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8 oy ı Kardeş!. 
0''0mlorın 

/(Utlu Ol su. 
ıu14 1 •• 

llıa 11 ıarbuıın zaman za-
''iik dıJl't • eJcu !iİynlı bulutları 

tırı 1u ~?e zarfında 1'iirk diya
llııR ıı·~ok ufuklarını sar-
ı lı ana vat . . e (1 t· . an peı·ı~an hır lıa-

eıEl ırılın · · l ı.ştı. 

falardareRi% eller, iz'ansız ka
tir ~ YUrlln bi ı· harabeye ço

llıı~ti. 
li 

liitk 
11
d.arada di>rt hin yıllık 

h.1d 1Yarı Hatay da mu
~ es "l B lt kedcn ayrılmıştı. 

bQ y R&ret, fırak ve hicran •. 
ah· Urd Çocuklarını darına 
~ın et · 
' nu~. Servet kaynağı, 
ta ~ret kaynağı bu güzel 
~ş{ a elemli ve acı lgünler 

aınıştı. 
'l'üı·k . 

~ııı ınkılabı, 'riirk va.ta-
İd ın kurtulu11u Uurnlıurivct ltes· ~ , ~ 

lutd 1 Yuı·<Iu selirnıote kavuşu. 
l\ir ·· 

~atı le gun, şaşaalarla '1og:ın 
%ı a güneşin yarattı~ı bir 
~, 0 biiyiik <>udeı· Atatürk 

Bütün Hatay şanh ve ~ahraman ordumuza kavuşmanın ~onüm yılmı ~utla~ı 

Halkın içten gelen tezahürleri arasında 
yapılan merasim fevkalade oldu 

lzm;r inkılap müzesi tamamlandı 

Müzede 
Ressamlarımızın eserleri 

teşhir edilecek Mutlu bayrama iştirak için 
1 Neşriyat sergisinde teşhir edilen eserler 

inkılap müzesine konulacak Sabahın karanlığında sokaklara dökülen bütün halk gece 
yapılar• fener alayına da iştirak etti ı · ı< - ı 1 - •- - k ı · · zmır. - Ll ur;:ıarıs ta JU · - ı hareket :mnın ınkieafını belirten 

Antakya 6 [Ilusm~IJ -

Şanlı ordumuzun Hataya 
girişinin yıldUniiınü bi.iyük 
merasim ve feYkalUde tozalıü-

ratla, heyecanlı ,.e parlak lıir 

surette kutlanmıştır. Hesmi 
binalar, uükkfüıJnr1 eYICr, 1"a-

karanlığından solrnkl:ıra tlü
kiilmii~tii. 

Hükfıınot el'kanı, Parti Ye 
HalkeYi erkllnı, belediye reiısi 
ve azaları, Ticaret odası he
yeti, esnaf teşekkülleri rei8le 
ri ve bütün kHyliilor namıııa

da ihtivar bir kiivlü ımat onda . . zinolar, oteller her yer ;e hor 
Orduevine giderek Korgeneral 

şe)· kırmızı beyaz bayrağımız Muzaffer ı\kyiirek şahsında 
la süslenmişti. Belediyede Türk ordusunu ııelUwlayıp 
m~'·cut ~o~ ta~t~n biri ~sk~r~ kurtuluştan mütevellit halkın 
ıııuınes:sıllık, bırı orduevı, hırı minnet ve ~iikran lıiııleriııi bil 
köpriihn~ı, biri belediye daire dirmi~lcrdir. Saat 11 de ban
si, biri ue lıiiki'ımet ihıiirıe ya- 1 doııuu i~tirakile izcilerimiz 
pılwıştı. Bütün ~olıir halkı,! tarafından t stiklfll marşı Ri.>y 
bayrama iştirak içiu sabahın lenmi~ vo bunu ıııüto:ıkip halk 

. . Eelmekte olan lokı lAp rntızeeiuio rakamlar ve krokiler hazırla'l · 
atlına. partıueıı vo holeılıy~cleıı inşaatı n&ticelenmie, müzenin de 1 maktadır. 
gcnçlık namına mekteplı,ler-1 karaeyon ielerinin tanzimine İnkı lap mfü:esiude Türk ree 
den bir zat halkın hııı~ıyat baelaomıştır. lnkillip müzesi eamlarıoın kıymettar toblol rı 
ve lıa~sa8iyotini .ifade. edecek l Kültür sahasında baearılan in· ma teehiri uygun görülmOetür. 
n~~uk18:r ııöylenıı~lordıı:- Rnnu I kıl~pların toplu olarak bir ifa Geçen sene Caaıhuriyet 
ınuteakıp Antakyn<lakı n.sk~r 

1 

desı olaaaktır. Halk Partisınio memleketin muh 
ve jantlarına, izci ve mektep- M'iarif •ekAleti, geçenlerde telif mıutakalarına göoderdığı 
liler bilumum esnaf tc~ekkiil 

1 
Ankarada açılan Neeriyat sergi ressamların . ho zırladı.:Cları 11_6 

!erinin de iştirakile bir resmi sinde teshir olun1:10 eserlerin 10 parça tablo ıle !11uhtelıf tesekkul 
•Teçit yapıluwıtır İ kılap müzesinde teşhirini muva ~erbel mi eneup. dıkı:ter redssamlarhı.n 
o · • ~ · ı f 1• •• - _ N . . . .a o ıırı resım ısm ıo a tee ır 

Diğer ~ehirlortle de ayın 1.li. gor~uştur. e~rı~at sergıeı· cctılecektir. 
suretle fovkallıatl ınernıiiıu ya 1 nm lertıp ~e taozımıne vek~10! Bu tablolar, Güzel Sanaılar 
pılnıı~ ve bn nıe. ut netice ile 'ı basma fa.ıı v~- derlemeler mud~ Akademisindt. faaliyetCJ ge<,;en 

d h b 
.. "k 

1 
. rü B. Salım Nur.het memur edıl bir jüri heyeti tarafından eeQil· 

a a. uyu yarın anı ınaııaıı . r 
halk biiviikloro ~iikraıı lıhıleri mıe lır .k 

1
,. _ . . . ı mişti111· · . J . 

. . . · . . n ı ı:ap muzesı ıçın, son ee l epsı e ıısnat değerı taeı 
nı bıldırmışlenlır. . nı:ılerde memlAketimizde maarif yan eserlerd8o ibarettir. 

Bnrnua gece de lliiyiik bır ----------------------------------
fener alayı tertip edilmiştir. Kastamonuyu sel bastı 

auad ,, a haykırdı: 
di Kırk asırhk bir 
~arı e · 

Türk Fransa ve lngiltere llariciye nezaretleri Çekyanın Altı ahşap köprü yıkıldı 
dört ölü var l\ sır kalamaz,, 

l~k u lahuti bir esti. Bir 
reyişti. 

eıı llütün Tiirk ui varııın. Ye 
ı~u· ~ 

1t Yn.yıluı. 

Sıkı bir temas halinde Molo- Altınlarından 
1 A 

tofun sorduğu sualleri 
tetkik etmektedir 

Slovakyaya pay yok Afetzedelere yardım için ~ah~lli 
Bratislavya a.a - ~erllnde metçe derha/ tedabır altndı 

hüku-

lni; .11H şef kahraman İsmet 
~i tu, bu kut8i sesin alıen(J'i . Tan gazetesi, müzakereler üç aY,da Kastanıonuila. dvar (lağ lu- <lo Iıay"aıı zayiatı vardır. su-

~lllanıladı. I ' kere inkıtaa uğradı demektedir llovak allınlarıodan Sıcvukyaya ra yagan karlardan ., elıri lıii- l arııı te:;iriııden oloktrik te:-ıi-

Ankara (i a.ıı . Hadyod:rn] rak g ö 'tc rilmckto olup 10 · 15 

~atan atay, yirmi yıl oııra ana isabet eden hisseyi almak iste yük bir el ba~ını~tır. 101 3 sat ı da bo;rnlınuı;- oldıığmıuan 
~ " mekle idi. Faka\ bu talepleri red • • : • • ~elıir tılmaıııon kamuJıkta ·al 1 

n kavtı11tu. . Aukare, 6 a.a· (Radyodan) giliz - Fransa "ohsi münasebet donlJerı· oııı "tlı' ııo ı·astl tıııııı,· aıı k 
(!h,,,

1
1l nniyot tnrilıinde mil.yon Havas aj a nsı bildiriyor: 

1
· ıeri mükemmel gözüküyor. Ve, bıı sol eivardaki ovloriıı bir '{" dedilmietir. nw;•tır. .Afeb:edoler " ynrclıııı 

hil' ere nisbetoıı virıni nl, Fransa ve lngiltere Haricife 

1
vaziyel her devlet~n tecavüze kıl'mmı vo nltı nlı., np kiiprii -

an. sa lı · ·ıa · nezaretleri eıkı bir temns halin kareı koymak azınında olduleu Almanya iktisadi yardımda yii tamamen yıkmıştır. ic;in mahalli lıiik fuııeko deı·-
Ue"t' Yı r .. Bu arı da ge ı. . , " ı. de olarak Molotofun sorduğu su nu gösteriyor. bulunacağına söz ver.mie fakat Ölenlerin mikuarı d ört ola hnl tedbir nlınmı:;-tır. 

