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Tüccarlar Çarşılann·--. uayyen Saatte Kapc3nmasını istiyorlar 
Adımları 

Daraltan 
... 

Amil 

Y uni drırs senesinin yaklaş· 
ması umumi Maarif işlerimizde 
bir hazırlık hareketi uyandırdı. 
Bu vesile ile ötedenberi adeta 
bir prensip meselesi imiş gibi 
önde tutulan ve irfan hayatı
mızda gerileyiş değilse bile a · 
dımları daraltmakta amil olun 
bir noktaya dokunmak isti) o· 
ruz. 

• ı Demagoji ve şeniyet mücadelesi 
---··-----

J-Iitler <;siresiı1ıı1 osiriclir 

f ransız Gazeteleri ~lmanyaya ~ur~inin tersinden ~akıyorlar 
Alman ordusu siyasette büyük rol oynadı 
Hitler bundan sonra yalnız kalacak. diyorlar 

f>aris 5 (AA) ıl1asirı gazetesi ı 

J'OZIJ'Or: 

Alma11 si}'c15tli11de Alman ordu· ı 
sıw1111 rotu (1 !Juziran vakaJ·ı111daıı 
sonra rok es ısiı addedilmektl'dir. 

Bu rol ık! {ftindenberi biraz silik 
pörünmekte ve bu /tal Almall ricalı 

askcrisi11i11 esaslı bir rol o~·ııamakta 
olduğa ~üf1/trsi11i 11yı ·mtır111aktadır. 

arzularile ordu aras111da derin bir 
ll(llfllfll acılmak ızre.dir. 

Hiiter esiresi11i11 esiridir. iter 11e 
olursa ols1111 /fitler şimdi mesleki 

lıayat m111 zirı•esimtedir ıı~ bu11dc11 
böyle temamile karmokonşık iktisadi 
bir vazıyrt ile mücadele halmde bu· 
lmıa11 ıfluirı umıwıiye /;.arş1S1mia ;•al 
111z lwlarnkllr. 

-
Tüccarlar Belediyeye müracaat ettiler 

Çarşılar ı11lıaj1)7 eıı saatte ](apanacak 

Tüccarların dilekleri bele~iyece tet~i~e ahn~ı 
Gürültıi ne zaman menedilecek ?. mersinde 

bunun ıcın halci bir harekel' yok. 
' 

Çarşılarm muayJtll saaltt:.. açılıp 
kapanması içirı lsta11bul btlediJtSi11ill 
verdi/fi karar Mersi11 tiicc:ırlaruu

da hartktte gelirmiş ve <irin birrok 
imza)'ı havi bir istida ııazarak bele 
diJıeye müracaat rtmişlcrdir. 

Tüccarlar bu istidalarmda : 

mi birdt. kapanacaktır. Bu hususta 

belediye nizamııamtsi11e bir madde 
illive etmişlerdir. 

Mersi11 tüccarlarmm bu haklı 
dıleklerint. btlediyemizin müspet bir 
kararla cevap verrceğinr şüphe timi 
JOruz, 

Mevzu biraz şümullü vf' o 
kndar da ince olduğundan hel· 
~i sui tefehhüm de uyandırabi
Jır cndişesiJc mümkün olduğu 
kadar teforruat üzerinde dıı 
durarnk hütün hüsnü niyetimiz· 
le izaha çnlışacuğız. 

2 Ağustos tarilli11de 1"apıl01ı ve 
ı /urkesi lıaJrr.le diiştirt'll llarrkrt 011· 
1 
1 cak ordu ilt' mutı.bık , kalmarak ya-

Ciazetcler 11111111aile;~lıin bu imti· 
ham nasıl geçirraift sualini "sormak· 
tadır/ar. 

Umumi hayatm ahengini la11zi111 
tüccarlarw ve lıalkı11 sılılıat ve isti
raltatım tcmi11 maksadile medeni11um· 
Jekr.tlerde dtikkıi1tlam1 muayyen sa 
aite, çıltp knpandığım zikretmekte. ve 
çarşaf ve peçenin kaldırılması husu· 
sunda inkılap tarihine. geçecek yük· 
sek bir karar veren belediye. mecli· 
sirıin bu husus icifl de bir karar 
vernusi1Ji ı =,·a etmektedirler. Beledi· 
ye bu istidarı tetkike almıştır. 

llu itibarla çarştlcırm nıuaJ'J'tn 
saatta artltp kapa11ornJ!mı mulııık· 

kak ol:ırak görebiliriz. 

inkılap fırkasının ileri prog
ramında maarif siyasetine ayır
dığı geniş maddelerin uz za
man içinde tatbik mevkine çık

ması irfan cephesindeki muzaf
feriyotin de bir ölçüsüdür. 

l pılmı ·. Ordll millet 11ezdi11de ke11di· Figaro gazelfsi diror ki: 
Yr.11i bir trcrübe başlı)'or, Buuu/l 

11eticeleri11i şimdide.il tahmin elnuk 
mümkün değildir. 18 ayda11beri Hit· 
/er ve lİCÜlteti AlrlıanJ'a demagojisi 
ile şeniyet/er arasmda s.:ıplamp kal· 
mıştır. Bu feci 11iza111m masrafım 

bed'ıa/ıt Alman rniileti ve onunla be· 
raber vasi mikyasla Avrupa öd,,mek· 
tedir. 

Yalmz bir de gürültü meselesi 
kalıror. Bunun için de şimdiJ't. ka· 
dar mümküll olan tcdbirlerill alm· 
ması lfizımgelirlufl J•apılmadı. Bu 
noktaya ewelce de işaret ettiğimiz gi· 

Bilhassa medrese tc>melle
rinin çöküşüne şahit olan bu 
günkü nesil bu muznfferiyetin 
no demPk olduğunu çok yakın
dan bilir ve takdir eder 

Bu uf ak başlangıçtan sonra 
esasa geçiyoruz. Başvekil Hz. 
fırka grubunda çok açık olarak 
bugünkü ilk tahsil hayatımızın 

sarfodilen para ve emek muka

lıili yüz ağartıcı bir verim te-
min edemediğini ve sebeplerini 
teşrih etmişlerdi. 

Maarif denince ilk hatıra 
gelecek unsur hiç şüphesiz ki 
bilgi, ülkü ve çalışma aşkile mü 
cehhez olan muallimdir. Şimdi· 
ye kadar kız ve erkek muallim 
mektepleri ayni şerait nltmda 
a) ni mefkure ve ayni bakla 
memlekete birçok güzide .. _ . . mur 
şıt yetıştirdi ve yetiştirmekte 
devam edi) or. 

