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Bir /ngilis Gaseteciai Diyor ki: 

"Atatürk bize,, 
"bir model,, 

"olabilir,, 
TUrk lokıl&bıoı tetkik etmek Uzre geçenlerde memleketimize 

eelen •e aramızda bir mQddet kalan lnglllz muharrlrlerln1en 

Herbert Side Botbao, TOrklyeye dair yazdığı yazıhm Sunday 

Tlmes gaıele&lode Serutator imıaslle neşr~ başlamıştır. 

•aır milletin 7eoldeo kuruluşu - l'Orkiyeoln yenld~n canla 

oışıoıo blkAyeıl, AtatOrkOo sulh siyaseti. başlığı ile çıkan bir 

yuısıoı dilimize çeviriyoruz: 

Ankara •• 

lfusıara Kemal Atatürk, Ge 
liboluda lnailiz ordusunu maa· 
IOb etmiş, FilietiDde çarpışmıf, 

büyük harpten sonra Yunan or· 
dueunu yeııerek Gazi unvanını 

kazanmıştır. Fakat 1923 Cumhu· 
riyeti ilAn eıtiAi iÜne kadar bü 
tıln dün1a onun asker olduğu 

kadar da devlet adamı olduğu· 
uu bilemi1ordu. ihtimal ki onun 
bir devlet adamı görüşüne sa· 
hib oldu.tunu ilk l(Österen em· 
mare, Ankara'da yeni bir hüktl 
met merkezi kurması olmuıtur. 

O, o zaman, bugün oldugu 
kadar, lnailterenin dostu deQ"ildi 
fakat keodiıi, AnkRra'11 kurma· 
aa bıeladıaı zaman, hakikatte 
1eni bir hükQmet merkezinden 
daha fazla bireey kurmuı olo· 
Jordu. O, harbıo acı htttıraları 
nı ortadan keldırmıı, yalrıız. Tür 
k11e ıçıo yenı bir siyasetin te· 
melini almakla kalmamış, fakat 
lnailtere için de salim bir şark 
politikasının esasını kurmuetur. 

Her ue kadar Ankaradaki 
sefirimiz Sir Percy Loraine bl· 
zim TOrkiyet.leki prestijimizi• Bü 
yQk elçi11nin günlerindeki ııevise 
Je çıkarmıısa da AtatürkOn de · 
hasıdır ki, Stralford Canningin 
Acız kaldıAı nokta.l11rdu muvaffa 
kiye\ler göstermiştir. 

Kendisi için bugüııkü Avru 
panın en muktedir devlet ada· 
mıdır demek mümkün oll(l Ala 
lürk, hiç şüphesiz, t evlet adam 
!arının en ceeur ve en orijinali· 
dir. 

Bununla beraber O, ne ka· 
dar az lngilize bir isimden fazla 
bir eey ifade eder ve onun bae 
lomış olduQ'u büyük tariht vakı 
ayı hakkiyle takdir l debilecek 
kimıeler n& kadar nadirdir! 

Bir makale ile modern Tür· 
lriu &arihinde ihmal edilen on 
dört ıene1i &elAti etmeQe imkAo 
Jokıur. 

Eo fazla yapılabilecek olan 
ıe1, buıünkü logiliz si1aeetine 
•• Jeniden canlanan \arkın ver 
ditl <lmidlere ~irka~ noktadan 
lemaı edebilmektir. 

YENi HAREKET 
Ankaranın hükumet merke 

zi olarak seçilmesi, Atatürkün ıi 
Jaeetinin baş anahları olmuetur 

Neden Türk kdrucusu, iki 
kıta araaında muhteıem bir köp 
r(i olan, Hnatla tabiatin elele 
verdiQ'i -para da harcanırsa· Av 
rupaoın en aüzel bir hükQmet 
merkezi olmaaı mümkün latan· 
bul dururken, kQçük Aıyenın 
6910& elli mil içerisinde bulu· 
nan bir kaaaba11 1199mi1tir? 

Bunda ebımmi11'1i 11kırt 

sebepler vardı; fakat asıl mühim 
olan buıılar deQ'ildir. 

Bunun baelıca Amilleri siya· 
sidir. TOrkiye, büyük harpten 
çıkmış ve Almanya ile ittifak 
felO.kelinde bulundutu için im 
paratorluğunun bir çok parça~ 

!arını kay hEıtm işti. 
Fakat 1923 de Atatürk, ken· 

di memleketine harbın hükmü
ne karşı durmaktan daha büyük 
bir ideal \·eriyordu. HarLın hiik 
münü kabul ederken O, biızd 
moıth1biyellen kendi milletine, 
eimdiye kadar görmemiş olduk· 
tarı, bir refah çıkarmak Azim ve 
kararında idi. 

Eski, kötü bir rejimin ve 
imparalorluQun ıiembolü olarak 
taııınmıe İstanbul, yeni demok· 
rat Türkiye'niıı merkezi olmak 
liyakatinden mahrumdu J<:Ja}•h 
ki burası, içinde oturanlar ıtıba 
riyle, bir Türk şehri olmaktan 
ziyade sekseni karışık te koz· 
mopolh uir şehirdi. Yeni Türk 
werkeri, k~ııdi taraflarının da· 
ha çok buluııduQu, - on dört se 
ne öııcesinden ve henQz Atalür
kün millt kahramanlıtının her 
keı;ço tanınmudığı bir zamandan 
bahsediyoruz · ayni zamaııda 

\Türk kitlesinln de daha saf ol· 
duğ11 Anadoluda bu 'u mıklığı id;, 

O, kendi milletinin kuvvetli la · 
raflarını oldıığu kıtdar zayıf ta· 

raflarını da biliyordu. 
BlR REALiST 

TOrkiye makine asrından 
önce bQyüktü; yeni terakkileri 
elde etmek teşebbQıfinde bulun 
dukça, bütün teşebbüsleri, hOkü 
metleri tarafından, siyasi mak 
sallar için vasıla olarak kullanı 
lan yabancı imtiyazcıların elle· 
rine düşüyordu. Yeni TOrkiye· 
nin bu tehlikeden sakınmaaı, oa· 
buk davranabilmek için vakıt 
kazanması, kendi istikbalini ken 
di va.sıla ve kaynaklariyle vü· 

cuda getirmesi gerekti. 
Bütün bu diieünceler, Ata· 

türkün lstanbul yerine Ankara 
yı merkez ıeçmesinde . müe~s.ir 
ve Amil olmuştur. Türkıye ıçın 
eski bir şehri yamalamak ve ta· 
mir etmektense yeniden bir şe· 
bir kurmak daha iyiydi. Yeni 
Türkiye, kendisine saAlam bir 
temel kurduktan sonra, letanbu· 
ıu düşünmeğe sıra ııelebilirdi. 