'rıirk " alleri tetlıik aylemektedir. lh1 devletler küçük milletle Çek altınlarrnın iadesini kabul ------
(jtdu. un kahraman ve ~anlı fngiliz kabinesi bu gün yap re ge\ecsk herhangi bir tııhlıke 
"e ll u IIutayıt girdi. Hat.'ly tığı toplantıda da bu meseleyi ye silllhlı şekilde yardımla kar- elmemi6tir. 
l<ll'i .atayda yaşıyaıı kardeş- görüemüe~ür. eılasacaklardır. Durganskinin gizlice Berlioe 
ı. llıt?.i k 1 b. ı·-· b T , . b hususa h İngiltere Hariciye Nazırı B. "\ltJı· : • a p ır ıgı ve ora an gaze~esı u as giıtiği öğrenilmektedir. 

~ı · . . . · - Qeınberlayıı Avam kamarasında 
a b·ıs ıle Ynl"adığı nnavata11- reltıA-ı bır makal~s.ıııde muz&ke bu hususta sorulan bir suale ce 

ltle~tiı·di , relerden üç ay ıç~nde la~ .. ve up vererek Lord Halifuksın ce· 
l:tı~ arnl t ~et tnfüıii.. llu hakiki bir terRkkı h~kl~uılcııAi vahi mütaleasını bildirmiş, ihti-
ıL ın ı anlarda tam ahı kere ıukıtll uQ- IAflar hakkında ta!ailAt verme~e 
~il ıtuazzam başarıların- d ı:a ı J" l ramıetır On baha evam eden lüzum aörmüyorum. Esasen müe 
4ll b· .uz erce ba~arılarmdan - k 1 d · ı ı a ~ ·; muza ere er en sonra ne ı ere ku-ıAtın bir taraftan geleceğini 

, 
1rısidir. 

l 
611 

miı nede gerilemietir. zannetmek sı..nılmak olur de· 

Tiyatro, Sinema ve konser· 
~iletlerin~en ahnan 

• • • 
vergı mıyor 

ttı,t Sağ oldukça, hu başa- Buna raAmen Sov ıet - in miştir. 
.tn p k ------ Tiyatro "\'O 8iııeınnlardan 

llıiıı 0 ç.ogalacakı v~ l\u 
~iyee·t Çok Yarlıklarla movcu- Tiyençin meselesini halletmek için :ılınan vo bnzı ycrloı·tlo bilet 

hn6 .. k beueliniıı 0/0 28 iuo kadar yilk 
a~t Yll sek eserler kata- f 

it. ı•ngı•ıı•z Japon kon eransına selen damga, tnyyaro V(• ho)C-
A ~VVelk' • di.Ye resimleı ile füuiiliwe?.o 
~~ttı. ı giin Ha.tayda or- 1 k 1 d 
tftq ı~~un buraya giri~ yıldi>nü hazır 1 baş a 1 lıisseleriııin birlc~tirilmmıiııe 

llUtJ ve bu vergilerin y\i:1.do ona 
4 llat anaı. 8 c . . t ·ı . k b l ..1 k indirilerek bir ohlon fahsilino 
ı, tıu. 'Ylılar, doldu, bo~al- • raıgıe, gaze ecı eri O il euere 

~ -,tu h k d dair hükumet bir kaııuıı Hl yi-
ı .. ~_lirtn~ ay ır ı. bıy,anatta bulundu :U'-ı ':"ı sene, hasretle bek- . hası hazırlamıs, me<'lise ırön-
~1t erı Mehmetcikler go- Tokro a.a - loaıHere bü,raph babieindeki görüımeler aermi~ti. 
~\lb~e llli yaparken o~ların ıftk e1Qiıi B Craigie, bu sabah hakkında ne bedbinim ne de Laviha Dahiliye, Malivo 
bil' 

1 8enı.alara yükselen ul'l'.i parici7e nezaretine giderek B., nikbinlm. Yalnız bu görOemele w 1 · • aıell . A .
1 

.1 T. . h kk ndaki ln . ve hiitçe encümen erındeıı geç 
'h Y gıbi yanı"'tlrdn. rı a 1 e, ıençın a ı rın mesut bir netice7e varması • 
.{l -' ğ tikten sonra uınumı lıt•vete 

l 

l\Yrak geçti. Asker ger.ti .• .ıiliz . Japon kooferaosınıu pro ' nı arzu ediyorum. Ve Japonla 
ı. Sı,..,l -s ramını aöraema•ttlr sevk<llunınnı.ıtur. Tiyatro ve 

Son--'--__ _ 
haberler 

ingiliz Hariciye Nazırı 
Cereyan eden müzakereleri tacil için 

Moskovaya gidecek 
.\nkara li ( Hnuyouan) - İyi lıahor .ahnı mıılıföllorde 

8iiy lendiğiııo ıtiire 1 ugiliz - Fransrn - ~<n-.rnt lıük fı mctlQrini n 
gHriişmclerini ta<' il için 1 ııgiltcro llariciro n(ızırı J<ml Hu 
lifükınıı ~lo:;kovaya gitmek ilıtiııınli vardır. f" ütuularırıı 
ii~ler konu~malarrna lıası·eden gn;.r,etolcnlen I>iiti Pari,,,iyeıı: 

Sovyetlor Birliğini lsviçre - IJiikseınburg ,·o Uollantln 
ııın bilciiwle lıarok:l.tını takip etmekte olilugnnu, Almauya
nın kendisine bir maJıro~ temin İl)in ])an:r.ige hiicuııı niyetin 
do olduğunu yoksa yor yii~iinde Alman ekalliyoti dalın faz
la bulunan şehirler olduğunu kayıttan ~onra; JNilıror kur
banını yutmadan paı·çalaınak istiyor. Demektedir. 

Mısır Hariciye nazırı 
~ı ·~ ...... ı 11 fl' d • u uv • rın da bu bahiate !am bir hüs ~' 

Yttı. yOre ı or uıonzun u C . · ö"l d ra ga - . 
(! etli bir . . n, raıgıe, " e en son . . nuoıyetle hareket 8f liseoeklerini sineınaiarJa konsoderiıı bilet l 
"<l~eı UZ\ n sokakları, f ıeteoileri kabul ede ·ek demıetır d · • 

Bulgaristanda meçhul asker abidesine 
çelenk koydu 

~lll ~ri Yararak geçti ve ge- ki . zene ıyorum. paralarını hayli yükselten lıu 
lt erın e . . . · . . H. Crail}ie, nihayet yarın ·1 · b k'ld llil ı ~lcı.. ınnıyet ve ıtımatla. •- Siyaat mahırette harban için B Ar· ı .1 b. d t vergı erın u şc ı o ıs ı ve 
1Ji -.rı . · ı a ı e ır ran evu es 

t ah adımlardan çıkan gi bir aıeaele hakkında aızlere bit etmi• ld ki .. 1 . tenzilindeki gaye halkın bu 
"118 't d . . . v o u arını soy emıe 

,, l;t,. ar ı .. O ses deyordu. bır eer eöyliyecek deQ'ıllm. Fılha f kat l\e J h · · yerlere ra~betini temin ve ı•a 
11~ ..... r T" k . .k b k . il 1-k a e .. r apon arıcıye nazırı o 

l', O Ur. diyarı, Tiirkün- kı 8 undan anca yen 1 g Q u ~ d . . - l'anın toplaıııı.ııııı ko]ıı,,. Jaı.ıtır-
~ı ·ı talar "'" k "' ·1 k ler hAcJia olabilir Fakat eurası l B· za e erse kend11ını gormeA-e Y " Y 

l ~ ' .ı.ııur un ası ·a- · d · b . maktadır. 
,., 8Ulaı1 t nı ka ... dedebilirim ki ben Tien aıına azır bulunduğunu da ıla 
~"' nıı~ ır. I • • l "' ~ t Ut}c bu , 

1 
. h k oin meaelesinin bir hal "suretine ve eylemıetır. ~anuna gfüe tiyatro ve 

~. Ofıl' w'er erın er a• .__,,,,==..,,,· =----~""""'==""'~~~~='""===~--~~- 8İneınalarla konserlerin hiJot 
lişt& a~ına alın teri dök- tarihin sona erdiği dakikaya rınlarda yn paca.ğın büyük 

~1~all ::
0 

Türk <liyarmdn ya- kndar Türk kalacaktır. bayramların kntln olsun. 

t lltıcı6llb .tarihin yaratıldığı Ey Hatayh karde~!. Ge- Son ~en ol. Meırnt ol. 
~ ~~Q~ l'~rı Tiiı·k olan her çirdiğin a<'l giiııler geçmi~ 
ijlec .. ı_ Urlc kahramanları gci- l "il o sun .. 

Ve hu giizol yerler, Bugünkü bayramın Ye yu- l 

Yurdun mamur olsun .. 

F. A, 

bouelleri üzeriııclo damga, tay 
)·aro ve belediye rnsiıııleriylc 

darüliı.coze lıi'lseoi olarak bir 

knrn~tan a~ağı olmamak ii;.r,rc 

vüzao on rosim ahuacaktır. 
~ 

Aneara 6 a.a. (Radrodon) 
Sofradan bildiriliyor: 
Mısır hariciye oaıırı Alıdü.fl'\tah Yahu paea dün sabah 

mec;hul askerin mezarına çeleuk koymue ve C\'°'l.ı:ı yemegini kra 
im davetlisi olarak yemi&tir. 