Kız olsun erkek olsun bü. 
türı muallim namZl'tlerinin mek
tep çatısı altında ve talebelik 
devresinde güttükleri ülkü c<:
hillc pençeleşmek ve memleke
te faydalı unsurlar yetiştirmek
tir. Bir namzet bıı kan:ıatla ye
tişirken çalışma sahasının köy 
kasaba ve şehir olacağını aklı
na bile getirmez. Ve hatta ilk 
edindiği kannnt mesleğin fera
gat L'mredişidir. 

Fakat umumi bayatta ve 

mekt•'pte kadın ve erkek farkı 
mevzubahs olınndığı vt• knnun 
m uvacehesindu de hilhnssa mu
allimlik bakımından ayni hal<kı 1 
haiz oldukları halde meslek ha
yatında maarif idareleri yuka
rıda da söylediğimiz gibi adeta 
bir prensip nu:sf'lesi şeklinde 
kadın ve erkek muallimler ara
sında hir fark gözeterek erkek 
lcri k ö~·lerc göndermekte ve 

sinin sdıltar tur teı cümam olarak 
fi itleri mufla/ aza etmeyi ke11di mm· 
f antlarma 11)'gu11 o!acağmcı Juikmet· 

miştir. 
Fakat lf itlerm ordu içm emin 

bir mtizalıir olması şartile orduya 
ııe. gıbi itilaf bağlıyor, itimada 
olall ılıtiyacile Alman mtllr.ti niyet 
~e maksatları ile fiiller ve muaı•yen 

Bitiyor İzmir Panayırı Hazırlıkları 

Morsiı1 ,re '].,arsııs ta g'iflece]( 

/sta11bul bel11diye.sinin ı•erdiği ka· 
rara göre gıda maddeleri satmıya11 

tulıafireci, manifaturacı Jıurdava/çı 

gibi halkla nlış vtriş ve muamele. 

yapan dükla111lar saat 011 dokuzda 

gıda maddeleri satanlar da saat yir 

1 bi başka şehirlerde. J!Ürülttiyfı mm 
yolunda atılan adımlara gıpta ilt 
bakıyoruz. Bundatı bizar olan bil· 
ttirı şehir halkıdır. Ve toplu bir is 
tida ile müracaatlarına da imkan 

yoktur. FJ!er şu işardimiz apk bir 
istida teltik ki edilir de mümkün ola" 
tedbir alımrsa halk buvüJ.. sevine du 

yacaktır. 

Fransaya Ciden 1 alebelerimiz 

Panayum Başvekil tarafından açılması ta~akkuk e~iyor 
Sanayi ve Ticaret erbabı lktisat Vekilinin 

riyas-.!tinde büyük bir toplantı yapacak 

[>ariste fabril{aları g~ezdiler 

Talebelerimize her yer~e hararetli ~ostluk tezahürleri yapıhyor 
Dün Ticıre/ odasmdn İzmirtJ.e. ması ~mliklr.tİ de aı'lli f!ıinde yapı-

lacaktır. iktisat vekili Cdiil bey _d~ smın hususi multııbırbıdell : 
artlmnsı mulıarrer olan bey11elmiıtl k l ttti·"ı 7·,·,·r'' talebe ve muallimleri /Jro•r 9 Ey/til fJ''llWJ'ırma iştırak için pa · /zmire. Ttlere PllllOJ'ır l tvam ı; ,._ ,.. 

müddetçe burada kalccaktı' . Bu se· ram/ıın t!altili•ule zıyaretlt>rine. de· 
flayırm Merslll mmtakası nuimessili 1 J " k 1· · 
Celal beJ•i11 ıştirnkile. ıticcar ı•e fab· ne rolışmr.n·a. baş ıym! .. ur 0 ısm vam etmektedir. Buf!Ün şeref/crinr. 

O(llllla Şt.11/İ/fl lle <1)'/ll gumJe yapıla· fJarı·CİJ•C llt'ZOft'fİ lıClffllflll harir/t, rikato far bir topla.-ılı yapmışlar ve , 
· t · /, k · ı d · caktır. f-"ro11sız asan müdürü Mc:rks tara· fUlllDJ'lfd ış ıra le arar ı·ermış er ır. Memltketfo iter tarafuuiaki sa-

f ·k ı L J t as d "l fmda•ı bir resmi kc./111/ ve çny ziva Tarsus tJIJrt a ıırı e 'c em e 1 e.· na"İ c:ube.leri panayıra iştirak etmek· 
rek Mersmle. . müştt.rekm pa nar ıra ,, "' l 1 k . . Jeti verileli • 
l·,.ıı·raklrrı· tr"ıııı eciılecektir. te. ı•e. vavJ'01tlarwı ıazır am~ ıçıu . 

J '' • • oö11d•r111rktedırler Resmi kabuldr sr/ı11etm11z er· ~ rı·ra·et oda ı memur/at 111dan mıimessıllerım .. 1 
• • 

1 Btitiin 1tcaret ve satıayı erbabı· /:(mı hazır b11/fl1111yoı du. M. Mw ks 1 

Jtıisuw lülfı bry fHJVl'OIWll ter !fi /ili/ burada bulu11ma/an lıasebile ZIJ'O ret rs11osmdn ırat dtiğı ıwtı.kta 
ı•e tauzımı irili memurm /7mire J!Öıı· 1 l b . d '.!' 
dtrılıcel.lir. 1 iktisat ı•eldli Cefa eyin rİJ1aset111 e <iulatasaraym FrmısaJ ı ziyaretm· 

büyük bir topl~11tı ~·apılması sa11a· dm lıükiimrt ıwmma duyduğu mtm· 
İzmır 5 c lfususi• - 9 Eylul yiimizitı terakkı ve ılıracat eşyaları-

paıın J''" hazırlıl:larma bü)'ük rlıem· mızm dış pazarlarda reı•aç bulmdsı nuniyrli bumw dosstluk baiflar1111 
miyetle. ıtevam edıliyor için nııizakereler yapılaca ı~ı da söy- re fikır yakmlıf!uıt takviyt. hizme/111· 1 

/Jaşvckil ismet paşa !iz. 11in /erıilmektedir. . cim ümifrar olduUwıu ~.-öyledi. 
a(llmn 111erasiml11e rfrasrt e<lcceklui Panayır gii11ltri iz mirin m f ev-
tahakkuk etmiştır. Yomn11lar suyu· lwlcide günleri olmakla beraber do· 

Par is 5 et\ A .. - A11adolu ajafl 

M. MarllS tı1lebmi11 zekci ı--e di· 
mm K01 şı yakaya nkılllması, Av· ıa J'ısile de memle~et iktisadi)'alı 

siplinindt11 takdirle. halis ve Fran · 
sadafl ivi hatıralar J!Ö/Iİrmeler ini le 
menni t.clerrk yeni 7 iu Jdye11i11 J'Iİk · 
stlnıl'si11e, Oalt1tasaray111 şrrefint ı·t 

7 ürk • Fr<J11sız dostluifwın k,ıdrlı 
kalcl1rdı. 