Hem &Bker, hem de realist 
olan kaf11lar nadirdir. Atatürk, 
hakiki emperyalizmin kendi 98 

ıanında ve kendi milletinin saa 
det ve hürriyetinde oldutuou 

&akdir etmittir. 

~.,ransada Ka
bine bu l1r(ln1 

Yeni kabinenin teş· 

kiline B. Şotan me
mur edildi 

Paris, 17 (Radyo) Yeni ka 
binenin teşkiline Bay Şotaıı me 
mur edilmiştir, Bdy Şotan kabJ 
ne teşkili için temaslarına de 
vam etmektedir; Muhtelif parti 
başkanlariyle de görüşmüştür, 

Mumaileyh so&yalist grubu 
na izahatta bulunmuş ve milli 
konseyin toplantısına kadar tam 
bir itimat istemiş ve istediği ili 
mat kendisine verilmiştir, 

Molotofıın 
Nutku 
Sovyet Rusyada de

• 
nız si/ah/anmasına 

ehemmiyet verilecek 
Moskova, 17 (Radyo) Tas 

ajansı Molotofun söylediği ııu 

tuktan uzun uzadıya bahsetmek 
h:ıdir, Molotof uulkunda deniz 
filosunun ihya edileceğıni sür 
etle deniz biriikleri yapılacağını 
bildirmie büyük deniz devletle 
rinin deniz harp vasıtalarını 

durmadan artırdıklarinı sildhlan 
ma itinde en kQçük bir anlae 
maya bile 1ııklaşmadıklarını aöy 

20 ve 100 Parah~lar 
Tedavülden tama· 
men kaldırılacak 

Cumhuriyet Merkez bankası 
piyasada halen tedavülde bulu
nan bronz bee kuruşluklarla, 
yüz paralıklar ve nikel kırk pa· 
ralıkların toplanması iı;,ine baş · 
lanmıştır. Bu toplanma ile tama 
men muvazi olarak bu paraların 
yenileri piyasaya çıkarımaktadır 

Hükiimot yüz paralıklarla 20 

paralıkları tamamen kaldırm~~a 
karar vermiştir. Bunun ıçın 
bronz yüz paralıklar bu senenin 
son günıl tamamen piyasadan 
kalkmış olacaktır. Merkez banka 
sı bronz yüzlüklerin miktarında 
yeni kırk paralık piyasaya çıkar 
maktadır, 

Ufaklık küıuratında yalnız 
on paralıklar kullanılacaktır. 

Eski beı kuruş, yOz para te 

kırk paralıklar 939 batından ve 
onparalıklarla Jirmi paralıklttr 
da 940 senesi başında tedavili 
me,kiiııden kalkmış olacaktır. 

Atatürk, bilhaeııa politika 
teori'lerini ötrenerek Jetiımiı 
değildi. Fakat O, otomatik ola
rak saded dııındaki her tefi bir 
tarafa bırllkıp doQ'ruca hedef ve 
maksada gitmenin JOlunu bulan ' 
nadir dimaQ'lardan birisine sahih 
tir. O, biribiriyle uzlaemı1acak 
ıeyleri uzleştırme1ta çalıımak 
şeklinde tezahür edım umu~t 

aaflardan tamamile azadedır. 
~ kararını verir ve hiç bir piş· 
m'anlık duymaksızın lojik netice 
ye varıncaya kadar çizdiAi 701 

da yürür. 
('9nu lklnelde) 

Et Kongresi 
Ankarada Başbakanın riye

seti altında toplandı 
İstanbulda etin kilosu on kuruş indirile
cek. Davetliler şerefine bir ziyafet verild; 

Ankara, 17 (Rııdyo) Et kon 
gresinde hazır buluıımak üzere 

f stan buldan davet edilen 27 tüc
carın iştiri\kiyle iktisat Vekille 
tinde Başvekilin reiııliği altında 

bir toplantı yapılmıştır. Bu top· 
Jantı ve görüŞmelerde Dahiliye 
Vekili ve C. H. P. Genel sekre· 
teri Bay Şükrü Kaya, iktisat 
Vekili ve Ziraat \'ekAleli Vekili 
Bay Şakir Kesebir, İstanbul Va· 
lisi Muhittin 'Üstündağ, İktisat 
Vek!Ueti .Müı;teşıırı Faik Kurdoğ 
lu ile alAkadnr müdürler hazır 

bulunmuşlardır. 

Yapılan görüşmelerde nak· 
liyat ücreti, resim, komisyon ve 
mezbaha ücreti do dahil olduğu 
halde et fiyatında müstehlik lı;· 

hine on kuruş tenzi!At ynpıla· 

rıığı aıılaşılmıştır. 

Perakeııdeci kasaplnrın aza· 
mi faydaları nazarı dikkate a· 
lıumıştır. 

1 Mart 938 tarihinden itiba· 
ren tenıil ıH icrası takarrür et· 
miştir. 

Başvekil Celdl Basar el fi· 
yallurıııın yükseltilmesine mt\ni 
olacak tedbirlerin alınmnsınt la· 
zım gelenlere emretmiştir. 

lstaıılmldan ge len heyetin alı· 
nacak tedhirler hakkındaki ça 
lışmalan gösterdikleri lıOsnü 

niyet ve muvafakat şayanı mem 
nuniyellir. 