Bae vek41et vekilisle Yahya pa~a uzun uzadıya yapılan gö 
rüameöe iki memleketı alakadar eden meseleler görüeülmüıtür. 

Sovyet • Japon çarpışmaları 
Ankara 6 (Radyo) Bu gün Moskouda n eşredil en resmi bir 

tebliğde muhtelif cephelerdeki Sovret - Moğol muzafferiyetinden 
bahsetmektedirler. Bu tebli.-te göre ş i mdıye kadar ya pılaıı çAr 
pıem&larda Japonlar 800 Sovyetler in ide 100 maktul verdi ği gö:J 
terilmektedir· 



.... 7 TEM~i UZ 1939 

Japonlara 
Karşı 

Cuına YENi MERSiN 

Zeytinliklere 
•••• 

Türkl{LlŞU 

kampları 

Sa)fa : 2__.,....... 

GOney Yurdda 

-Folklör-

Dokuz vilayette 400 
bin Çinli, çete harbi 

!Kütüphanelerin sayısı 
çoğaltılacak 

Günliik çalışma programları 
iizerinde değişmeler yapıldı 

hayvan sokulması 
yasak edilecek 
Ankara, - Aydın mebusu 

Nuri Köktepcnln zeytlnclllğlo ıs 

ıabı ve yabanilerinin aşılanması 
hakkındaki 3273 sayılı kanunun 

10 Temmuzda 
açılıyor 

Alalar sözü -Deyiııt 
- 4H -

yapıyor 

Japonya Ç i o'ı askeri nokta 
!arda eziror. Bee eimal viıtlıe 
tini kolayca zaptettikten, Şang· 

hay'ı, Hankeu'ru ve Kanton'u 
bin müekildtla aldıktan sonra, 
Japonlar di~er dört eimal vililye 
ti iiıerine uzanmak mecburire 
tinde kaldılar. Zaptedilen rerle 
rin satıh mesahası Fransa'nın 
ÜQ misli, nüfusu 170 milron •• Ta 
pon kuvvetleri ise 300 bin kiei 
bir kare kilometreye iki Japon 
askeri düeüyor. 

Fakat bu da kAfi detll Çin, 
Japonlar için muhakkak ki çok 
ve l)ek <;ok genie bir ülke. Na· 
polron Bonaparta karrı Rus1a
nın ıenie olduğu gibi. 

Japonların eline geçen do 
kuz •ililyelin 796 . kazasından 
449 tanesi tmameıı Çin hükii
metinin mutlak kontrolD altında 
kslmıetır. 248 tanesi kısmi idare 
altındadır. J aponlarıo kontroliin 
de yalnız 59 kaza var. 

Çinliler, Mareşal Fon Falken 
hauen'ıo kumAndasında Alman 
erkAnı harbiresinin idareııi altın 

da, bir kaç hafta süren Sin -
Qeu - Fa merdan muharebesin 
de maQ'lup oldular. Fakat mab 
volmadılar. 8adece, Sarı nehri 
taeırarak muntazam bir eekilde 
geri çekildiler. O harpten sonra 
bir durgunluk devri baeladı. 

Japon istilası Çinlilere meo 
bul olan bir his rarattı : vatan 
perverlik • . Sörlendi~ine göre 
garpta ve elmalde mevcut mun· 
tazam Çin ordusu 1.500.000 dir. 
Iı"akat bugün, J eponlar tarafın 

dan meegul vara deQil dokuz 
vllAret iQinde .Japonlara kareı 
taco 400 000 Oinli hakiki bir ce 
te harbi ravmaktadır. 

Çinlilerin girietikleri çete 
harpleri bir ahenk çe ittifak cta 
bilinde yapılıyor. Her çete harbi 
sahası, muntazam Tchoun~ • 
Klng hQkOmeti ile Tarrare ve 
telsiz irtibatı yapısor. 

Bu eartlar dahilinde Japou 
lar erzak ve mühimmat idhalin 
de çok zorluk Qekirorlar. Demir 
rolları her gün kesiliror. lstilA 
edilen erazide ri1ecek rok, pa 
ra rok, cer harv.anları tükenmie 

.Japon ordusunun manevi· 
rah bozuk. Japon askerlerinin 
büyük bir kısmı, bö1le nihareti 
gelmiyen bir harbi terkedip Ja 
ponra'ra dönmek istiyorlar. 

l~re .ı::rouvello 

Memurları ücten fazla olan kütüphane-, 14 Doca maddesine bir fıkra ila. 
veı.:inlı dıı ir teklif m€ clis ruzaame 
sine alınmıştır. 

Ankara (AA) - Haber aldı 
Qımıza göre 'l'ürkkueu kampla 
rının kati aQılma iÜnleri henüz 
gelmemle oldu~u ve kamp mev 
outl arının dörtte bir derecesinde 1 
buluodu~u halde lnönünde bir 1 

temmuza kader 1121, Ankarada 
motörlü tafyarecillk kampında 

gene ayni tarihe kadar 1220 ta 
lim uçueu yapılmıe bulunacak 
va bu tarihten sonra kamplara 
talebe kabul edilmifecektir. 

ler haftantn her günü açık bulunacak 
.Mar.rif Vekaleti kütüphane 

!erden herkesin kolaıca isıifade 
edebilmesi ioin, 'kütüphanelerin 
açılma ve kapanma saatlerine 
ald reni bir proQ-ram tesbit et· 
miş, alAkadarlara bildirmietir. 
Tesbit edilen 7eni proğrama 
göre: 

1 - Elektrik ışığı olan kü 
tüpbanelerin yaz, kıe aQık bulu 
nacaA"ı saatler eunlardır : 

Sabahları 10 · 14 
Akeamları 15 • 19 

2 - Elektrik ıeıA"ı buluuma 
Jan kütılphanelar muhtelif mev 
simlere göre eu saatlerde açık 
bulunacaklardır : 

a) Haziran - EylUI arla · 
rında : 

Sabah ıo • 14 
Akeam 15 - 19 

b) Birinci ve İkinciteerinde, 
Nisan ve Marıs aylarında: 

Sabgh 9 • 18 
Akeam 14 • 18 
İlkkAnun - Meri aylarında: 
Sabah 9 - 12 

ÖQ'leden aonra 13 ·17 

lıyarak Pazar günü, d iğer arla r 

da Pazartesi güuü es4t on üç 
ten baelamak üzere Salı günlerı 
yapılacaktır. 

Memurları üçten fazla olan 
kütüphaneler haftanın her günü 
acık bulunacaktır. Yalnız Cu· 
marteei gUnleri öğleden sonra 
ve Pazar gunleri en az ikieer 
memurla bir hademe kütüphane 
direktörlerinin tertip edecekleri 

bir sıra dahilinde nöbetçi kala· 
oaklardır. Hafla tatilinde nöbet 

Lii yiha esaslarına göre, zey 

tlnliklere her çeşit hayvan sokul 
ınıısı ve zeylin sabalarıoda ağıl 

yopılması yas !!k olacıskh • . Ancak 
çift sOrme ve nakliyatta kullam 
lan hayvanata ağızlık takılması 
şartlle mOsttade edilecektir. Ara 
zisl işlenmeyip imarı yalmz dip 
ve ağııcıoa münhasır kalan ciağ 
mıotıtkıtları zeytinliklerinde sabi 
binin muvafdkatl alınarak koyun 
sığır ve beygirlerin otla masınıı 
zeytincilik mntehassısları tarafın 
dan izin verllebllecektlr. Bu hOk Qi kalanlara hafla İQinde müna 
me riayet etmlyenler belediye eip görülecek ıamanlardr külüp 

. . " . . veya köy ihtiyar heyetleri, zabıta 
hane dırekıorlerıo.:!e hır buçuk memurları ve zeytin bakım teşki 
gün izin verilecektir. ' IAtına debil memurlar tarı;fıodan 

Maarif VekAleti kütüphane· tutuiacak zabıtlarla 5 liradan 60 

larln bu çalıema eeklini tesbit liraya kadar para cezasına mab 
ettikten sonra mevcut kütüpha kOm edileceklerdir. 

Muğlada 

Bir kadın idam 
edildi 

Kibrit kutuları 
inhisarlar idareıi, kibrit eir 

ketinin imal etti~i kibrit kutula 
rının Avrupnda olduQu gibi 
muhtelif eekillerde ve zarif olma 
sıuı muvafık görmüe ve kutu 
lar111 reni eekilleri tein tetkikler 
raptırmaQ'a baelamııtır. 

TDr~iye, Yunan, Mısır ve Ro- ~ 
men atletleri 

lstanbulda karşıla
şacak 

lstanbuı (Hususi) - Kadık.ö 
yündeki Feoarbahce stadyomun 
da Törkiye, Mısır, Yunan, Ru· 1 

men mılli atletizm takımları ber 
1 

oelmilol bir kareıleema rapacak 

ae adetlerini de faılalatmak üze 
re teeebbüslere giriemie, bütçe
ye tahsisat koymuetur. Konan 
tnhaisatla okuma odaları tesis 
edilece~i gibi kütüphaneler eser 
ce de zenginleştlrilecektir. lstan 
bulun muh1elif rerlerinde önü 

Muğla (Hususi) - Kocası lardır. İRtenbul - lımir · Anka ; 
Basanı tnammülle öldürmekteı.ı ra gibi bıiyük eehirlerimlziıı en 

. 't u""ur Derlıyen: Saı • 
Geldi gitti tahtasına dönd~ 
• Gelmek elinde ise gltoıe 

elinde değil. . . ut· 
• Galen gidenin rerıoı t 

maz. ıco· 
• Helen gidece rahmet 0 

tur, 
• Gelene git denilmez· ,. 
• Gelelim Vehbiniıı kerr 

kesine. . 11 • Gelin altın küi.'ıÜ getırlll 
çıkmıe üstüne kendi oturaııJfıı· 

~ 1 ij ııı • Gem almıyan atın o 
yakındır. 