/Jtlıreı lıt'J' 7 ürk taltbe ı•,. 1111101· 
Jimlerı na111111a ctı•np ı'ert'rtk Fra11s' 
dıı J!Örd iikleri i)'i /:al ııldw dola ı•ı 
Frn11sız hlikıimrluıe, Afaaril ı•e !in· 
ricıJ•e 11l'zarrlluinr. teşekkür rttl l't 

bu çnk f cı•dalı zıvardlr11 Tiirkıyeye 

1111utul111az i11tibularla dlilucrklu111ı 

temin ederrk kar~tlık te111r111ıilrtde 

bulundu. 
Muallim ı•e talebeler bugün Sil· 

rom otomobil fııbrikasuu J!ezdiler. 
Akşam komedi transrze. giJecekler· 
dir. 

dm, Tiri', ızmir büyük )'Olunun açıl· tizermde biiJıill tesırler yapacaktır. B • } 
hanımları da mer ezlerde tc - ve azı uyu r ez er e mev 

defiı10 araı1ıyor -------=-·-----:k---""'.'---:'"---':'""'k --.b--- b.. .. k me k l d 1 l r e \7 c e 
sif etmukt·•dirler cut muallimlerin beşte dördü ------------------

Bunun için ileri siirülen açık nisbetindc hanimlo.rın teksif Mavromatinin evinde define bulunduğu 
bir sebep mev~ut olmamakla edildiğini görüyor~z. ihbar edildi. Dün hafriyat yapıldı. 
beraber kadınların köy hayatı- Kanuni mccburıyot bertaraf 
na intilıak edemiyccekleri ka- edils'' bile şehir mekteplerinden 
naatının mevcut olduğunu tuh- beklenilt•n v0rimın temin edile-
min ediyoruz. Bu takdirde bir- meyişinin yegan-e amilini tale- • 
de l·anunsuzluk ihtiyar ediliyor I benin hanımlara terkedilme-
dc-ncktir 1 ~inde ve köylerde de içtimai 

Hntırladığımıza görtı ilk hareketlerin layık olduğu şe-
mektPp muallimleri mecburi kilde hızlanamamasım yine hn-
olnrak iki sene köy hizmeti i!a 

1 

mm ınuallimleıin gönderilme-
edeceklerdi ve bu bir kanunla memesinde aramak lazımdır ki 
te) it edilmişti. Bugün kadın bu iki mühim esas üzerinde a ·-
muallimler üzerinde bu mec- ı rıca duracağız. 
buriyetin tatbik edilmediğini llıza A tilü 

1 

Andreya Mavromatiye ait 
olup halen F cdon T ahancının 

ikamPt ettiği evde birçok eski 

eserler gömülü olduğu ihbar 
edilmesi üzerine dün ilk tedri-

sut müfettişi Sıtkı Emlaki mil· 
liye müdürü Galip ve polis ko 

miseri Recai beylerd~n mürek· 
kep hir heyetin nezareti altın
da <'vde hnfriyntn başlanmıştır. 

Hafriyat temamen ikmal edil-

miş olmamakla beraber ihbar 
edildiği gihi vnktile gömülü bu· 
lunan bir esere rastlanacnğı 

umulmamnktadır. 
KendilerilP görüştüğiimiiz 

ev sahipleri evde yapıldığı zn · 
mandan bugüne kadar hiç ta· 
dilat yapılmndığını ve kcndilı-. 
rinin de böyle gömülü bir asa
rı atikadan veyahut definPdrn 
haberleri olmadığını söylemiş· 
lerdir. 



Uykusuzluğa Dair 

- Dü11dtn artıın --

LJ y k u Lihtiy•wı m~llım 
olduğu H•t;lıile siit çocu- ı 
ğurnla Pfl fazladır. Biilnğa 

kadar etl,·ictın aıalıı'. Vel 
uzun ı uıarı hu s.-viyPde 
kal, . rı ~orıra ihtivarllkla 
.\'İll f' azalnıağa başlar. Bu 
sabah u~kusuzluğu muzip 
olma~ına rağmen ıwk mah 
ıurlu olnııyarı hir lt•za
hiirdlir. 'lnlıtelif usullerle 
11~ kunun derinliği ıuuaye 1 

ut~ t~tlilmislir. Mt'Sel~\ uv-. . 
kmlan uvarnhrmak ıcın . . 
talhiki l:hımg~Jerı tahriş 

Hlçiilerek salim hir insan . 
ti:... 11yk1111t111, uykuyu var
thktan kısa bir zaman 
~orıra en derin olduğu, 

fakat bt~ devrenin pek uzun 
siirıuetlifri arılasılmıstır • 

t .J • .. 

Halıa iki saat i'oıara uyku 
salhiltı~ir, ve hlitiin u~·ku 
miiddeli uce bu Stwi yede 
kalır. EğP.r tabir (~aiz İSH 
uykunun işi ilk saatlPrtle 
güriiliir. Ve salıah uyku
suzluğun tevlit t~lliği gibi 
uyku hakıyesini11 azalması 

ruülaiıu hir rnahsıır lPvlil 
~lmez. 1\ksaıu uvkusuzlu-• ~ 

ğu laiishiitiin h3şkadır . 
Buntrn korkuııçluğu )'al
ruz u \' k 11 \' 3 dalmamak ., .. 
eıuli~esinin azabırulan il>a-
rel dflğildi r. 