İktisat \'ekili Şakir Kesebir 
gelen heyet şeteline Karpiçde 
hüyük bir ziyafet VE-rmiştir. 

~~~~~-~~~~~~~~--~-------

Londra • lstanbul arasında asfalt yol 

Bu yoluı1 inşaatına iyi hava. 
Iarla bAraber haşlanacak 

AlAkadar memlekellerin el 
birlilti il1 ikQlaıinA r.11\luıtflcl(lr• Londra • slanuu asfa t yo u ın· 
eaatı luyli ilerlemiş bulunmak· 
tadır. Bu rol hakkında geçen a· 
yın yirmi yedisinde Peştede bir 
konferans toplanmış, vaziyeti tet 
kik etmiştir. Kongrede memleke. 
timizi yollar müdür m~rntini tem 
sil etmiştir. 'feplantı neticesinde 
yol inşaatın• dttvanılı bir şel.ilrle 
kontrol etmek vo hükumetler 
nezdinde icap oden teşebbüsler
de bulunmak üzere daimi bir 
komite seçilmiştir; Bu komite 
keııdisi için bir p rogram hazır· 

ıamışlır. 
Loııdra • lstanbul yolunun 

bize ait kısmı Balkan yolları i· 
çinde en iyi kısımlar arasın~ 
girmiştir. Bu yolun lstanbul · Lu 
le'burgaz kısmı tamamen asfalt 
olarak yapılmış bulunmaktadır. 
Kusursuz bit' eoso halinde olan 

. \" ... ' 

1 ~0'!.'eburg~r. · . . Edir~e ~ısını d~ -- • 

mal edilecek, bu suretle hududa 
kadar olan Avrupa yolumuz ta 
mamen asfalt olarak inşa edilmiş 
bulunAcaktu·. 

Hnularııı güzel gitmesi üze 
riııe lstanbul · Edirne asfalt yo
lunda taş kırma işine tekrar bao 
lanmıştır. Yolda umumi faaliye 
te martta başlanacaktır. 

Bulgarlar da Londra · latan 
bul yolunun kendi toprakların· 
dan geçen kısmınıu iuşasına 

başlamışlardır. Bulgarlar, Sırbis 

tan hududundan haşlayarak şim 
diye kadar 50 kilometre yol yap 
mışlardır. Onlar yollarını beton 
temelli ola r ak ve daha esaslı bir 
surette yapmuktadırlar Bıılgaris 

tandaki yolun yapılmamış olan 
diğer kısmı cok bozuktur. Önü
müzdeki bahara kadar bu yol 
daki nrıznlnr düzeltiecektir. 

Ekonomi ve Artırma kurumu piyangosu 

Pazar gii!lü Halkevinde no
terin hıızurile çekildi 

Aazanan numaralardan bir kısmı: 
Ulusal Ekonami tarafından 147 Beyaz saplı bıçak, kaşık, 

tertip edilmie olan Yerli Mallar çatal 
piyangosu pazar günü Halke9in 176 iş kumbarası 
de Noter huzurunda ve kalaba 117 Çatal bıçak 
tık bir halk önünde çekilmiıtir. 169 Beyaz takım 
isabet eden numaralardan bazı· 102 Destereli bıcak 
larını yazıyoruz. Hediyeler her 217 Çatal bıçak 
aün saat 15 de Ilalkevinde da · 203 Vermut 
Q'ıtılacaktır. ~64 Çatal bıçak 

lı k 290 ,, ,, 3 Çatal ıça , 
339 27 Destere ekmek bıça~ı " " 

48 Çoban kolonyası 636 Bo~kurt 
67 Çatal bıçak 689 Kazak 

198 Kravat 728 Halı 

1~4 Mavi aapli takım 

106 Sipahi oca11 

ij65 Sıpahi ocajtı 

(Sonu ikinci Sa. da) 
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.. ,.oıa anlatıyor; 2 

25 sene sonra Mer

sini nasıl buldum 

Hani darılmayın amma,Mer 

sine geldiğimize ilk günh rde 

ada m akıllı pişman olduk desem 
yalan olmaz 

Nedenmı diyecek iııiı'?Bakın 

oııu da oıılıılayım. 

'l'reniın i ı ~tersin istasyonu 

ııa goliııce hemen otel garson 

ları, arnl.ıncılar, hamallar kom 

p rı rtırn a nlorn geldiler hepsi de 
nasibini aroyordu. Dn arada biz 

de tallı dilli güler yüzlü bir o· 

trlciııin peşine takıldık, arabaya 

kurulduk, ) olda otelciden eski 
ahlıııplar hakkında malumat top 

lamaya u~raşıyordum . Ne razık 

ki adamcağız o zamanlar Mer· 
sinde olmadığı gibi kimi sorsam 

bilmiyorJu. 

Her ne lıal iso otelo geldik 

tabii yerlaşip o gün vo geceyi 

istirııhatlo geçirdik ertesi ~ünü 

kalıO'o altıdan sonra şöyle bir 

gezintiye karar verdik bu gezin 

tiden ziyade eski ahbaplardan 

bulmak çe tabiidir ki bir do mü 

naı-;ip ev aranıaklt. Nitekim de 

öyle yaptık 328 sen< sine naza 

ran Mersiııi o kadar de~işik o 

kadar değiş i k buldum ki anlata 

maın . Bu günkü Mersin, benim 

bildiğim ~lersin değildi bu yep 

yeni bam başka bir şehir olmuş 

bir ı-ürü mahalleler kıırulmuş 

evler yapılmış hiç bilmediğim 

sokaklar açılmış bu kadar deği 

şiklik karşısında mahalle mahal 

le ev aramama imkiln yoklu. 
Oııun için evçc.>lfi ahbapları ara 

-------m. ~·a koı·u/duk t·c lıuldckla lu 

lı n f değil nı i her nrad ı ~ ı mı ko 
lııyr.a bulabiliyordum yalnız bu 
lamadığımız şey koca ~tersiııde 

bir boş ev id i. E\'Ot l\f r.rsin bü 
yümüş güzelleşmiş M·lcr çoğa) 

mış güzel, güzel amma gelde 
bir boş ev bul bakalım. 

Kocam bir taraftan ben bir 

taraftan Meı sini kazan ynptık 

biz de kepco olduk karıştırma 

dığımız köşesi Lucağı kalmadı· 

Ne mümkün bir boş ev bulabil 
mek. İşte o zaman bizde Mersi 
ne geldiğimize pişmanlık baş 

ladı. 

Evet otel temiz \'0 rahattı 

hizmetkiirları temiz dürüst iıısan 

)ardı. Fakat bu bizim karnımızı 
doyururnrn '? Otel parasınn can 
dayanırmı ? 

Hem efendim bir seyyah de 