• Gemi azısa aldı. 
• Gemisini kurtaran ksP1'

0 

• Gitti ~ider, hlilA gider· 
• GittiA'i iİt, rediQ'i pekııı 9• 
• Giden a4amız, gelen p9'' 

mız. 

• Gizli sıtma· 
• Girmediği yerde tıerekel 

kaldı, 

• Gördüaüne görümce. e 
~ CTörelim ayinei devrıuı 0 

gösterir. 
• Görünür görünmez k9••· 

dan alliih esirgesin. 
• Göz boyayıcı. 
• Göz ba~larıcı. 
• Göz hapsine aldı. • 
• Gözden sürmeyi çeker 
• Gözünü siirmele. 
• Göz, kulak ol 
• Gözün üst6ade kaeın ,,.r 

Temmuz, Eflül arları 
de tatil 1ıünü saat on ÜQton 

müı.deki sene oku..;ıa odaları 

icin iQin bulunan binaların projeleri 
bee Vekalete gönderilmietir. 

ıuçlu Bodrumun Keraknya kö deQerli atletlerinin ietirak edece rlameı. 
U• Od S )'h k L' l h kk 1 • Go••z aörd Ü ao"cül •etd1• F eu a ı ızı ı·a ma a ın ği bu mÜFıabakalarda bir çok re e e .. 

daki ölüm cezası bu gün hüku korlar kırılması muhtemeldir. 1 • Gözlerin aydıo. ~ 

Bahkesirde ~d~::i:~~.deki merdanda infaz Mersin Ticaret ve sanayi odasından 
B · f b · k k } l Aylık Mersin Halk Mersiocte Azak h!inında 14 No ıu mahalli ikametgdhı tic•:'. 

ır şarap a rı ası urıı aca { evi dergisi çtktı ittihaz ve 6 - 7 - 939 tarahinden ilibuen ithalılt, ihracat, Jl8 e 
liyat, komisyon, müme~R!llık ve bilumum muamelatı ;tüccsrlf. 

Tetkikler müsbet netice verdiği takdirde Aylık Halkevi dergisinin 17 telerile itıtiğal etmek üzore Mersinde mukim İbrahim Etem a·~ 
oci 939 Hazirıuı rı u s h ası H. M. taylı ~e Ömer Ce•det Türkmenilli tarafından - Hatay ı, Tıl~i 

fabrikanın bu yıl içinde faaliyete Karakulle, M. Fahri Gülser, Yal Limited - (Ha1 ie) unvanlı bir eirkst kurdukları odamıza ıe•1~ man Yalgın, Taha Toros, Emin olunan ve T icaret Vekdletiuce 26 - 6 - 939 tarihinde ' 881 
0 geçmesi muhtemef dir Epengin, Sedat Onur. Hüsamet edilmiş bulunan eirket eaıss mukuelenamesi münderecaund.'r-

. tin Karadağ, Bekir Ulu~. !vni r · · d eı Balıkf slr, - İnhisarlar Veka I esasen her yıl gıtllkÇ t! inkişaf et Mullu, Nezihe Siren imzalı ya anlaeılmakla Ticarnt kanuauoun 42 inci maddesi ve ı,lımıte 939 
leli vilayetimiz dablllode bir şa-ı mekte olan bağcılığın c aha fazla zılarla ve zengin bir mündere ketler bahsinin ol baptaki hükümlerine tufıkan 6 - 7 - . cı 

tarihinde ticaret sicil defterinin 11~7 i::ıoi numarasına ve 2 ıı> rop fabrikası kurmağı kararlaşlır eherumlret kazırnmasında şUpbe catla Q:kmıetır. Okuyucularımıza 
mıştır. Vekalet açılacak şarap fab t;lz ki muesslr olacaktır. 

1 
tavsiye ederiz. sınıfına kayd ve tescil edildiği ilfio olunur, J 

rlkasına alt tetkikatın yapılmasını 1 Vekl\let yapılt1cak tetkikler [' ff ~ f , Hatay iş ·rürk Limited Şirketi ( Hayif. 
ş~hrimiz tnhisarl ıı r BaemOdUrlU de llzllmlerin kemiyet ve keyfiyeti ıman auer erı Esas Mukavel enamesi 
ğUne bildiri mtşUr. Bıı tetkikler 

1
1 bakımından vaziyetinin, nakliyat L" d b 

1 
·ıe 

ım anımız a u uoan Türk M ed' 
mUsbet netice verdiği takdirde 1 ve lbrıscat imkanlarının, l;çi Uc · b d 1 K 1 k . . adde .1 - Mersin de mü ise ietirak vesikasına karıt d'" 

1 an ra ı ı:ııı ırma vapuru ın k lb f P fabrikanın içinde faaliyete geçme retlerinin yetiştirilen OzUr.ı çeşit- hiearlara ait tuz Qıkarmakta, Me ım l rahım Elem Hataylı, rek eirket müdürleri ter.o 1 tıif 
si muhtemeldir. ! lerloln ouarı dikkate alınmasını te vapuru Devlet demiryollarına Ô.ner Cevd&t Türkm enilli ara imza edilir, bu suretle ietır11k tı' 

Şa ı ap fabrikasının kurulması blldlrmlştlr. ait kömürü Qıkarmakta, Demir sınd11 iebu mukavele ile ve Türk selerine tesahü bedeuler 01.• ~ıl 

incir Bakılan 
Almanyada Piya~;j~;kaldı-

izmitte ~urulaca~ klör 
fa~ri~asma 

tae vapuru gaz tahllre etmekte, ticaret kanununun hükümlerine lefiyat tarikirle ellerinde eır fi 

D.ınimarka bandralı İrlanda va tevfıkau mal.dut mesuliyetli bir hiPsesi bulunduranlar aJDeıı ,~ 
puru nafiaya ait traves Qtkar limited eirketi teekil edilmietir. bila kaydüeart bu mukavele 
makta, Alman bandralı Oirand Madde 2 - Şirketin ünvanı klm nı kab1l etmie dııoluo.url•;. 
va~u.ru Ankara memurin koope (Hatay le Türk Limiteıi Şirketi) . Midde 6 - Sermayeoııı .,, • Sükünet devri rılacak 1 Yakında başlanacak 

ba•lıvor İnhisarlar idaresi alkol dere·ı Sümerbank ikinci bee rıllık 
Y 'J' cesl dUşUk rakı imaline devam . 

Berlin (a.a.) - Havas: etmektedir. 40 derece olan yeni sanarı proğramına konulmueken 
Geçen haftanın hummalı gün çeşit rakı pek yakında bOyUk şl sonradan birinci protrama alı 

ferinden sonra bir ıükOnet dev şelerle plyaşaya çıkarılacaktır. Ta nan fabrikalara aiı etüdlerini ik 
şıması kolay olan kOçOk şişeler mal etmiı ve bunlardan klor fab 

ratıfıne eeker Qıkarmekta, Al . . • 
man bandralı Dona vapuru dır. (Ha1ıe) l rid ve1a tenkisine mütedair ti' 
krom tahliye etmekte, Yugoslav 3 - Şirketin merkezi Mer rarlar tekmil ıeriklerin oııJ'' ;o 
ya ~andralı Vimur vapuru ru'af Bindir, eubesi İske~der~ndur. 1 katirle icra edilir. Şeriki;~. 
tahlıye ~tmekte, Türk bandralı Madde 4 - Şırketın maksa adedi beeten fazla olursa •• 

1
, 

Burharııye vapuru kömür t hli d · h 1A ·h kl . k · 1 • . • • • . dlo . . . a ı ıt a ut ı raca, na ıyat. omıs renın üQte ıkıaını temsıl e ·dl 
yesı bıQındbe1klem0ebkte. olup, tıaı ron. mümesillik ve bilumum mu 1 rin muvaffakati kAfidir. Te•rı,, 

ri baılıror. Her ıene old\llu bir kaç sene zarfında piyasadan 
gibi bu senere nazi partisinin kaldmlacak, mevcut 45 • 50 de. 
tezahftratı Temmuz ve ARustos recelik rakılar da ilerde bOyOk 
arlarında yapılmıracağı için nu şişeler içerisinde satılacaktır. 

yan an ra ı edıra vapuru 1 • • ı 111• 
da krom madeni rüklenmek ıçı·n ame atı tıcarıre. se.rmaye halinde 1en. i •'':..ııol rıkaeının ineaasına başlanması ""' 

ua karar vermietir. Klor fabrika beklemektejir. Madde 5 - Şirketin serma I nın ne eekilde tabaıl edil• d''' 

43 derecelik •fncir rakısı,, ta 
ronal soeralist mahfilleri bir bir edilen mey9e rakılarıeın sa-
mfiddet istirahat edebilecekler- tışı bir mllddet r.onra menedile 
d. cektlr. Bu rakıların vUcutta daha ır • 