Uykuya varış baz4~n o 
katlar w·ç olur ki, vazife 
nwchu ri yelleri k ı5'a bir 
miicldflt . onra uyanmayı 

icap edt•r . Bu takdirdp, 
miiııasip hir tedl.lvi, mut- 1 

lak hir liizuuı haline gelir. 
Bu in sla ~ısu lu la h ris • 
leri lwr wraf elvt>risli her 

• 
t~cll>ir muvafık gelir. Ban-
yolar, mevki dP.ği~tirme
ler, iklimi tesirler, lıer 

ŞP-)'den f!vvel «uyku ilfü;
Jarı » 111iiessirolur. 

fsla11lml Oniıwrslfrs/ 
Pl:yolojl Prof esoni 

DR. Winterstein 

t~sirirıi rıar~ozda :ıraıırnk 

hatalıdır. Uyku il:lçlarırıın 

pc~k fazla verilnu:si ile 
hiiylfl narkotik hi r vaziye
ti ıı lıusuliiıu~ mani olmak 
hlzııugt • lir. Zalıiri lıenztır 

liklt,rine rağnu~n uy~u 1 

ve narkoz lıakikallt~ lf'ma
nw11 avrı nıalıİ\' HlP.clir. . . 
llalln haıı noklayı rıazar-

larclan makı'ıs birer halde 
clirleı·. Narkozd.• u~·kunun 
dinlendirici vasfı hic vok-. . 
l ur. il alla narkoz eli u I en -
meğe mani olur . Onun 
idn uvku ihlcları hic hir " .. . . 
zaman narkoza henzt~yen 

bir lıal uyandıracak mik-

tarda alııımamaluhr. Uyku 
ilt\çlarıraclan gayt~ sıııır 

ciiuılf~sinin lt~rwhhiihi_veli

ni azalrmaklaclır. Fazlala-
şan l u l ı ar r ii si v P. l 

• ol 
ııa~ıl 

uykuya d:ılma~ı giit;lr.şti
riyorsa, hu teııt·hhiilıiye-

lİıı azalması U) kuya var
IUU)' I kolayluştırır. Esaserı 

bu matltlelerirı aılıua u~· ku 

ilftcı . d•)~il «u,·kuva varılı-. . . 
ı·arı il:\c» d~mek hlzınıdır. 

• 
Ciink ii hu machlt·lm· u v k u . . 
vu tle~il t1\' ktı\' a varma 
• t_: .. • 

şartlarını t~mirı edt~H nıa<l 

tleleı·dir. 

lJ\'kuya \armak iciu 
ol • • 

ytilmz harici dPğil, dahili 
siiktln htzuutlır. u,·ku iciu . . 
yatağa yalan adam lahii 
sarllar ahında u\'ku emeli, . ., 
tı)'kll arzusu ve uyku ta-
savvuru il~ uvku sartları-., .. 
nı h~min etmiş olur. ~l:H'-

lıaza. hir tasavvur sa ve-.. 
sinde nıuayverı hir ra~tice ... 
elde •~d.-rsek, bu lt>siri 
telkin ecleriz. Bu mamula 

uykuut11ı başlarıgıcım hiza 
tilıi tel~in olarak tdakki 
edehiliriz. Ayni tesir Lrnş

ka hirisi hırafırnlan 'ıaiprıoı 
Stlf'tltiyle elde edilehiJir. 
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Sa it Beyin Müfettişliği . Suriye Ve Irak Haberleri 

Muhitimizde Büyük 
sevinç uyandırdı • 

S ı ı r iye '11 fır1( iye itti fakı 

Suriye Gazeteleri Ticaret İttif a~mdan BaşKa Ne Umuyorlar. 
Ut•uıiı·yollcır .\darıa İ~- ı 

• ' .a ~ 

lPtuıesi lı~\rekt'l naşnı i'ıf~t-. 

Lİ~i Sail Jıevin islt'l•ıu~ 

Irak Suriye Ticaret ittifakından büyük 
bir fayda bek/ey emiyorlar. 

• • 
m iHt• ll i ~ 1 ; g i ıu) t ay i ıı i 11 i ::-; l'
\' İ 111; l 1~ kar~ılaıhk. 

r llllllll i lıa f'lım 1 i l:hı1111 • 
nıiitt'a~ ip yaharıcı .. ıı.•r,!t~ 
1 > ı ı l ı ı ı ı: \ ı ı I ) .. ı ı ı i r· v '> 11 a r 11111 z ı ı ı 
Tiir klPstirilıu••si iciıı iz-• • 
mirdP. Hcılan askPri Dt'.-. 
nıir~· ollar fllf'"lc•hirıirı ıııİİ-

tl ii 1'1 ii ği'ı u Ü ya pnı ış ohı n 
111uuıe1 ilt>~lı, bu giirı 

l••rıı:ııorrı Tiirkl.-r t'liıw 

~(lCc' n l )t>. uıirvollarrnda . . . 
ivi ııu~ v~llt' I' alaıı hir cok . . 
la le lH~ \' dı~t.i ruı isli r. 

• • • 
BSH ~t·ru·~inde İznıir 

B••ıııiryollarırıa st:ıj gH
rmı talıdwsirıirı hasıııda • 
lıartıkt!l rııiift·llişliği ) :ıp-
rıııs, ı\lilli rıwfktlrevi lıa-. . 
kim kılıııak Vt~ hallı Tiirk 
ltı~t i rmek hususu 11ıla ~·ok 

• • 
lıii v ii Jl lıizmt'li clok 1111mus 

• • 
l 111·. 

Milli ı:ıiicatlt-ledP. dür
diirıcii gul'lıpt·ı a~k•~ri va
ziftısiuin hasıııcla hulurı-• 
nıuş \' f~ z:ıfPri nıiilPakip 

1 lt>krar lı:ır·• · kPl uıiift) llişi 

Elvakt Oazeıesinderı : 1 
frak ittifakı -- : lrak-

Suı·i .,· •~ tican•t ittifakında 
\ıii~ iık bir limit yo~turC . 
Zira İrıgilizlı·r Y:ılıırd i rıı a l 
larıııııı herııta ela Lt~rvicirıe 

çalışmakta vt~ Filistın ilt~ 

ırak :ıra~11ıda ki giiıııriik 

k :ı y i l l t> r· i 11 i k a 1 d ı r nı ak tiz r t~ 
hu 1 u rııııa k tadırla r. Birıarn 

1 al~ylı lran p:ızarırıı k:ı~· lwl 
liğirııiz gihi ırak pazarırıı 

da kay lu~d i ~·oruz ti" nıe k ı i r 
.. .... 