ğiliz ki bir kaç gün otelde kalı 

verelim. Mersinde yerleşip otur 

mağa gelmiş adamın otelde işi 

ue. Her başlaııgıcın bir sonu 
olur. Bizde otelde ömrümüzün 

sonuna kadar oturacak değildik 
ya bize de bir ev IA.zımdı. 

Uzatmıyalım nihayet hayırlı 

ahbaplardan biri bir gün müj 

deye geldi. Evlerinin yakininde 

iki odalı bir evde oturnn bir 

memur başka bir viltıyete tflyin 

olunmuş tabit e\·i de boşaltıyor 

muş. Hadi biz yine paçaları sı 

vadık. Bir sürü ricalar minnet 

terden sonra boşalan evi kirala 
mak mümkün oldu . 

Görüyorsunuz ki Mersinde 

bir boş ev yakalamak daha doğ 
rusu avlıımak için ne sıkıntılar 

çekmişik. Oh Nilrnyet bizde otel 
den kurtularak bir ev sahibi ola 
bildik .• 

VENi MERSiN 17 ikinci kanun 1938 Salı 

Mütea~Mtlerin ~azanç 
• • 

vergısı 

Finans Bakanlığı 
yeni bir karar aldı 

Ankara - Finans Bııkanlığı 

mOlettbbltlerin kıızırnç v(lrgisi bbk 
kında yeni blr karıu çıkarmıştır. 

Bukırnlığın tın kararını hUlasa ola 
rnk yazıyoruL: 

Kuzı. nç vergisi kanununun 
sekhinci maddesiııin birinci fıkra 

srndu sttyılıın daire 1·e mllessese 

!ere karşı teıı hhtlde girişinde öde 
nen lt•tılıhUd bedellerinden tediye 
sırasındıı yüzde 1,5 11isbetlnde ka 
zanç vergisi ile bu verginin b;, şle 

biri nishetinde lktlsııdi bııhrııo 

ver~isl kesilmesi lnzımdır, Teab· 
blld bedellerinin mukavele veya 
pazarlık şartına göre alakadar da 

lre ve mUesseselcrce usul daire· 
sinde ödenmesi ile muteahhitlerle 
ihtilata dUşlllerek bir muhkeme 

kararına mllı:.teolden tediye edil 
mesl arasında vergi bukımındım 

hiçbir fark yoktur. Binaenaleyh 

1 - Kazttnç ver~isl k»nunuo 
da sayılııa daire v~ mUesseselere 
kıırşı teahhUdde bıılunanlara tedi , 
ye edilen teahblld bedelleri, ister 
doğrudan do~ruya ister bir mah 

keme kartırile Ödensin vergi kesi 

lecektir. Verginin kesilmesini te· 

min fçla 8lakalı d»lr{ı ve mOesse 
seler tediyeyi yııpıın muhaslplere 
mııhkeme ilamlarını vererek ver· 
gi kesilmesini istlyeceklerdlr, 

2 - MUteahhirt tarafından te 
tıhhUd bedell r-rl dol11yıslle açılım 

davaıardıı lst., <·~er mnteahhlde 

bir pımı verllmtsine mahkemece 
hUkmedilirse, bu puradan vergl 
kesilmesi icabedecrktır. Kesiş ka 
zıınç ve buhrıın vergileri çıktık · 

tan sonra kulım nılkdar Uzerinden 
yitpılucaktır. 

Bir f ngiliz gazeteci ~iyor ~i; 
Atatürk bize bir 

· model olabilir 
- Birinciden arttın -

Devlet, kendisi sermayedar 
olmalı ve kendi h•şebbüsleriyle 

para kazanmalı idi. Bu, gnrb 
memleketlerinde her hııııgi ufak 
bir iş sahibinin işe başlayışı şek 
!inde başlamalı, sonradan kaza· 

nacaıl'ı paralarla devlet, kuvvet· 
Jenmeli idi. Bu kararda hiç bir 
sosyalizm teorisi yoktu . Türkiye 
de husuRi teşebbüsler inkişaf et 
mekte ve dışarıdan burç almak 
la serbesttirler. Fakat devletin 
kabul edebiloceA"i yegA.ne ccnebt 
sermay(lsi ihracat kredileridir. 
Hu. serbestçe ııasyonalize edilir, 
fakat yeni tPşebbüslere girişmek 
için !Azım olan parayı elde et 
mek için. Devletin verdiA'i misa 
li takib eden millet de müşterek 
sermayeyi arttırmak için para 
toplamağa teşvik olunur, 

Fakat kendi elinde sermaye 
si bulunmıyan ve imparatorluğu 
nun birçok parçaları elinden vı· 

kıın yoksul bir memleket; kendi 
ni kuvvetlondirmek için nasıl O· 

lur da ecnebi yardımından müs 
taA'ni kalabilirni~ "ULUS, 

(Sonu var) 

Ana dergisi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından çıkarıl· 
makta olan (Ana) adlı derginin 
(1) inci sayısı çıkmıştır. Yurt 
yavrularının Sağlık; Sosyal, Kül 
türel durumlarınılı inkişafına 
hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve baba · 
lara tavsiye ederiz. 

/EHİ~ ' HABERLEl<I 
Mersin Ticaret ve Z ahire borsasında 

8-15 i ){inci kanlın l1aftasında 
yapılan muameleler ve bari· 

ce yapılan ihracat mikdarı 
-- -

PA~JUK 

Bu hafla şeh imize 86 ton 

pnnıuk gelmiştir. Borsada 9000 

kilo makine malı temiz muame 
le görmüştür. Fiyat 38 kuruştur 

Hafta içiııde harice 59 ve 
dahile 6 ton ihracat yapılmıştır. 

BUÔDAY 

Hafla içinde 270 ton lrnğ 

dııy gelmiş borsada 145 ton 
şnrk sartı 100 ton Anadolu ser 
ti 60 ton yerli ve 15 ton yumu 
şak mııamele görmüşıür. 

Fiyatlar : Şark serti Mersin 
vagon ıe~dimi 5,215 

Anadolu serti fol.ı 6,6875 
Yerli vagoıı tenli 4,375 
Anadolu yumuşak 5,3125 

kuı uştur. 

Hnrice 2550 ton ve dahile 
45 ton ihracat yapılmıştır. Tah 
mini stok 3419 tondur. 

ARPA 
Bu hafta limanımıza 960ton 

mal gelmiştiı. Borsada HiO ton 

Anadolu malı 3,95 kuruştan mu 

amele görmüştür. llmıcat olma 

Şel1rirnizcle 

200 bin lira serma
yeliyeni bir l.imiteJ 
şirketi teşekkül etti 

On altı senedt•nberl şehrimzi 