1 Alman matbuatı, demokrasi gen ş tahribat yapması böyle bir 
mahfillerini bir buhran havası tepblr almmasıoa lllzum basıl et· 
raratmakla itham ettikten sonra mlştır. 
eimdi de nizam ve asarişin av · Rakıların büyUk şişelerle sa 

tılmasıoa mukabil şarap dab& zl 
det etti~ini razmakta, bununla yade kUçUk şişelerle sııtışa çıka 
beraber Almanrenın bir metod rılacaktır. fohlsarlar idaresi bu 
dairesinde hedeflerine varaca~ı husustaki ba:r.ırlıklarını bitirmek 
nı ılhe erlemektedir. Qzeredlr. Şarup is lblakl arttırıla 
;====~==~=!!:=-=~lcak ve memlekette şarap çeşidi 

193 9 ı zmir en ter çoğaltılacaktır. 

na•yonal Fuarı 
bir milyon müşteri

nin uğrağıdır. 
Malların1zı şimdiden ı 
hazırlayınz. 
20 Aiuatos - 20 Eylul 

Muallimler sık sık 
degiştırilmiyecek 

Ankara - Muallimlerio mes 
lek haratında huzur ile Qalıema 
larıoı tsmio makıadirle sıhhi 
te mühim sebeplere iıltinat 
etmedikçe Maarif vekAleti fbu se 
ne muallimler arasmda nakiller 
rapmıracaktır. 

sı da kimra eanayiimize merkez 
olarak &eQilmiı bulunan lzmiUe 
yapılacakıır. Yapılan hesaplar fz 
mit körfezindeki fabrikalara iltl 
hak edecek olan bu reni · tabri 

kacın ve teferrüalıaıo bankara 
570 bin liraya yakın bir paraya 
mal olacaQ'ı neticesini vermie 
lir. 

1 
S h · · d 1 yesi on bin lira olup beebin li kerarı veren baret tesbll 1 ,dl e rı mı z e hava ve ı 0 _ . • . . re 

r&sı .ner Cevdet Turkmenıll • Yenı serma1eden ıırkete tJO 
rutubet Vaziyeti bee bin lirası İbrahim Etem Ha ~ olonmamıe kısımlar kalırsa ,, 

Düu eehrimizde hava kıs 1 taylı tarafından tesviye edilmie m 3ble~ gerek teabüt ejer_ ~ O 1o 
me11 bulutlu geçmi• v - A tir. Şeriklerden birisi ıirketteki 1ıerek hRleflerinden isteoııırı ,e 

v e ruzgur ı k . 
1 

• . • ol•O 
1 cenuptan Eaniyede 3 5 t h hissesini baekasına devretmek ca hıues nı devır etmıe i• me re ız ı . . . . . 'b reO 

la eemietir, vera satmak istediği :<aman di rık devır tarıhınden ıtı 11 ~ot 
Gıinüa en yüksek euhuneti ~er oeriklerin muvaffakatmı al S3De sonra bu mesuliyeU00 ~1' 

28,2 en düeü~ü ise 23,5 santgratjl mak nıecburiretindedir. Şerikle ı tulur. Taahhüt ettiQ'i ser~ueıı 
olarak k_ardedilmietir. rin adedi ikiden fula oldoQ'uo 1 miktarını eirketçe tario e ııt' 

Muhtelif bakımlardan bir an Rutubet dereceai ıüzde 8:-J . ı üdd f d ··d e1eıı . 
d - da temam sermarenın dörttEI ÜQÜ m el zarın a o eın dil•' ur • ı . . . e euel inıa11ına ehemmiyet veri 

len klor fabrikasının, bu arın 
17 &iude ihalesi en kısa ~müddet 
zarfında ineaatına tıaelanması ttj 
karür etmietir. 

Türkire kimya sanariinin 
takviJe edecek olan d i~er fabri 
kıllar da peyderpey kurulacak 
lir Bunların arasında süperfos 
fcılt, kaolin ve kılkürt tasfiye 

1 

fabrikaları tardır. Bu ROuuncu 
fabrikalara ait etüdler de kıs 

men 1apılmıe bulunmaktadır. 

nü temıil eden eeriklerin mu renıden bır müddet tayın dlll 
KOçOk ilan şartları vaffakatleriai almak IAıımdır. 1 o miiddet zarfında ödelflC ıll' 

IOçOt IUııbrdu: 'Şerikler ÜÇÜDCÜ eahıelara kareı j takdirde eirke\le alAka&~ k~e• 
lir detı l(lı IO hnı ancak koydukları sermaye ile 1 ceeioe dair teahhQtJü l lf fldl 
bı defa lçh liO hrsş 1 B 
Oç det• ıçıı To ıa,.1 mesuldürler. Şı;riklere ietiralr hia topla t~~llQ'at rapılır. il ,,de 
ıl4rı deta için so Karaş selerini mıiberrin nama mu har 1 e~ az bır ay olacaktır. üB~ı·t• el 
t>enmıı U~at ıuııanıaa ber dıruı ıçıı b. b'rer • .k .

1 
k nın sonunda hıahhüdün $ •' 

01 tar11 alııır. ııe11ü oa dera awedııeeet rer ırer ı • ssı a varı ece I . . . . te o 
bır llh lçla HO h rDJ ı lıucaltur Bir 1t.:ıl11 t• Ş .ki den b'r • . l. . . mtJen 91rkelteıı ht88981 JılJ 
Ut ol ı:ıak Oıera ber Mllr tellme Ulllrıodıltl lr, ert er I iSi llS8081nı 1 k k b ) Uf 0 

mana ai:lar vu u u oı .. ., ııo,ııtler 11Dtıesna ao bart llJbar edllmitllr. baekaaına devretmek veya satı . . bflJS "ı 
Bir kOelt IUı 110 bırrteı ibaret ol:ııalıdır . . . . tadıyafı takıp hakkı ma ofl 

ı:ıorı llllrdn rııta ber '·"" lçlı beber .. mak ısledı~ı zaman rukarıda lunmakla beraber eirkel ıne ,i 
terlerlre tJrlCl OD kıns ılınır j razıldığı VeQhile h. d l 1 b o' il 

KdçU llhlarıa uo har tı r•çm~mesl Uıı11 . . IS Be ar arın I tine kilr kar İt olun~r, U t• 
d ı r. •• • tıarı r•çea ııaaıu •1rıu pıı ıarı 'ı muvaffakatlerını aldıktan sonra• muamelelerdiğer şerıkleredB 
r.ı .. lüllllr. 1 k r· . k d f . . l . . k 

· er ıyet oır et e terıue ve hıa rıreo leblıQ' oluuaca ur. 

ııı,, 

~ ke 
hb 
llıa~l 
ltlıer 
ktıb 
~l I~ 
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hrıkıer 1 - Şırketıa ıdaresı Madde - 17 Fevkala { 
Cek hl aratından intihab edile • f 
~ftd6rr OJIOÜdüre oıuhav 9eldir. de Ve gayrı melhuz IUaS-1' 
~tict0 1:ket~ dahilen idare ve rafıard karşllık tutulacak 

Pamuk Ankara · ı@-M_E_R_S_i_N-~ 
Radyosunda yarınki 

1111 •elAh';U 3ıt haklarına malik • • . 
laıııııır. '!ellerinin hudut velıhtıyat akCdSI mıkları ser

1 ~ 11 terıkı ~ • 
lerıe ilAo e_r_ tarafındım gaıe mayenin yarısına OlÜS3 Vİ. 

Madct edılır. b" 1 dd . ..., k ~''ııı110 e 8 -:- Şerikler eirket ır ıa e bahg oldu lan 
~1,kelldi: dahıt olan muamelele sonra ihtiyat ak.ÇdSI tefrik -4-

baeka aıo te hesaplarına ve 1 k t 1 · 
llıttı 81 D'\m hesabına rap o un maz anca ıer ıa ngı 1 yazan : Ali Hıza Tuncal 
1•0.,' 99rbeattirler, buauala be l>ir sure\le sar(iyal icra-
~lıb ~erikler l.ıiuat vera bil 9e ,ıle bn miktar sermaye. Pamuk kökü çok uerinl~re giden bir nebattır. Böyle 
nı 1,,1~~keıın evrak ve defterleri '· , d· b' I ad oldıığıı için kendisine l~ım olan suyu toprak tabakalarından 
b~ ·.,ı:dddebilirler • • oın ~-arısın arı ~z ır. 1 

• kolaylıkla eıııebilfr. F'ak~t t.oprak tabakalarında sn .tlcı~Ia:ı 
.uYlk 

1 
e ~ - Şırketan en de duş~rse yenu.len ıhU bulunmayan tarlalara ekılmış pamukların gü~tcreceğı su ıhtı