Tiirki~· P- illifakı: ---
' Tiirkiyt~ ile yapılnıasuıa 

İrılizar olt.rıarı ticarf'l itıi

fakın:ı w·liııt~f', hu ela züif 
hir iinıidt~ !ıa~lulır. Çiin
kii 'l'iirkİ\P-, dalıiltle <~ıkan . . 
rS\amn lıic hirirıi llH'fl'-.. . 
lt- 1lPLİIH~ ~okrııanı:ıkladır • 
Bu yfrzdtırı Tiir·k iytıde 

Sar meselesi 
Reyi amın şekli hükıi 

metce tesbi t edildi 
' 

o 1 a ı· a ~ Jı :ı ti. a i rı ti sa p el ııı iş 1 

ti ... 
Bt•ı·liıı 5 .\ .. \ - Avm . 

l H unda ~ apılacak oları 

ara vı u rıı 111ııh· Pvt~ nıiira-KuvH~tli hir idar. ci 
la il in ili I~ hi r Si U l4~111lt• f ~l'Cİ • • 
olan 111nıııailP.Ylı ; hulun-
duğu uıuhillt• iyi iııliha 

lar hıraknıış Vt~ rnaiydi
ıw ~t~rıdisiııi cok SP\'clir-

• 
rııişti I'. 

. Adaııa isl..trur.sirıin lıa-• 
sına ır4•cirilnwsi 0 ihi cok ... :-ı • ;"'\ • 
ytırincle olan hu levt·cc!ih-
lt·rı Sail lw\'i tebrik P.ılı·r il 

\ 'U mu vaffaiı \" Pllt~r tlilt~ı iz. 
=--............. =---~~--·= 1 

Tiirl{ yurdı111da 
TÜRK DiLi. 

lwr lt•dhir 11\' l\liVil dalıııa-. . 

. . "' 

c ·at ı :! t•·srirıisaoi 1903 • 
le yapıl .ırıııı ayni olacaktır. 

Berlirı 5 (.\. A> - Bu 
gii 11 ıw~rt!d ilen hi r eruirrı:ı 
nıt•tlt~ 1 ~ Ağusto~la y:-ııu

lacak rt~\ iaman sekli tesı>;l 
• • 

Pclilrııeklt~clir. llt~y pu~l:ısı-

11111 ii~l iırult~ ~J. ili t I" ri n 
dahiliyt~ 11:.zırırıa güı•dt·r-

digi ve içiııd•~ Heisicunı

hur iiıh· aııırıı ta~ııııa~la 

lu~ra ller ııwzk ü r v: ı zift>Vİ ,, 

dt~rıılıtt~ t>ll i ğirıi hilclirdiği 

fllt\ ktulıuıı 11wt11i v•• ı·evia-. 
ıııı ıı ya pıl:ıı:ı~ı lau-;u~u uda 
hiikı'11t11'(111 kar·;irı \'ailil 
hu i 11 rıaca k ı ı r . 

sarıavi il~rlPmis v•~ Jıaric,•· 
• • 

ten gelecek nrn~nu:tli• 

isti~rıa güsLtırnwğe başli•" 
uı ıs i ı ,. . H i rı a ,. na 1 P \' lı T ii r,.. . . 
k i \' t~ i it~ ti e a ri itli fa k va .. . . 
prl~:ı lıilP, hıı rıilıayd nıll" 

h:ıdtılt~ kahilirıclP11 ilıra

cat v.~ iılıal:ha miirılı:ısır 

kalac:ı~tır. Yaııi c•~hinıiz .. 
deu çıkan ka,lar sandığı"' 

uııza ~İr• cPk ch·rıu·ktir ki, • 
burula ltic hir ra,·da \"()k-

~ . . 
lıır. 

,. .... 

Biilfaıı Şam tiiliirı vt. 
si~cır·a harilt)ri urnuuıi hit . ~ 

iclinıa akleclPrek vazivPL" . ~ 

IPrjııi ıulinaka~a c•tnıiŞ 

vt~ hflkiııııe•e hir arız~ 

vererek rPjirıin iadt'sİ isli 
nwğt~ karar vermişlerdir. 

Baviler. liitlin sirkelleı·iniı• 
"' . 

rııaişt~tlerirıi Leıııin Ptlec~~ 
kadar ktHnlilerirıe iskonto 
ya1Huadı~lt•r1111 ileri sür
mek lr Vt~ irılıisarm iaclrsi"' 
ni hu s • ·lıepltı islt•uwkt•; ... 
dirler. 

Azmi Bey Berutta 
Ali komserlik tarafm -

cları t~\· velcP. keıuli~irıe bit 
lıaftatlara f:ızla ikamet 111İI 
saadesi verilenıiv~rı eshak 
Osuıa 1111 valiıt•ri ;ıdt~n :\znıİ 
hev Berıı la ~el misti r. . . . 

Bıwulla hiı· eok ilisik-
~ . 

liklı·r·i olan 
hu st~fN· islt·cli~i kadar 
Bt~ rul.la kalahilıuesi icitl 
Ali "om~ı~rı i kcı~ mfrsaa~lf. 

• 
f'dilmislir. • 

lran demir yollarında çalısaeli 
İtalyan Mü~endisleri 
lrarı 1 h'ıııir·~·oH:ınnıJıı 

ealısıııa k iilrc~ ltal\'arı uıİİ' . . "' 

IJykn ih\çları nasıl lf~sir 

t•der 'l Herkesçe nıaliım
tlur ki lenefriis veya sair 
suretlerle viicnde ithal edi 
len 111u:"ayy•·n kiıuye\'İ mad 
cl.-1.-r v.asıla~ı ile ha vıl ma 

Hu tezahiiriiıı htH'akis ol- yı kola~ laştırır. lıfiylt>et~ Bunun ; ı ~:ığı~ırnla ela: 
( A 1 m a 11 t' ,. k .-ğ i v t~ k a el ı 

m! Bu karııırula clerpiş ••eli 
IPrı tarzı halli la~vip t•di · 
yor UlUSllllU'l.'!) 

heuclisi \'e rırntalıas~ısla" 

rıncl arı m ii rt ~ k k Pfl dörı 1 iill' 
cii kafilt· B~ruta g•·lıuiŞ 
vt~ lmr:ttlan otoıııohillı• ir• 

"' 
denilt•u ve anrnliyatların 

icra:sı için liiıumlu olan 1 
his ve lıareket noksaru va 
ziy~ti husole gelir. Esas 
itibarile uvku ilaclarınm .,, , 

ması daha s:n1 unı dikkattir. . .. 
Uykusuzluğa miiph~hi olan 
insan uvkuva varma sii. "' .. 
k (11u11u111 şu seh~pten eldP 
e<IPuwz ki, u~·ktıya vara
mamak cebri tasa'"vuru 
all11uladır. Uykuya dalma
mayacağı korkusu uykuya 
marıi olur.· Onun icin bu • 
korkuyu izah~ e<lehilecek 

hazı~rı lıir ti\ ku ilt\cı11ıra 

i'ıZPl'İrult•. hazır hulurınıa~ı 

hilt• lıii\'İİ\'t' beıııtW,'n hir . . . 
lt•sir ~1 :ıpar. Bu ih)cı IH·r 
zanıarı alıp u~· uyahilmeııiıı 
Vf'f"t'Cf•lTİ PIUfli\'Pt lıir il:\c 

~ . . 
gi hi lPsir edt~r, ve ilacm 
e u ta \'siye~· e tlt• ğ ."! r k 11 L 
l:ııınıa tarzı da hutlnr. 