piyasasındtı dUrOst btırE!ketleri, 

riddt mesaileri, iyi mu•.melelerile 

tanınmış ve kendilerini sevdirmiş 

ohm Kuramancı ve oı lnkhırı şir 

ketinin yeniden 200 bin J!ru ser 

ma ye ile bir Limited şlı kl'ti tesis 

ettikleri memnuniyetle görOlmllş 

tur. 
Limited şirketinin blssedurla· 

rı Mehmed Karamııncı, Mehmed 

Ak, Mustaftı Gıızioğlu, Ahmet Kıı 

ramııncı, Abmed BUyUk tıışçı ve 
Ahmed Ak'tan muteşekldldir. 

Şirkdi teşkil eden lıu zevat 
her zaman memleket işlerinde, 

hııyır işkrlnde yardımdan çekin
memiş, tıynl zıımanda tlcıtrette az 
kazanç ile fazıe sorum teminini 

dUstur lttibıız etmiş, fırsattan is· 
llfıtdeyl dUşUnmemlş oldukların-

dııo daima tUccarlorımız ve balkı 
mız tan:fındau saygı ve sevgi ile 

karşılavmışlardır. 

Akdeniz Tlcııret Turk Limi

ted şirketi unvanını taşıyan yeni 
muesseseyl ynpanları takdirlerle 

karşılar muvartaklyetler dileriz. 

Yari~at mü~ür ve~ileti 
Yeni tayin edilerek henüz 

vazife bnşına gelmemiş olan va 

ridat müdürlüğü vekdletine şu 

he tahakkuk şefi Bay Naci Öz 

gür tayin edilmietir, 

Gece. gündüz mesaisiyle ve 
çok dürüst harnk:iliyle tauınnn 

arkadaşımızın bu yere getirilme 

si ıayanı memnuniyettir, 

mışlır. 

Şehrimizde tahminen 3614 
ton stok vardır, 

ÇAVDAR 

Bu lrnfta şehrimize 2160 ton 
çaHlar gelmiş 710 ton borsada 
muamele görmüştür, 

Fiyutlar : 5- 5,05 M, V, T, 

5,30 M, V, T, Fob 

2607 ton ihracat yapılmışlır 

Tulımini stok 668 tondur. 

DARI 

Hnf ta içinde gelmemiştir, Fi 
yat 4 kuruştur, 170 ton hnrice 
ihracat yapılmıştır , Tahminen 
256 ton mevcut vardır, 

ACI ÇEKiRDEK 

Bu hafta asgari 28 azami 35 
kuruştan 49500 kilo borsada mu 
amele görmü~tür, 

KOZA 

40000 kilo yerli koza 6 ku 

r u~lan muamele görmüştür, 

ANALlZ 

Bu lıutta eıı fazla çavdar 

anıılizi yapılmıştır, 

Tarsus l lukuk ha· 
kimliği 

Tıır:ms, 17 (Hususi) Adana 
lera Il:\kiıni Bay Muı:affor Ez 
giıı selı11ıiyetli olıırak şehrımi~ 

hukuk hakimliğine gelmişti, 

Vekaletçe Ba )' Muzaffor4500 
kuruş maaşla asaleten Tarsusa 
tayin edilmiş ve k~yfiyet telgraf 
la buraya bildirilmiştir, 

Hususi Muhasebe 
memurluğu 

Tarsus, 17 (Ilusust) Hususi 
muhasebe memurlu~una kıymet 
li gençlerimizden Cehdi Yazıcı 

·tayin edilmiş ve vazifesinti bae 
lnnııştır, Tebrik eder ve başarı 

lar dileriz, 

Ekor. omi ve Artırma 
ku,-um u piyangosu 

Bir inciden artan 

869 Çatal bıçak 
936 Halı 
9GO Beyaz snpll takım 

963 iş kumbarası 
996 Kazak 
902 Beyaz saplı takım 

1034 lş kumbnrası 
1053 ~tenokşe saplı takım 
1080 Mandalina lıkör 
1082 Bozkurt 
1090 elbiselik kumaş 
1117 Gömlek 
1265 Avcı bıcAR'ı 
1220 Çoban kolonyası 
1227 Bisküvi •bir teneke• 
1383 Halı 
1321 Halı 
1378 Destereti ekmek bıçaAı 

1395 Yağlı boya tablo 

1380 Halı 
1306 lş kum bar ası 
1460 Muz likör 
1542 Halı 

1682 Çoban kolonya 
1748 Gömlek 
1759 Beyaz saplı takım 
17:19 Xane likör 
1760 Bluz 
1805 Ekmek bıçağı 
1885 Ekmek bıçaQ'ı 

Sayfa: 2_, 

1 Dünyada Heler oluyor? 1 

En garib reklam 
Geçen senenin en garib rek· 

ldnıını Berlinde bır sigarta şirk' 
ti icat etmiştir. Halkı hayat ıi· 
gortaınna alıştırmak maksadil' 
Berlin şehrinin muhtelif yertcrı· 
ne yapıştırılan bu rekldmda • 
Şllğıdaki şeyler yazılı lıulurııJ' 
yordu: 

•Bay Şulze öldü, karıı:.ı "ili 
dü, çünkü kocası sigortalıydı. 

Aşk yüzünden 
vahşet 

Nevyork civarında Asbu rf 

p:ırkında aıeçen gün emsalsiz bit 
vaziyet arzeden bir cinayet iele1' 
miştir. 26 yaşındaki Fraııko 9' 
yaşrndaki sevgilisi AntuıSneıl• 
otomobil içinde parktan geçer 

, kon sevgilisine •benimle evlefl1 

, cek misin?• diye ~ormuş, kız tı• 
1 yır cevabını verince Franko tıO 

)'Ük bir demir pnrçasile şiddeti' 
kızın haeına vurmuştur. uııo 
7arılangüzel kız clerhal otomobi' 
lin içine yuvarlanmıştır. Buıııı0 
üzerine Franko kendisile evJeııİ, 
e\·lenmiyeceğini kıza tt>krar sor' 
mue, cevap alamayınca dtıı:JJlt 
p .• rc:astııı kızın kafasına vurııı' 
6la b :• şl tınıetıı'. Kız bu 'aralı• 
kendisine gelerek otomobilJeO 
dışarıya fırlamış ve kaçınsl' 
baelamıştır. Faknt Frauko otofll: 
lıilile ona )'etişmiş kıza çarpaıi' 
onu yere düşürmüş, Otomobili' 
çiğmmıiş, ged dönerek tekrar fi 
l<.•krar çiğnemiş, kızı parça P~t 
çıı etmiştir. llütüıı bu lıAdiHO blf 

kaç saniye zarfında olup bittil' 
için kızın imda.iına yetişmeli 
vakit kalmamıştır 

Lüzumundan f az,l' 
iyi koca! 

Kadınların, sut.lakatsizlik ~: 
züııden kocıılarına sörleıned 1 

IUfve kafulllrınn fırlatmadık eşf' 
bırakmadıkları sık sık işiLılt'~ 
hi\diselerdeııdir. Faknt b!r ka~~ 
nııı, hum de bir proıestan rah1

1 
ııin karısı otan bir kadının ııoe, 