~ıtı ... Lelıhı~ettu meroii ıe· yatakc.ısı tefr;kine liizum yacı sulama suretile te'min edilir. 
ou L qeyeti . . d' • 1 
,. qeYcte fe "klumdumıybesıb~r! vardır. Açık kozalı pamuklan• suya ihtiyacı kapalı kozalara nis-
1 ~ti rı eı en er ırı lı ti k f: l 1 B'll lı k h·ı k l l l k ı,tl '•k edebT k k _ Madde 18 _ Sirl etin .e e ço · az at ır. ı ıassa n ·a ı o.za tara arını sn ama· 
d •rd, lı ı ır, anca a • lazımdır 
ığu er •erik Şİl'kete koy müddeti tflSCil ve ıl~n la- · , . . _ 
~~ nerınayenin beher .1 . I b· I . k .. 1 Hava mes elesme gdınce: Hava, gımeş, su ve toprak 
add~~l lirası bir hisse rı uru ~n • aş ama.. uz~e pamuk için en ehemmiyetli unsurlardır. Pamuk. deYamh 
h.rre~:rek .beher hisse için b~ş senedır. bu mutl~elın güneş ve çok rutubet isteı·. Giindüzleri havası sıc.ak olan ve 
r.Şerik~nalıkoh<'.a~, mamafih tutamından ev\iel ~.,rı~le- geceleri bol çiğ husule getiren mıntakalan sever. Bu cüınle
ıın uç~e11b~u.~ dhıssef:leı1· ade- rin ittifak ile şirketin fe.shi den olarak Amerikalılar pamuoa (Güneşin oalu) derler. 
rnaı·k ırısın en az a re- .. dd · · ı ~ ·ı k 1 ı:ı " k ·ı -~le ı .olanıaz. ney itasına n~ veya mu clının lem- . ~u. ı .~· s~c.'l ıava pamu~un J~ayatı. ve. t~pra .' ı e gım ·ş 

.~ ı~1 'Ye ya t~hriri mezı!ni- diclirıe karar veril~bilinir. ~se cı~sı. uze~ınde !·~l oy~ar. Pamugun cınsı uzerınde suyun 
l . lildır. Hısscdarlar şırke M ld l ~ ş· k r da mulum hır tesıı ı vaı dıı·. 

'\'~aı~. oldukları reyleri bir at ~ . - ır e ın ı Elyafının boyu 38-40 milimetre uzunlu~unda olan pa-
~alıkı mümessil vasitasilc h_e r ha ngı hır su r~lle f ~- T?ukl~rm sulanmaması yüzünden tellerinin u:wnhığunu kaybet 
~a 13erler. , . -,ıh ve ya tasfıyE>sıne in_ tıklen giirülmüştür. Biı· tecrnlıe ile sahil olan bu lı:ikikat 

;eıj 11~ e ı.o -:- Şcrıkler he- ıum gö;-üldüğli takdird~ bize pamuğun kalitesi üzerinde suyun icra eylediği tesiri 
de k uınıyesı mııhaborc '{ k O'östermeüe k:lfidir. 

& arar itt'l ı ı T ·I tas ı ve ara r11u veren ö c 
~ı ~ekilde . k 1 

laz .~~ ~ ,~ 11 er. .. . . 1 Çukurova dalıilinde Ceylıan'dan geçen Ceyhan, Adaua-
ı._- lalıis l şır el mu uru m~v heyelı umu mı ye tarafın - <lan akan Sevban Tarsust·t bulıınan Berchn Mersin toıırak-
~ta ııısusı ve mııt:.~avver . c • . , ' • , 

Liliı~ tahriren şeriklerden her 4fan başkaca bır k·ırar larını sulayan Delidere ve Silifke'Jen geçen Güınüşsu gibi 
ure:re tebliğeder, şcl'ikler hu verilnrndi"i takdirde ıa~fi. nelıir ve çayların arasında kalan geni~ amzideki pamuk zeri-
~ihıa~ revıe~i!1İ tah~ir~n şirke- e memu~u VHZ f .. siııi r yatına ço~ b~yiik yardımları vardır. . .., 
Ak bir aed~h~lırler. :;>erıkler en Y •. .. .. • Ş : Su cılıetınden bu kadar zengın olan ~ukuronı lıa va 
ttı~bu · Y ı.çındo cevap vermek \~t mudurune tevdı ede. ~artları bakımından da bir fevkal:ldelik arzeder: 
,. 11 vetı d d · · l c b t · ı · T f 1 ~ ~l'rnezıe n e 11 er.. ...ev~ >ı ır. as ıy~ memur arı , Ovanın Toros dağlan üç tarafını çevirmiş ve yalnız re-
huı et~i. 1 ~1eivdzu1 haJıı·sl teklıfi ticart~l kanununun hli· nup kısmını lıoş bırakmıştır. Bu açıklıkdan kolayca içeri gi-

P.f , l Ş el( 0 fU}lJI ar. b l k ~ A 1 ·1cı· - • d k b 
llıh· aude ıı _Heyeti umu \timlerin~ lP\'fı kan la .. f ye ren cenu .un ı ı_ m:g,,rarı ı ım uzerrn .e. paınu · no ~!ını.n 
~ .. ,e kararl"r 

1 
· ı .1 ı l I . . . t l hoşuna gıden hır ınulaycmet husule getmr. Ilöylc tabıı hır .. ~ ff l ·~ ı arı 1 sımsı e rn muarne e Pr1rıı ııı ac w. . . . . . , 

~Mkt ır deftere kayıt edilerek . . • şeraıtı haız lıulunaıı çııkurova pamuk yetıştll'lneğe Mıs!r dan 
~iq.a~r taıafından imza edilir. susunda satahıyetı tamme dalıa elverişlidiı» 
{terı 1.~1yır: l?11lmımayıpt.a talı ye malikdirlcr, ı 
arı Rel Yermı veren şerıkler- madde 20 _ Serik- Pamuk tarlu · nın hazırlanması : 

1etj 7~en ~ektuplar ve mü~- . . . • . ! . . _ 
ırıde rfında cevap vermedı- lerden bırmın vefalı, ıfla Pamuk ekılecek tarlaların evvel:\ muntazam hır muııa-
tııihal}layı kararı kabulet- zı veya lıPr ha rıgi bir su vebeye tabi tutulması ve bu rnüııavebenin heı· üç scııcde bir 
~l rn~do_ uııan şeriklerede şir- . l t .· , l . I il . tekrar edilmesi IAzımdır. 
tıı u uı·u- ta f d .. d ret e ma ıcuıı)C ı 11 erını \f 1 h". . 1 b b k·ı b. 1 ·k· · ile rı rnek ra ın an go~ e- . _ . • ese ~' ırmcı sene m 11 at e · ı en ır tar aya ı ·mcı 

fteı·e ka t~ıpların suretlerı hu de şırket Ulll lif "'Sllı t>l maz . . sene pamuk ekmelidir. üçüncü~ sene boş bırakmalıdıı·. n.-ır-
~· Madd)e 

1

12olunurı'1· t. Madde 2 l - işbu mu .. 1 düncü sene tekrar hububattan başla varak sıravı taki11 edip 
L-1Ye h - eye ı umu 1 • • • • • 
~"re er sene nilıay.~tinde bir k~ vel~11i rı tddıli için şerik gıt melı~ır. _ . 
§rkel lopl~nıp. Bundan mada lerin ittifakı J~zınıdır, an I .Munavcbe usulundc ha7:ı ~eneler.tarla~a !ıul.)lJbat ycı·ıne 
~ h ır~udiirü lüzum görür- k 'ki ·, ad••di h, _. ı,bakla, fasulye ve nolıut . gıbı (Raklıye) fasılcsme mensup 
~~tarı ~l~lı umuıniyeyi her za- ca ş~ 1 erı.• ~1 nebatlar da ekmek faydadan hali değildir. Bu değişiklik 
'!!l Se/rnaya çağrılabilir. Şir- lecavuz etnıt~ bulunorsa ıvaprnak tarlayı bir nevi beslemek elemektir. 

proğram 

Türkiye Radyodifüzyon 

postaları, Türkiye Radyosu 
Ankara Radyosu. ( 

DALGA UZUNLUGU I 
16!lS m. ıs:l Kes. 120 kvv 

T.A. Q. 19.74 m, 15195 Kes. ı 
20 Kvv. T. A. P. 31,70 m, 

9465 Kes. 20 Kvv. 

CUMA 7/7 1939 

12,30 Proğram 

12,35 Türk müziği 

13 00 Memleket saat iyı
I rı, ajans ve meteoroloji haber· 

l 
leri 

13,15, 14 Müzik ( Karışık 
proğram - Pi. ) 

19,00 Proğram 
19,0S Milzik ( Bıcb Kan. 

N. 7 koro - Pi.) 
19,15 Türk müziği ( ince 

HZ fHJı ) 

rı, 

1 ıeri. 