«Son» 

S ıı :ı 1 i ~· azı l ıc 1 ı r. Biri 111 le 
(E\'f-•t) ve tli?~•·rirıe (ha~ tr') i 

ibaresi yazılı iki lıant' .vardır 1 

11iinttdıip reyini hu ha
nd.-rdr.n hirirıe kovaca#lı .. . 

~alip işarf'tile gHstertıcektir. 

. 

ırakta koyun fi~atlan 
1 ra k vt~ T ii rk i w 1 ,tprı 

koyun ilıracalınm a~alnı~~ 
iizt•riıw koyun fiyallarrocl• 
h•ral ki haşlamışıır . 
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lzmir Borsasında 
ı Cı y n ]{ lı i r 

·-------=-r- ;:,., ..... ...... __. ------
borsa &atıfları bütün maddeler üzerinde 

rnühim miktarda arttı 
---------·-~---

lıru;r - lınıiı· ho,:ı
sıuda "'ou lıafw z ırfnula 
r u 11 a uı P 1 P 1 t> ,. ı m.ı lı "' iil ti n 11 e -
\İrıt~ :1fil'e fıal VH siiriiıtıii 

~ 'i~ "~ w~~· a duı·ğarulur. 

ll :dıarııil ı•.ılaıııııt pı

~a~ası \'n salı~ ~Pktııuı 

~PCPıı hnft:ula ıı d:ı lı:ı az . . 
ol n11ış~ 11 rL i :ı rıca k 3099 

kt1 nl:ıli lıu l ııııı~ıu r. . 
Jlallıuki gı ~,.,, lıafla 

9232 kPtıl:ıl it!ı . Fakat 
1 

l...fouw Habt'fli'ri. 

Gelen Vapurlar 
Liuıarıınıızıl:ı lıulıııı:ır> 

Ntıplon \'t~ :ıviu 'apııal:tı·ı j 
t;inıt•ıılo ,.,, kaııarsa \'ap-

1 
urıı tuz talılh·t·siıtt~ .a~vam · . 
t'l ıı u~k lt'd i,. 

Derince Vapuru 
Alınan hauılırali ıh•rirıce 

vapuru 2000 ıoıı lıuhul>al 
vt~ 188 ton ce\'İz kiitii~ii 

alarak diin ~tıce laarektıt 
' 

tıl111işL11· füw~arıırı hillıassa h,ıkla 

Vt' p:ıl:ııuııl m11ft11ıt>lt·Sİ 

y:ıpau s:ıloııl:ınııda lıuııı 

uıalı hir f:ı:divl'l ~fizt> 

sorı lı.ıfl:uıı11 lıu ~alışı g~-1 
Balin Vapuru 

naııinıarka vapuru lirıı

arııraııza ~Plmis hur:Hl:)11 • v 

ça I' p mı ş \'f' h 11 ıu a lısu il r-
r i rı . atı.. nıikt:ırı SÖ\'le • • 
le;hit t•dilmiş~ir. 

Ba~Ja, 6662 eti\ al. hu . 
rakauıııı 3893 parçası 
3,875 ila 4 kuruş ara
smd:ı s:~ııluırşllr. B,1kla11111 
\adPli satışı ela ıııuanıt'lt~ 

giiruıiis ve 300 cu val 3 4S5 - ' 
4 kuruş fiatla lP~cil t1ılil-
rııistir. 

---------
Gümüş Para 

Eylül ayı icinde , 
basılacak 

c;t•ıı . ~t·ıu•ııiıı tı\' 111 lıafw:-0ii~ 

mtı~:ı~«":'•' Ptlilı•t•ı•k oltıl'!';a 

~ u r ıı nı İİ rı ii ıı lı a ·' li i lı · l'I t~ -
mi~ t lcl ı ığ11 gtıriiliır ~Ü\'
lekİ gı · çı·ıı ~t·rıPııirı • inı 
hafli.~ırııla «520ı> 160 t'iatla 
225~ kı 11Lal satılıııışıı • 

Ptıl:ııııul t~İrı:-lt~rirıirı ri 
:ıll.trı ~uııladardır. 231 -

448,5 Tırıı:ı", 219,375 282 
K:ılı:ı, 135.25, Hııfozd:ııı -
hu fiaıJar "t~ıııal lıes:ıhi
lt~ılir. llaflaııırı puıaıuk alış 

VPl'İŞİ ıltı hiı i rıci rıt~ "i ıwr
St! 210 halya kılo 38,5 ku
ı·nş iki 11ci ut~' i per~~ 390 

hal~a kilo..;11 34 kurııstau 
u • ................. olmak iızn· uııı:rnıt•lt: ·.uür. 
ı eui ha:'ıılacak ıriiruüs " :-, • uıii~liiı·. 

v.. uikt~I CııruluıriyP-l p.ı -
raları icin iWıları rnusaha-j 
k ·· • • Salımı crı Ct'll Sl'IH•uiu hu 

a ıuud,h•li lııı a\ m ou " • 
ı · · · 1 lrnfıa~ııula lıic nl111:ıdr~111a 

~ ... "ızıud .. hitruektPdir Htıs - ı • · . t ltaZ31'Jlt hu :'iPllt'lıİrı SOll 
~aru ur )3plıklaf'ı mo,lel- 1 . . 

nsrs:ı 11111 :ı frorı . ahrn 

• • 
1200 ton lıuhulıal ahırak 

lngilLPrt'Yf' ~idt1 ('t~kLİI' . . 
Çanakkale Vapuru 
~~arıakkalt~ vapuru hnglin 
Limarıda lıt·klruııır.ktetlir 
----·-·--

Mersin 
Piyasası 

K .(~. 
Pamuk .-~..:ıır· ... .: 
iüıı~ 
Kapu nttılı 

Koza<'t ı•:ıdtı ;;, :--. 

tarı~ ci~idi . . 
\' m·li )) 

~ll~Cllll 

1 

Fasulya 
Nolıuı 

.\!ercinmk 

K. 
;35 
;)4 

33 
•J ') ,, ... 