sı çok sadık ve çok faziletli oıd 
~undan dolayı evinden dışar ı 11 
fırladığ: hnrhalde şimdiye kad~ 
vukua gelmemiştir. Bu kadar , 
dakate ve fazilete tiayananııY'• 
kadın hdkimin huzuruna çıkar' 
boşanmayı laleb etmiştir. J{sd~ 
nın hiddetten köpürerek boe•, 
ma Bebeblerini anlattığı esnııd 
lıdkimiıı şaemasıııa hayret et111

1 

mok liizım gelir. Amerikan "' 

nunları mahkemelerin böyle b~ 
vaka ile karşılaeacagını tıall 
gc lirmediği için hAkim barışııı• 
y1 tekliften başka bir şey yaP1 

mamışlır. Koca, istikbalde t.s~ 
Jet dizginlerini biraz çekmeyı ., 
detlikten sonra karısı barışıtı". 

razı olmuştur. f 
1937 de neler oJJtJ• 

Geçen 1937 senesinde 01L1: 
biten şey lerden bizim sütun&Jdl

1 
zu alAkadar edenleri aşıığıd 
toplıyara~ neşrediyoruz Bu ~ 
sene zarfında vukua gelen hfd 
selere insanın inanm ı yaııaA'ı ı' ., 
liyor. Halbuki hepsi hakiks''

1 

biz bir çokları arasından eıf 11 

riplerirıi seçtik. 
içindeki birayı içmeyi de~ 

sürahiyi de parçalayıp midi I 
,indireceğini söyliyerek bahse r' 
rişti. Artist birayı içt ikten so~ 
sürahiyi parçaladı ve cnm pa ııf' 
!arını birer birer yuttu. a• o 
kazandı ama, ameliyat oıma1' 411 

zere kendisinin hastaneye k•1 

rılmaeı !Azım geldi. 
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Fransız basını 
Ra~yo, Siyaset Aleti ve Harp Silahı 

(Echo de Paris) p11ris 

Bir sene evvel o zaman 1 
Maliyenazırı olan Sir Johrı Si
man muhtar bir tPş~kkUI oltrn 
ve fukat dı; vlete sıkı suıelle 

lınğlı bulurum Brithıh Broadc 
asting Compan)'ııın yani rad· 
yo idaresinin ecnebi dillerJe 
ve hassaten Arap İspanyol VA 

Portekiz lisanlarında m•şriya 
ta tevessUI edeceğini haber 
veriyordu. Gelen telgruflar bu 
işe başladığını bildirmekted ı r. 

lngiltera böylece Sovyet Rus 
Almanya ve İtalyanın misal i· 
ni teklid etmektedir. 

Radyo sayesinde hUkO· 
metler muııtazamıın yabancı 

ahaliye hitap etmektt! ve dllıı· 

yanın beş kıtasını propııganda 

larile doldurmaktadıi'lar. Bun 
tar idealojıierini medh vo ha 
raketlerini izahla iktıfa etmez 
ler fukat hasımlarının desis· 
terini ifşa boyanatını tashih 

ve fikirlerini cerh ederin 
Bu nazigAne cldal hudud 

stesyonları vosılasi le h arplen 
sonra başlamışhr. O zamanlar 
sulhu bir ruhcu bir ruh esmek 
t~ idi Bir çok memleket: r 
neşriyatın komşu devletleri 
gUctmdirmemesi için tedbi rler 
almışlardı ve hııtta bey rıe l· 

milel hlr anlaşma dahi akta· 
dilmi şti. Füknt Stros~erg rnd 
yosunun Renden ötede dinlen 
mesine n•sıl ma.ıi olabilir. 
Aynı güçttlk Polonya Sileziya 
sı Ç~koslovakytt ve fsviçıe 
için de variddır, Ve Volgada 
ki Alman cumhuriyeti ile te
masta bulunması lazım olan 
Moskova niçin Almaııça ko
nuşma~uı 926 da Veimar cum 
huri yeti ile Polonya arasında 

bir ademi ı~cııvUz anloşması 

akdetedilmişti . Fakat Uitı er 
ihtİIAlinden sonra Dolfusun 
katli M. Habicht Avustu rya 
neıdinde müfettiş tarafırıd •ın 
radyo vasıtaslle sevkedılen u· 
zun bir taarruzun sonu şek

linde tecelli etti. Uç seneden 
beri bu hudud herph.ri gölge 
de bırsıkıl:nıştır o kadar LU· 
yUıc kudrelte stasyonlar inşa 

edilmiştir ki bunlar bir saha
yı değil fakat bir çok devlet 
ltıri kaplamaktadırlar ve uzak 
şRrkta kolayca temasta bulun 
mele zaruretinde bulunan Mos 
kova bunlarıu brışında gelmek 
tedir. 9 .'13 934 denberi Bor
linin ltalyan propagandası Alc 
deniz etrafında yayılmakta

dır. Ahiren kısa mevceler mllr 
silf•si sııyesinde istilaya ufra 
yan yalnız J<ıtalar değil fakat 
bUtUn ci handır. 

6 mUrsi le Daventryde (İn 
giltere) 8 mUrsile Zeesen de 
(Almanya) ve 6 ffiilrsile Prato 
SmerQld da ~ (ltalye) Almanya 
her iki Ameri kaya dağıtmış 

olan Alman kolonilerine her 
giln hitap etmoktPdir. Kilçilk 
Taemanys dahi unutulmamıık
tadır. (Allo Tasmanya elma a· 

gazetesinden : 

ğaçlıklı gazel ada) Canubi Af 
riknya Felemenk lisanı ile 
hi top ' d1Jmek tedi r. İtalya sl»s 
yorı u lngilizce lspsılyol ca Por 
tekizce Arapca Çince J. poıı
l!B Sır pca Yunanca Türkçe 
Rumca Arııa vutca kullanmak 
t a dır, ekseriyetle ve tahrik 
eder bir tarzda. 

Fransa llollondn ve Por· 
te kiı mUsteml~ ke tab:ıalari le 
usulu hasbıhalle r yapmıı k l a ik 
lira edi lm~ktedir. fakat Fran 
sa Pontuvazda emsalsız bir 
stosyon tesis edılecektir De· 
mek· Franqa duhi Koruyıt da 
olac ~ ktır. 

ispanya harbi bn yeni ta
arruz vemUdafaa aletinin harp 
zı.ı ına nlarında nasıl kullanıldı
ğrnı öğrenmektedir. General 
Oueipo de Ll•rıo nun ve Mııd· 
rid stasynnunun hitabeleri ku· 
laklArdadır fakat işitmedi ğımi 
haşka ş ı:,yl~r de vardır. Sip ~ r 
ler arı1sında konuşmalar Ge· 
nerel Franconun ltalyanlarını 
Guadalajara hezimetlndPn son 