20,00 Memleket saat aya 
ans ve meteoroloji haber· 

20. 15 Konuşma "(Haftahk 
spor servisi) 

20,30 Türk müziği (Seçil· 
miş beste semıı ve saz se 
maileri ) 

21 10 Konuşma 

21,25 Neıeli plaklar · R 
1,30 Müzik (Radyo Or· 

kestrası Şef : Praetorius) 
1 - Mourt : Saraydan kız ka
çırma üvertürü 
2 - vvıgaer : Siegfried İdili 
3 . Bizet : 2 inci Arlesienne 
süiti 

22,30 Müzik (Op~ret se 
leksyonları - P .1) 

23,00 Son ajans haberle-
ri, ıiraat, esham, tahvilat, kam 
biyo nukut borsası (fiyat) 

~3.20 Müzik ( Cazband 
Pi ) 

23.55,24 Yuınkiproğram 

f ransa Reisicum~uru \i1.rı1 ~1~'.?lsindcn. eıı .az yarı: ~ermayenin dörtle iiciinii ı · Pamuk fidanlal'ının büyüme denesi yaz mevsininin sı
~~rıne şı.ekc en şer!kl:r~n taletJ~ lelHSileden Qeriklerir; nıu cak ve yağmursuz güıılorine tesadüf etler. Sulaması zor veya-
rıurrı · ır et muduru lıeyetı ' ' " l · krt ı ı ı k o- ı ~"etP. 'Yoyi hm· zamaniçtimava ~afakatile icra kılınır. mt sulanıdnası~~ıın" nlo rdı~ı~lan ~r ~ arıned ·ış ya0mu~ ~rıdn- Fı arıs~tl3 HtJi .. icıınl-

J llıerburdir. · Madde 22 _Şirket ti. dan k:'tfi . ererAAJe nem en ırı mesı ıcap er. Bunun ıç1n e 
-.," "•dde 13 ş· k t 1_ - • t .ı·ı. önceden hır hazırlık yapmak l:lzıındır. hurlar yeJi Stlneden yedi 
~ ~e•iıı· - !r e s~r carel ve.aıeuuce asuh ı 
~"' IQ yarısının zıyaı balın . . . - Sonu Var - seneye intihap o unur. 
~. Llidnr fer'kl • b b t kılındıktan ve tıcaret sı- b 1 ~,, . ı erı u ıp • . . . . Birçok ya arıcı ar, 
~~tbu ~r •ttihazı için davete calıne kayıt ve ılAn edıl- kati bilaneonun musad- ·mali senenin hitamrndan halla bizzat Fransızlar 
~.tirk~~ır. By takdirde .. ı~rik dik len sonra temamen le· . · . ·. . . 
• ı~ •e~~n dev~m•n.• veyahut şekkiil etmiş adolunur ve dak bır sureli tıcaret ve.ı~lı.lmren. en gPÇ hır _ay bile hazan merak ederler 
tt,bilirı taafıyeaıne karar 1'1.t 'L t'dar ed kaltıti ·e oörıd~riltıceklir ıcınde uearet vekAl~lane neden Raisieiimhurlar 
~ " er. muamt cı ına ı ı ı e · " · ' • d ·ı k. · 
3 'tıae:~de 14 -· Şirketin ma hilir. Madde 25 - Şirketin gön er. ece tır. bt'Ş veya on sene için m 
.... '-l2.19 l-1· 1939da bıılu ve . . · .. İbrahim Etem Hataylı ı 1 
~'i 39 biter. tık teıekknl Madde 23 - Tıcaret bılunıtiru memur \'e mus tmzall tiıı;.p edilmiyorlar< a yP,-
~: te'~taaa olarak ıırke- kanununun sureti tatbiki tahdemleri l ürklerdera o1a Ömer Cevdet Tilrkmenilli di sen~ iç: n intiha P e<l ı-
~ Ct ... aı 6 ticaret vekile- I 1. ı. d 1. • k 1 n ı 3 lmzııı ı · 1 ? 
'tti ... "••de edildikten sonra 1311 • 111 aaı anunt ca~ ve ecnebi tabiivelinde · ıvor ar. teli ~,, t .. d d · f k. Hatay it Türk Limited 1dikt:._ •~ciline kayıt ve ilin iincu ma esıne_tev 1 

.. an olanlar ticaret vek~lt.tinio «Hayip Şirketinin yirmi alta Runun SP-bebi ha yl 
'ııa, At,dde ~nra ba~lar.. ticarel vekaleti şırkel t.!ze miisaadP.sile istihdam edi maddesinden ibaret bu tsaı ğariptir. 
~, ,~lt, b 

5 
- Şırketan mu riude oıürakabe ve luzum ı k · · mukavelenamesi muvıfık gö· 1873 de t'iciinct'i ct'im 

1 "'~ eıabiyesiçin auulen .. d .. k j I t ece t ı r. ki 
~titr taııerı iktiza eden def- gor u çe umum ıeye . . rülmüf ol~~ a Ticuet kanu· huri el de ' l'İıtde Pnf.ral 
L '''11' llıtıdnrün t• iclimaa davet ve kcınuna ~ladde 26 - m:\lı se- nunun 50D ınci maddesine tev Y ) g 
qt 'hl' nezare ı ve • . . 1 . f • "k M k M J C.. b ~ t'tıa .1 taht.ada tutulur ve ve işbu tısa" mukavel~na nPnın nı ıayelnH e tanzim fikan t11dı kılındı. . a - a ıom um ıır-
' ti ı.t• heaab· · 'h t• -k·· 1 · · ı· · TicaretVekilinamına reısı itila) ol dunu 

•t t"et . •re11 .n~ aye ın me hu um erın~ muf(ayır ve ussedarlar lıtAyetınc~ ı ' 11 1 1 u;~ 0 

t' bir carı ııleranı g6ıte- l ı t k d f lıi • mz111 zarııa n: 
!'-1 • ''Por b"l t • ıarelle vu uun a es tasdık olunacak bilAnco 

11
- edıle '- ve 1 

anço ın şirket içi ika ıei dava • ' - Beni \'edi sene İ"in 
t t,kti'e"" terikleria her bi 11 n kar, zarclr hesaplarile ida Fotoğraf Makineleri, "' Y 

~ "'d 111 tdılir. hakkını haizdir. l . Koltuk TaLımlırı intihap ediniz dedi . Vedi 
~'~ile de 16 - Şirket safi M dd ş· a. ı· r~ ıey~lı raporlarrnm ve & , '•r •, •ak b a e 24 - ır~e ın . k s sene benim için kafidir •, ı_•fı,., 1 ulan her nev • . . ş·r ctce çalışltrılan me- aat Çeıitleri, 
~~ ~,ı,~ t~11zil edildikten ıon feshı, ta.Jıyf>s1, t1earet La • .. . dedi yedi Sf.ne sonrd çok 
d._t •e11e lllık~ardan ibarettir. o ununun 451 452 457 458}mur ve n ustahd~mlerıu Renkli Gözlükler, ihtiyal'l:tr.uu. 
'ı ~ •lfı k•zançtaa yliz- ' ' ' ·,.. · ve t ı. · · ı, Termos Çqitleri 
· ,...._ 1~ 1•berı d 'h · k inci maddeleri hükümle ı:ı;ım · auıyel, mır.tarı ' Ondan sorıı·a vrarı-

'• ~ ~'1 dı1c n e ı tıyat a ça - l' 

~~Q~d-.'-.taa sonu mlltebaki rine göre yapılacak ve maaşlarım gösterir ced- sada tteisictJınhurları ytı 
~qtıı "•ra · b SEDAT SAHlR SEVMEN 

Uir tcri1cı ıermıye nıı .e 457 inci ıuaddeye göre veli erin usu len pullu v~ di sene ic.: u intihap t>l-
. er ara11cla tekıım . URA Y CADDESİ No. 41 

tanzim olunacak nihai ve ı~sdiklı iki~er kopyesi mek auane haline geldi .. 

PiY ,L\.SASI 
6-7-939 

PAMUKLAR 
Kevllınd. 
Dağmalı 
Kapumalı 
Kozacı P. 
Kırma 
hkarta 
K. kötlü,ü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çi~idi 
Kovun derisi 

. YAPAGr 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkjnmış 
Keci kıh 
Tiftik 

13UGDAY 
Buğday, sert, şark 
Diyar Bakır 
Anadol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK . 
mce 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraş 

,, Ceyhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kuco daı ı 
FHulya şark 

,, AnadoJ 
Nohut şark 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

" Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevşehir 
> Karamın 

KAYSI 
Kaysı kurusu yır 

maca 
Çekirdekli 
Malatyi 

BadP-m çekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatlı 
iç acı 

Çekirdek tath 
> acı 

Yer fıabğı 
Harnup 
Kitre Şark 

, Anıdol 
Mazı Şark 

> Anıdol 
Cehri 
Mahlep 
Çay 
K1thve 
Sahlep 
Çığit yağı 

Ku 

45,fiO 
39,40 
:rn 
B7.50 
37,50 
15,25 

yok 

51 

» 
:> 
~ 

' 

47,48 
40,47 
53 
80 

s 

53, 
110,120 

4,25 
4,25 
4,50 
4,50 
3,25 

2,50 
2 

4 
3,ü2 
yok 
3,10 
3,7f> 

yok 

•) ı .. ' 
20,21 
18 
9, 
4, 
5 
4 
1 J.13 
15.16 
6.50 
6 
4,50 
n, 10 
yok 
yok 

> 

yok 

» 

yok 
> 
)) 

> 

yok 
90,95 
62 
yok 

> 
40 
1~ 
2,50 
28,30 
80-200 
20.30 
yok 
20,2 'i 
9~ 
305,840 
110 

43 

Nö~~tçi§§§ 

§§§§Eczane 
7 Temmuz - 939 da 

İSTİKA \iE r Ecuneıidr. 



SAYFA- 4 YENi MERSiN 

Kelvinator 
Soğuk dolabı 

Masrafının az, tamirinin kolaylığıyla 
şöhret salmıştir 

Kelvinator soğuk hava dolabının azami masrafı) evinizin 

ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey değildir 

cenubun boğucu sicak larında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ile, beş sene garaııtili olarak temin 

edilebilecek yegane Soğuk ha va dolabıdır. 