') ..., 

8 

s. 

87 
75 

50 
50 

teri .• k .. 
1 

haftasuu!:ı kı nıuaıııt-lesı 
u ·' 111 OH se IZllH e 1 

•• 1 • • 

Barı)lıarau, · çok yuK. Pklır kr: miktarı Ku~ \' f'uıi 
~- ı mi<l Ü r liiğii llH • • 

verecPkltH' \'P. hir hafta 1280,2 kilodur. Kuru darı 

4 

7 

6 
•) 

•.J 

50 
75 

zarfıruta bunlardan lrnıı- Çt1ldr,lt·lsiz iiziiuı sa- Çt•hik 
~isiuiu tm·cih edilt'CP~İ tışı 933 l"" 31 lPıtırııuz 934 Yulaf 

ıo 

2-37-50 
50 

arala ılacak ' . :ılıiplf>riı.ıt• de k:ıdar 2t>5,957 cuval \cı çt~kınlek ıçı 
lwr rtısiru icin lıiııeı· lira \t~ 3387 torh:ı olııp ~,22,43 Toz şekt~r 

23 
38 

100 

25 
25 

ruiik:Hal VP;İlt>ct>~lir. "urıı. :ıl'a~ıııda ıt.~~ismiş- (~aln· •~ 
• t • 

Ui ı· rt·ssa rum 'li>rt n ii- tir . 
ltıUUP.Sİ et .. kabul } ı·ı· .. ' tt ı ırse ı 

dort hirı lira aliJca~lır 1 

~liisabaka)a girıHılt·ı·iı: 11 

aclt·di n.iilıinı hir ~Pkt)u 
tutmaktadır. ı 

v . 
ı ""' pa ral:ınıı ha~ıl - ' 

ıu:ısı it;i it 90 lou k <ıda r j 
giimüşt~ ilıtiyac \ardır . ! 
ll:tJhnki ~iıtıdlyf' kadar 1 

aucak olnz ıorı gı1uıiiş 
IOJ)la ıı~ı lti lııaı~ı ı r. . 

Fak~l O.ırplı:uw mfı-
cHirliiğiiuiin :ılclığı Ptıın• 
gHre miis:ıhaka lıiL•·r hiı 

ıuez E, hil iciııd•·· ~iiınii..: ... . (, \ 

pur.ıların ha~ılae:ıklu·. Ba-
sılma işiui nıiitt,:ı~ ip yt>rıi 

puralar IH"rıwu lf~da' iil 
saha ma t;ıkac~ıklır. 

Ziraat mektepleri 
mezunları ve 

askerlik 

.\l:ı:ırif \'t·~:ilf'li, zir:ıal 

uu•k:ı·plt•ı i 11wzıırıl:ırıııın 

li~t~ nu·ıu1111 lı:ık kmı fı:ıiz 

olmaları t•s:ı~ırıı kahııl et-
ıuiştir . 

Bıı lıu~ıısıa :ılt)kadar · 
l:ıra d:ı LPlıliwıt ~:ı~)ılnıış: 

l ı r . 

Bıınclaıı lıil.'I,•, ziraat 
HW"I• plt'l'İ lllt'1.urıl:ırı, hu 
hak ı,ı ı ı i.sl ifadt~ eılt·r~ k 
ihti.a~ ı:ılt~ili dt~ y:ıpalıi
lt•(•t•klt•ı pir 

Cav . ., 

Kal av .. 
B~lıar 

.\ rpa .\ rı:ulol 
» Yerli 

ı•irirıc . 
i llCP. lt•pP.~ 
Kalııı » 

Kara hiilwr 

Limmı 111ı11 

240-~tlO 

188- ı 90 
90 

v 
2~87-50 
17 

1 

85-8t) 

16 
70 

50 

~ahurı ~afi ıt~)· tin Y .25 50 
)) iki rıci 2 n 

'1ısır darı 

Ç:ı\'d;ır 

~:!.Tı~ı~eker 20 Lira 40 K. 
>> >> '"Crlt!hi 23 l.ıira 

• » » <;uvtılı 20K.50 
hugda~ Yeri i 3 >> 

iıwir lOdttrıll 

İçel ve Se~~an Orman Müdürlüğün~en : 
Erııwııı·k k:ız;;sı ıl : ılıilirıdı~ lPsl:ilıii giivniik oı·uı.t 

11 ırııl:ı hiı· ~l'ııt' za rfırıd : ı iuıal ,.,: ifır.w ('dilmek iizr 
5f> 111 .. tn~ rııık:'ıp 1 ~~8 dt'..;İ nıdn· n ı i~:)lı:ı ııııı:ıılil ~oo 
:ıdt•I t;.mı dirf'ği 1 J - 8 - !) ;~4 TarilıirıdH ErrnPrwk 
ormaıı iılart"~iııdt~ ıuiilt>~nkkil ~:ılı~ ~o : ııİs\oıtu lıuııı

rurııla ilı:ılı si yapılmak iizn· :1 4~ 1k :ırtıı·nı~ı ~tıl'f'fİ\I~ 
111iizayt1d 1 ·yt~ ~orııııu~ltır. Ştıı·a:ıi. :ıııl:ııııak Llt~y••rı ı:;lip 
ler :\rık:ıraıl:ı ornıaıı 1111111111 nıi'ıdiirliiğiin•". İcd or111aıı 
rııiidiiri~t·ıi111• 'P ErmPrıPk orrııarı ıw.ı:ııııl'l:lt ;twıııurlıı-
ğuııa nıi"ır:ıt,:~tal ·~~le111dı· ri ilan olurııır. 3-5-7-9 ______________ ..,_...__ __ _ .........__.--JS•----

I l A N 
lçel Vilayeti Baytar Mü~ürlüğünden ; 
Vih'•y .. ı yğırlarının bir s•·rırlik ihtivad:ırı 11·111 

7200 kilo Yulaf 72110 kilo S:ını:ııı 6000 k!l;l Kuru ·ol 

Vf'y:ı Vuıu·a 200 kilo l\ur11 iizi'ıııı 20 kilo Sahıırı ıııi'ı
ncıka. aya koııulıuu~tıır. f lı:ılt'Sİ 8 ı\~ııslo~ 9!4 C·. r. 
şarnha giiııii ~:ıat 16 "" y:ıpıl:ıc:ı~tır·. İstPkli ol:ıııl;ıı·rn 
\Tih\yt'l Erıciiuırrıirır nıiir.H~~al f'~ IPıtı:d,·ri il:\11 011111111· . 