ro firara tahrik eden G eneral 
Mi aj ırnın sözleri kızıllara esir 
düşen ( siyah gömleklilerin ) 
hasım C<1phede kalmış olaa ar 
kadıtşlnrına kendılerine mUlii 
ki olmaki olmaı< için göııd~r 

dikleri haberler. 
tş te Yunanlılarla Tıuva 

lılar dahi birbirlerile böyle 
konuşuyor ve birbirleriui böy 
le tahkir ed ı yor'ardı ve hu 
gün henüz tasavvur edr> me
dl ğl miz bir şey Ameıika !~in 
de knylıolmuş bir casusun Av 
rup~daki hi r erkanı hartıiytı · 
d~n t·tlimllt alması hadisesidir 
Ufak bir CPp makinesi ona 
knrarlHştırılan ış ıreti bazı mu• 
sıki rıamelerini bir şiirin mu 
8) yen hi r mısrasını di nletebi -
lir 1914 den 1918 e kadar Al-
manya tam bir manevi infirad 
da bırakıldı ~ Kabloları kE•silmiş 

muhurebe etmPsine mani o 
Juıımuştu. Bundan sonra mtl· 
masi 1 vakıalarda Hitler Rtichi 
sesini billiln dünyaya işittir· 

mek imkanını bulacaktır 

Pertiaax 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 211 inci 

ttayısı çıktı. Bu sayıda İsma
il Hakkı, Hilsamettin Bozok, 
Hüseyin avni Ahmet Nttim 
Suphi Nuri Tarık Onan Sa-
dettin vadat ilh imzalı yazı
lar vardır. Ayrıca bu sayıya 
ilave olarak Yeni Adam An
siklopedisi aldığı eserin ye· 
dinci forması verilmektedir. 

Tik u 
markalı dolma ka

lemler geldi 

938 Ko~ak 
ve F oglander markalı Fotog 
raf makinelerimizi tavsiye 
ederiz. Her yerden ucuz ve 
taksitle ıatış yapıyoruz. 

Sedat Sahir - Seymen 
Uray caddesi No. t11 Mersin 

14.-15-18-19-20-21-2~ 

! Mersin piyasası i L A H · l( sAş 1 
1 

11 :_ 7'~ 9as O. Oemiryolları Adana işletmesi eksiltme komisyoiiiı~'.. 
K. S. 

Pamuklar 
Kltvlınt 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 

Kozacı parlağı 

37, 
ao, 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,-n 
Yumuşak 5 .• ~r, 

Yerli buğdayı 4.,?5 
Çavdar :, 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 4 
Yerli 3,.62 
Nohut ekstra 5 
fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-1 ~o 
Tatlı çoğeo 24 
Balmuıuu 1·) 

~ , 

Cebri 10 

Susam 1D, 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

53.54 
50 

5~-5;) 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malluı tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuz.lu 
Sığır hava lrnruıu 
Manda derisi 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

80 
42, 

28-30 

Tatlı badem içi 
Acı ,. ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
t çel ,. 15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-? 6 
ikinci nevi mal 
Çay 
K&bve 

::'9!i3c,5 
111-112 

Borsa T elgraflan 
16-1-9S8 
Paralar 

Türk allunu 
lsterliıı 

Dolar 

Frank 
Liret: 

1070 
629, 

79.,2~ 

23,61,50 
15-08,50 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmt ilioatın satırı 10 
Kuruştur. 

Metro mik'abı 140 kuruştan 5000 m-3 Balast kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur, Bu balast Ceyhan ci
varında Km 411XSCO deki taş ocağından çıkarılacak ve 
eksiltmesi 29-1-9 18 cumartesi günü saat 11 de Adanada 
işletme müdürlüğü binasında toplanan komisyonca yapılacn k 
tır. Muvakkat teminat 525 liradır. Mukavele ve şartnamesi 
Malatyada ;) inci işletme müdürlüğü ile komisyonumuzdan 
ve Me-rsin istasyon şefliğinden p'!.rasız olarak verilir. 

İsteklilerin kanunen Jü:ıumlu vesaik ticaret odası ve 
Nafia müteahhitlik vesikaları ile işletmemiz veznesine ya· 
tmlacak muvakkat t eminat makbuzu veya Banka mektubu 
ile birlikte komisyonumuza müracaat etmeleri teklif zarf
larının eksiltme saatinden bir Hatevveline kadar komiyonu 
muza vt:rilmiş olması lazımdır. 15-18-22-26 

• 
1 

Mersin inhisarlar 
l A N 
mü~ürlüğün~en 

lulıisadar idaresi11in ~ler~i i ı ve daşra anbar
ları icin bir serıe zal'fırıda ~ıersinr g.-l tı cP~ tahmi
n., n ı·o oco lorı cu va Ilı tuzlarm iskdt> de nıa vu na. ' . dan vagonlara ve idare <ınlnı rlarma ve arıharlar-
dan istasyondaki vagonlara ve vagorıl~rdan an. 
l.>Cırlara rwkıl ve istif araba ve lıanımaJiyesi 10-
1-938 la rılıiııdPn itibaren on bes giin nıüddeLle 
açık e-·ksiltmr)·e k onulmu~ tur, Talımiııi kıymrti 
75ü0 lira olau bu iş içiıı alın acak muva kkat le· 
uıinal ô62 lira nü kuruşt ı r. Hu işt~ ail şartn :uue 
inhisarlar idarPsindt>dir. Eksiltme :!5-1-9b8 gliniin 
de J~pılacaktır. 

Tuliplerin nnıv () k~ c. l l e nıirıalla rile bera lı e r la-
\·in olunan ~lirıde-~ ~l t>rs i n iı ı lıis a rl<l r nıiidiirlüğiin-. . 
dt hulurımalara ilan olunur. 9- 13 . 18-22 

i l A H 
lçel Def ter~arhğm~an 

\'edi mil ilerisin -.. 
lapulu bulunan 
ad:1sının 2 senr. 

iizn~ nı liz ıJ ~·ed r. )· e 

Silifkenin taşncu iskt>lesinin 
de 400 hf-'klur haıiıı~ rrnmırıa 
4 larufı deniz ile cr.\'ri!i dana • 