J NADER TiCARET EVi 

Osmanh Bankası 
t LAN 

Memleketle tasarruf ha 
reketinin inkişafına hizmet 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
CUzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile ıtşağıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir, 

Ke~ideler 25 mart ve 25 
EylOl tarihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
TOrk liralık 

ı adet T. L. 1000.-
4: " " 250 .• 
5 il ., 100.-

25 ,, ,, 50,-
50 ,, " 25.-

Ceman 85 aded T.L. 5000.
TUrk liralık ikramiye. 

Aile sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 
edildi~i tarihe tekıddUmeden 

ı altı ay zarfında: 
T, L. SO.- Türk lirasin-, 

dan aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştira~ 
edcektir, 

1 Fenni Sünnetçi 
Sıtkı T ann ~ver 

Seri ve ağrısız süuuet 
yapar. 

M A R K O H İ Y E S P A R T O H ra~yoları satışında da rekabet . ._::_~i;_i ço_;~--~~_::~ .... ii:_:~_a, 
ka~ul etmez durumunu ~aima mu~af aza etme~tedir ı -----· 

YENi M(RSiN 

7 TEltMUZ 19~ 

i l A N . 
Devlet Demir yollan 6 mcı işletme ~omisyonunjan · 

ele· lie ·sıı. dt· poıuoza 1-6 940 tarihine kadar~ .. 
1 

ceği l(jluuin edilen 4500 ton maden küuıiirİİ"~· 
vagonlardan deponun miirrnsip bir mahalliııe ~' .. 

11 
liy~ ve islifı ile 250Q toıı tahmin edil~n köıuu!;~. 
nrn kiuf> lere lahnıili işi şarlne:ı mesi vPçhile oıtl r 
ahhide verilmek üzere DÇİk eksiltmeye kouuauŞ~'\ 
Tamamırırn muluuıınurn bedeli 990 liradır. Fa:. 
curuf meyanmctaki koklöı' miilt>:ahlıide ait 0

1ac9
16 

tır. Eksiltme 19-7- 939 Çarçamba gönü ~aaL ~ 
da Adana işletme mlidiirlliğli binası:ıda yapıJaeB 
tır. Heher louun tahliye ,.e istifı muham:uerı ~~ 
dt>li 12 talımHin de 18 kuruştur. Şarrnau1~e
Mersin dt'po ş~fliğirıe v~ konıİSJOnumnza ruur.alı 
caat halinde bedel~iz göriiliir. isteklilerin 939 )',. 
. ,. sd"" lıcaret odası Vf si kası, nufus tezkeresi ve po ı ·ı' 

tasdikli ~yi ahlAk belğelPri ve Adana ,·ezne0'1), 
yatıracakfa•ı 74,25 liralık luuvakkat lflnıinat ıııı' 
buz ile tam vaktinde eksiltnwde bulunmaları. 

--------~----2:::_7_- ı 1 --1~ 
1 l A N 

içel Veteriner müdürlüğünden : 
Hayvan Sağlığı kılçiik aıhhiy,e memtıf' 

ları Okuluna girmek isteyenlere . 
Okuma nıüdd-t~lı iki vıl oları i~anbulda sel'' 

miyede ifa) varı Sağlığı kiiçiik. Sıhhiye meıııurıar; 
Okuluna girmPk iste!en iyi derecdi Orıa ok~. 
mezurılarrnııı Jtfaremrze baş vurmaları ilAu olurı 11 

'1e~ Ltıp yatılı ·ıe pa• a~ızdır. 

7 ı~ 
---------~-----~--~--~---~--~~---_,,,,~ 

f L A N 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağlam 
ve en kullanmağa elveriş/isini müesseaemizde 

Nüshası 5 Kuruştur I Tars~s Belediye ~askanlıjından: 1. 
Abone ) Türkiye Hariç Atalurk caddesınd: lıalen mevcut parke kıt t 
Şerait ( için lçia ıhrınıdan \>a~lanıak uzre ocak nıektebine k9J• 

BULABİLECEKSİNİZ 

J. N ad er ticaretevi 
Gümrük meydanı No. 12 

Senelik 1200 Kr ., 2000 ı< keşif \'e ~ cı rlnamesi mucibiııce (42r.o) metre rı1~: 
Aitıaylık ooo ıooo rahheıı parke kaldırır.~• taşı vaz?yesi ve iki 1ar8., 
Uç aylık 300 500 fında bulunan bordur laşlaruun yeni kahhrtll 

1 
Bir aylık ıoo Voktcr. yanaştırılnı&sı açık eksiltme suretile ihale edile' 

Resmi ilinatın satırı ıo ceklir. ~Juhammen kt>şif b€d~li (1767) lira oıor 
'-----------------------•iıııııiııiıııııiı._ııİııiıiıııillllllİıliııiıılııiılı.._ Kuruttur. muvakk~t Lemıuat akçesi <132) lira (53) kuroştıır· 

ihalesi 20. 7- 939 Perşembe günü saat ı ı de ya~'' 
lacağandan i .·H~klilerin şarlnanu· siui belediyeuııJ· 
d~u ara nrnla rı ilan olunur. 

- Sayın Bayan ve Baylara-
SAKIN ALDANMAYINIZ 

H•lis memleketimizin limon çiçeklerile İmal ve 
takdir edilen Ülgen Kolon yalannın benzerine dil!ıy• 
ltrıyabnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 
ve bayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yalan ıizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa
da taklitleri çtkmıştır. ülıren markasına dikkat ediniz 

ve ötede beride yapılan ' bir takım kokulu suları 
kolonya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 
nız '1lıen ltnyat mağaıaııadı Ülıen kolonyalarıdır. 
Her dakilta iıpat etmeye amadedir· 

-----:=:::::::::::===::=o 

Halis 90 D. 
Limon 
Kol oyalan 
Sipr 
Fuıer 
Fulya 
Fiıl 
Leylik 
SOnblll 
Zambak 
M"enekıe 
Yasemin 
Divinya 
Pompeia 
Florami: 
ReviClor 

Çoban 
Akasya 
Heı çiçek 
Nerkis 
Uk bahar 
Altın damla 
Febf 
Kıdın teni 
Soır deparı 
Unutma beni 
Krep döşin 
Origan 
Sipahi 
Kadın 

Ülsren kremleri 
Yailı krem 
Yığıız krem 
Acı badem kremi 
Çil kremı 
Plaj kremi 
Masaj kremı 
ulgen briyantinleri 
Yağla briyantin 
Lıkıt briyantin 
Yağsız briyantin 
V ızelin hkıt 
Şampoan 
Saç losyonu 
Saç boyası 
Talk pudrası 

i l A H 

içel Tapu sicil mu~af ızlığm~an 
Mersiııin Tömiik köyünün Sarı bey'i mevki. 

inde Şark~n kaş Garben ark Şimalen Ali Kılınç 
tarlasi CenuLP.'n ibr-ahim Yıldarım ve Ali Toylu 

l larlası ile çevrili bir kıtada : alı minen iki hektar 
2975 mt>tre murabbaı tarla ~L· lımut Kahya oğlu 
O~ruanın ecdadından intik len ve T<ipuda kayıt~ 
sız olarak tasaarrufunda iken (55) sene evvel öl-
mesile oğln Musta(aya kaldağı köyiindtm Vflrileo 
ilmiilıaberden anlaşılnuş ve bu kerre mflzkur tar 
lanın Tapuya bağlanması isleoilmiştir. 

22 Temmuz 939 Cumartesi glinü mahallen 
keşif ve tahki~at yapılacajııudan veraset ve taı;zar 
ruf iddiasın<la bulunanların mahalline gidecflk 
memura veya Tapu Sicil nıulwfızlığma müracaat 
~lmeleri il~n olunur. 

·--DiKKAT--

--------~------~~----~ 
1 l A H 

içel tapu sicil mu~af ızhğmdan 
~1ersiniıa Töuılik köytinün Sar• hevli nıet'k~' 

inde Şarkan yol Garberı Nikola Sod.a tarlası. şıi; 
mal~n JOI C+ırıuben Silifke caddt>.Sİ ile çevrilı ~ 
kıtada iki lıekıar (2975) meıriı murabbaı ıarla; 
yine <Şarkan kaş G~rben Must;ıfa koca "" 
~~lınç Şirnalen Şosa Cenuben Çay) ile çevril~~ 
kız hek ıar <27 lo) metre murabbaı t ula Mu"" 

~•'" KAlıyarııu ecdadından intikalen ,e Tapudd ka; .11 sız olarak tasarrufunda iken elli sene evvel lJ(ıı1eS1, 
Kızları EHfe ve Emineye terk ve Elifede 40 sene evtel aı-;, 
sile oğlu Mustafayi terk ve Emine de ıs §1 ~· 
ev,· eı ölmf'sile oğlu AJi KıhnCI terkile öldüğü 1 ef 
yündfln verilen iluıülıaherdeo anlaşılmış ve ıı1 

r . ~' 
kur tarlalarin yeııiJr.n Tapu~a bağlaııoJası 16 §İ 
rıilmiş olduğundan 22 'femnıuz 939 Cuuıarıt ,, 
giinii nıethallen kflş • ( ve laludkat yapılacağıııd'pı 
verasel ve ıa ~arruf iddiasıııda bulunarılarııı sf~f. 
günde ıualrnlliue gt'lflcek memura veya d• ri 
evvr.l TatHı Sicil mulıafızlrğına müracaat .,wıe.lt 
ilan olu Hnr. _/ 

Vatandaş ; -' 
Hava tehlikesini drlfrln ve kurııtfltl 

yardım et. 