31 3 - 5-7 

Mersin Belediye Biyasetin~en; 
BPlt cliy,. Euıl:Hiııde ı Jl:ıl dalıiliııdl' 68 ~o. Jıı 

iıkk,)rı hPddıır oğlu ~l:ılııııııt Pfı•ıııli~· p lfiO lira h .. dı • ll 

ili' paz:ır1ıı.. stırPlilı~ 15 - 7 · BX:t. ıarilıirıılı• iltal ı ~ Pııil

diği haldt~ ıııu~avl'l~·ııanlf' t:ııııiuı t•tnı.-diği ciht>tl·~ ft'~h 

ntlil t> rt>k y«• uidt•rı miizayHde)e t:ıl.:ınlııııştır. 21 :ığııs

los 934 Salı giirıi'ı saat ı H d:ı ilıalt~ PdilPctığiradt!ll ta
lip olarıların mtiz:ıyetle~·, iştil'ak PlıııPk iiıert~ rııuay

\t•rı sa:ıllt' lH'lt~dİ\'P. eııciimeııiıu~ nıiira caatları il:iıı o-. .. 
lııuur. 1 - 7 _________________ .;..;..;;. __ ~------.. --. -

Alay Satın Alma Komis
yonu riyasetiriden: 

Aia~· llay\'a11alırı111 lıir St>rıPliı.. ilııiy:wı olıırt St'h · 
sf'11S•1 kiı lıirı kilo :ırp:ı Ht;ık ıııi"ıııakasa~:ı kormlmn~ıur. 

~liinak:ısa t4 Af;r '. 934 Salı giirıii ~a:ıt 9 dadır Şarı
rıauu~ ~:ıtuı Alma l\oıııi~yoıı11111laılır. T:Jlipl.-rin IPrııi-

11:11.J u rilı· ıııuay~· •'rı z . ınıaııırıd : ı .\hıy ~:ıtırı Alıııa l\o. 
ıııi~yoıw utla hu l ıı rııııa l:ı rı il:)rı ol 1111111· • 
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~ İngiliz çeliğinden yapılmış EAGE 
~i bisikletleri dünyanın en eyi bisikletidir 
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i L A N 
Maarif Mü~ürlüğün~en: 
] : mir mrnlalw Sanal Lll' Ankara inşaat usta ml'klcblne 

ullciyl'llmi: 11(1/11111<1 leyli ve nHccwıi olurn/;: t.alcbc ~ altna-. 
cakltr . 1 rıliplcrin /Jir lsliclaya şu w sllrnlarL baglıym rı!\ 
11ilıaycl 18 A[}vs/os a/. şa111tll<ı kadar vlıtiyel 111al~am11ıa. 111u
ft1 < nal ukcckl ı r , 1!} A{jwlusla /aliplcr beyclı sıbluyeyc 
~rnl. l·dlll'ccl. /a ııc SO A!/uslosUi rmisabaka imlilıurılarına 
qlrrcc/. /erdir. 

A Nufus le:kcrcsl (Lafobc11/rı yaşı 13 len küçıik 17 
den büyıik olmıyac<ikllf'. 

U - İlk mckll'p şalwdelnamesinln oslı 
<: - .4şt şalwdeiırnmesl 
/ J - Dorl /a t'a lw rlonsu: folograj. 

İçel Nafia Baş 
i l A N 
Mühendisliğinden · 

7-1'2 

İ~i v:iz lira lwdcli l\ tı şifli ller~irı - GôztıP )olu 
tamiratı ·pazarlık sıırelilt ! mi'ınaka~aya konulmuştur'. 

8 - 8 - 934 Tarilıiıw miisadif Çarşamha giiııii ~aat 

OJl(la ilıalt•si ic ı·a kıl11wcağ111da11 ıalipltH'İrı vaktı nıuay

\ Prıtle Erıciim e ııi ril:\yc tt~ ıııiiracaatlara iliırı olırnur. 
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Mersin Jandarma mektebinden 
1 8 934 TarilıiııdPn yirmi giin ıuiiddt•ll•~ nıliıı-

:.ı, asa va k 011 u I a ıı n ıtH' " İ 11 j luıda.ı m:ı mP-k l t' hi P rza k la-
1·1111 n ?.2 --a;;.uslo ... 9·14 c .ırsanh l' glinii sa.ıt 9 da ilıa-.. :-, J • • f. 

l t· Pdil t• c t · ır i ıulPrı taliı)leriu o !!:in saat 8 clP ıw~rsin ia-
~ . , . 

udarrn ·t uwklt>hitlt~ hazır hulurımalcır·ı ilcin olwıur 

.•••.•••••.••. , • • : Yeni Mersin Mat~aası : 
: Mücellithanesi : 
: Eskimiş, pan;aiaıı- : i nıalm cirıs · 
• ıııış, f(•rsude kitapla - • \ 
•!• ruuzı işe yarCJuıaz de-• 1 K 11 nula l'I 
• . l · .. • A r11·1 • yt· atuıa)11ıız. )lrgun • · 
• size hizını olur. Kitap-• Kıımclal'I 
• ı ı r ı · · · • • arrnızı , ' t> ter t•ı·11ıızı, • '' 
• miicelliılaarıenıiztı gün-• ,, 
: dt'riııiz . · : Yular 
• JIP r rn·vi kitaı) \'e • Buğday • • • • dt)flt•rJpr ~ık, zarif ıııe• .\rpa 

lİ11 Vt:' kullarıışlı ola-• ,. 
rak cillenir. • . " 

• • Yıılaf •••••••••••••• }'eni Mtrsin Maibaast " 
Mersin Arpa 

Noreııin Malısulı 
Oldıığ ıı 

MATBAASI 

1-I arfl 0riı1ııı lI oıJsi 
. 

) 7 8 111 
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Ceşitlidir ~ 
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HEB NE\'İ UEF'I EBLEH vP E\'B.\KI ~1 \TBll .\ \ ' f' ~ .\İHEYİ E~ NEFiS- "'~ 
BİH T.~& HZB.\ SÜIL\TLE Y:\P.\H . . 

ffı 
Ü 

her • 
nevı kitap , 

gazete ve mecmua ta-

hını deruhte eder .. 

SİPARİŞ-~~ 
~ 

YOLLAB: 

kartvizit , davet 

kartları , zarf , kağıt 

başlıkları tabedilir .. 

~ 

fiatlar Re~a~et Ka~ul [tmiyece~ Se~il~e Ucuz~ur. .. 

Yurttaş! 
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