nı iidd~lle ha\' va n otlalılm:ı k .. 
korıulmuştur. 

ihah~ giirıii 24- l - 938 pazal'lesi gunu ve 
bttdt>li mulıanııuirıtısi 200 liradır . talip olarıların 
d• ra ... r<h rlığa nıiiracaatları ilan olurıur. 

14-18--20 ~2 

Mersin tecim ve en~üstri o~asm~an 
Odamızın Dördüncü sınıfında ve ticaret sicil defterinin 

6i8 inci oumar.sında mukayyet ve müseccel (Hıbil Arakol) 
bu kere od•mıza gönderdiği 14 - 1 - 93,.; tarihli mek
tubund• iştiğ•l mevzuuna Tüccar ve Müteahhitliğin ılavcsini 
ve işlerinin genişliğinden sınıfının ikinci sınıfa terfiini iste· 
mesi üzerine bu keyfiyet uygun görülerek mezkur firmanın 
siciline 14 -1 - 938 tarihinde kayıt ve tescil edildiği ilan 

olunur. 

Mersin tecim ve en~üstri o~asm~an 
Sicil No. 10.:>6 Sınıfı 2 
Mersinin Mahmudiye mıhallesinde Soğuk su caddesin-

de j 0-72 Nolu evde oturan T. C. tabaasından olup Mer 
sinin Uray caddesinde 5 Nolu yeri kanuni ticaretgah edine 
nk ı - ı-938 taribindenberi toptan perakende Dahili hu
bubat alım satım işlerile uğraşan Bay Abdulkadir (Abdul · 
k•dir Sözmen) ticaret lakabını Noterden tastikli getirmesi 
üzerine 17 - 1-938 tarihinde 1056 numualı sicile ticaret 
kanununun 42 inci maddesine göre kayıt ve tescil edildiği 
bildirllir. 

IRf AH MUSA KOlONYASI 

Sılalıal ve tera velin izi daim& muhafaza el~ 
nwk icin Istikanwl Eczant>si larafmdau imal . 
edilen irfan ~Jusa Kolonyasrnı kullanınız. 



YENi MERSiN 18 iKiNCi KANUN 1938 SALI ~AYFA 4 -----
~ ~ ı:o::; f ~ 

'.,. .... 
j~~n~~~!.~~}! Evi. 

~ 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 

~ 
25 Yoğurtlu "ebap sade yağ haşlama et suyu ile 
15 Kuşbaşı k ebap 
20 Domatisli kebap 

20 Batlıcanlı Urfa usulu ı 

.20 Sulu kebap Adana uıulu kebap ~ ı1 ~10 Sarımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbasb 

20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 

i L A N 
H tıstısi 1\1 ıılıasebe miidiirlüğüı1den 

Tahrir 

No. 

122 
] 18·1 

118-2 

Mahallesi 

Nusratiye 

» 

il 

Sokak Kapu Cinsi Gayri safi 

No. iradı 

50 106-l Ta. kira evi 15 
:>o ı oo kar ,, ,, 120 
f,o ıoo A » » » so 

225 Nuaratiye orta okul 35 ,, il ,, 80 

253 ,, ,, ,;7 Ahır 411 

İtibar 

Sene 

938 
» 

" ,, 

,, 

Mükellefin iami 

Yusuf pehlivan kızı DUrdane 

Tuhafiyeci Mardinli Tevfik 

,, ,, ,; 

İniiliz tabasından Arter Simon 
yoa 

il " ,, 

Yu karıd a ~ v~a fı gib t ı• rıJ~u lıi t:ala rrn SR hi pleri ika uıPl~ahı li· lıa k ku k şu 
bt> since nu-çlıtıl hu l uııthığu c i lı t'lh' ı 8~ 7 Nolu biııa ve~rgis i kanununun su
rt-li taılJikirıH dair oh.111 ra iza1111w111Prıi rı 29 uucu maddesi u ı ucilJiııce ke)fiyel 
tebliğ olunur 

i'O Yumurtalı salçalı kebap ~ '., 

20 Patatisli keb2p -------------- - ---------------
c. 20 Baharlı kebap ~ 

15 Sade maydanozlu kt:bap 

20 Yağlı hamurlu et tepside 

i'O Çiğ köfte ~ 
5 Salata, Cacık Turşu 

Kıbrıs çarşısında 
1

8 - 10 Numaralı Örnek Kebap 
1
1 Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· ı 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müı· l 

ffi ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taabbüttf:n • ! 
UI örnek kebacısı Jıhnıet çekinınez. · 
!l Bir t ecrübe kafidir, 14-30 jj 
~t::=:~:i;• .r:=.---. E "=-=' c:AC!*3 • g~ 
, == 

Foto gün 
B"O"rO GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01~0 GÜN e fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz ~atıralara mali~ olma~ ~eme~tir. 

FOTO GÜN el· ~f'\'t• "e\•· foıog ıa f \~ t- kıidı 
ğr.ı r ıc ti"' ıı•au ~ ._ ptınr amatör i~l· · rırıizı gör-

l l ürt• h ı l ır ~ i ııı z . 

FOTO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu· 

ruplara gider. 
:-:- FOTO GONü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 1 

yer olarak kabl!l ediniz. 1 

_ 21- ~o ____ , 

e:::==:..a P:" --,··=-,..~~~~~;;;;;;ıı:::;ı==::=53 

1 Doktor 
1 Muharrem Atasu 1 o 
T Istanbul ve moskova On;oersitesi 1 
W seririyatı hariciyesinden mezun 1 
~ Hastalarını Bayram günlerinden mada her Kfin O . 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- 1 
ra on beşten on~ekize kadar muayenehanesinde kabulı 
eder. ' 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi it 
29 No.lu Hane ft 

4~(·i!C~-Zf:~illli!GiffJl!!l:ıt!I~ -·--

Sağlık Eczanesi 
tersin Gümrük karşısmda~1r . 

HP-r ıı o vi YArli ve Avrupa eczayı tıbiye 
mUstahzera tıhbulurıur. , 

Yeni Mersin Basımevinde basılouşlır 

t 

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

1 GÜ.VEN ~ 
lf SiGORT ~ ... ?.Q.?YETESi 1 
fğy Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Yurtdaş Kızllaya aza olunuz 

IHTIVARLIK· 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırilkh oavranınızl 


