mevduatı bulunan hcaalar kuralardl 

dahil edilecktir . 

~~~~~~~----------·---------~ 
T . l Ş Bıakasına para yatırmakla, y•lnıı para bırilı' 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denelPif 

olursunuz. 

Kulak, Boğaz, Burun ~f iilahassısı 
DOKTOR.. 

__ .... ______ ıİlllİll ______ mll! ~~~~------~~~ 

YENi MEH0 
Ziya benson 

Sağlık 

H .. talannı berglln ... ı onbeıten ıonra kabul Eczanesi 
Nüshası 5 Kurue~~r 

ti•' 
jçilf 

ile muayene ve tedavi eder. Şerait ( için 

sokagı Eczacı Supbi evinde : • A Altıaylık 600 

2000 ~ 
,oao 

1 
Mersin; H&1tane caddeıi Veli Tevfik fabrikası Mersin Gümrü~ ~arşısm~ı Senelik 

12
00 Kr. 

. . . ., her nevı vrupa, Oç ıylık 300 

-!:=:=:=:~:=::=::=::==::==:::~::.~ .. ~~~ ::=:=:=::=~· Yerli eczayı tıbbi. Bir aylık ıoo Y~ 
Va ~andaş ; ye ve müstahzaratı Reımi ilinatın satır• 1 

Haoa tehlikesini düşün ve kurumuna bulunur. Kuru,tur. ~ 
yardım et. l~~~~~~Y~e~n~i ~M~e~r~ıi~a ~B~a=ıı=m=e=v=ia=d=e:B=a11haıfbr 


