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llalkevinde verilen Konferans 

Konferans alaka ile dinlendi 
ve çok faydal1 oldıı 

Ortaokul bugün Halkevinde bir Aültür 
toplantısı yapacak 

Halkevi koııfeı aııslRrı hara 
retle det11m etmektedir, Perşem 
be akşamı da Orta Okul Direk 
törfi Rasim Daşgöz cRuh ve be 
deo münasebeti• adlı bir konfe 
rans vermiıtlr, Güzide bir halk 
kfltlesi tarafından büyük bir 
alAka ile takip edilen bu konfe 
ransta kadim Yunanda, orta za 
manda ve son asırda ruh ve be 
denin muhtelif tarzdaki telilkki 
leri ve bu iki varlığın birbirile 
olan mQnasebetleri teşrih edildik 
ten sonra zamanımızdaki muva 
ıalc'ılık ve metapisişikpreneipleri 
nin münakaeası izah olunmuştur 

Meuuun ağır ~e mudil ol 
masını Raıim Başgözüıı öğret 
men Va7! ve tavriyle topladığı 

alAka hafifletmie ve bu suretle 
halkın istifadesini temin kabil 

olmuştur, 

l\lurnftakiyetle nihayet bu 
lan konferans dinleyenler üze 
rinde çok güzel tesirler bırak 
nı ıştır, 

• • • 
Şehrimiz Orta Okulunun 

Mersin kültür hayatında hir bir 
lik ve canlılık yarAtmak maksa 
diyle bu gün faal 19 buçuk•a 
Halkavi salonunda bir toplantı 
yapacağı hnber alınmıştır, 

Du toplantıda müdür Rasim 
Daşgöz bir söylev söyleyecek ' 
Faik Oökay tarafından şiir oku 
nacak, Halk türküleri çağırıla 
cak, bundan sonra salo ve bor 
sa oyunu yapıl •caktır, 

Gelen misafirlere çay ikram 
edilerek toplantıya son verile 
rek tir, 

Çorumda bayındırlık işleri 

Orta mektep ve l1astane bina· 
] arının birinci katı bitti 

Halka parasız ıinema g6steriliyor 
Corum 21 (Radyo) - 64 bin 

lira7a mal olan orta mektep ve 
50 bin liraya mal olan memleket 1 

haetahanesi binalarının birinci 
katları bitmiş ve muukkat ka· 
bulleri yApılmıştır. 

Şehirde ve mülhakatındll 
bayındırlık işleri ehemmiyelle 
devam etmektedir. Yeuiden 39 
köprü ve menfez betonarme ola 
rak :rapılmıştır. 40 köprü ve 
menfezde tamir edilmietir. Mev
sim faaliyotiııi biLireıı nafınmız 

yol ustaları ve çavuşları için bir 
kurs açmıştır. Kursa 90 kişi iş 
tirak etmiştir. 

Halkevine büyük bir radyo 
ı1lııımıştır. Halk için bir de sine· 
ma makinesi ile ses büyülten 
lıoperlörlcr geliı tilmişlir. Hoper 
lörlerle her gün njnns haberleri 
verilmekte ve binlerce kiei bun 
ları dinlemektedir. Sinema ma
kinesinin tecrübeleri için getiri 
len filmler bir lıafıadauberi hal· 
ka hı>dııvn ~ÖtilflrilmPkledir. 

Şimali 
Çinel ek i 
J apon orduları ka
rargahı N ankine 

Nakledildi 
Şanglıay 21 (Radyo) -Şima 

it Çindeki Japon orduları karar 
gfthını Nank ne nakletmiştir. Bu 
na Eıebeb askeri zaruretler oldu 
~u söylenmektedir. 

Tokyo 21 (Radyo) - Eya· 
Jet memurları konferansı açıl · 
mıştır, Görüşmeler esnasında 
sılAh allına alınan küçük sanayi 
erbabının ailelerine yardım edil 
mesi karıulaştırılmıştır. 

IE panya Meksihcı
dan silah alacak 

Harselon 21 (Radyo} - Cum 
huriyeıci ispanyaya silah ve 
mühimat verilmesi için Meksika 
büyük elçisi ile uzun müzakere 
!er yapılmıştır. Meksikanın sildh 
salışıııa muvafakat edeceği sa· 
nılmaktadır: 

Belçika 
İtalya imparatorlu

funu tanıyacak 
Brüksel 21 (Radyo) - Bel· 

çika resmi mahafilinden öğrenil· 
diğine göre hükumet Milletler 
Cemiyeti konseyinin bu toplırntı 
sıncıa ltalya imparı\lorluğunu 
resmen tanıyacatını bildirecek 
tir, 

Yugoslavya Başve~ili 
Belgrada döndü 
flelgrat, 21 cRaôyo• Alınan 

yuda bulunan ve devlet ricali 
ile temaRtan sonra Münihe git 
miş olan başve~ il Bay Stiyadi 
noviç Helgrada dönmüş ve bin 
lercı:ı halk tarafıııdnn parlak te 
zahıirRtlR kArşılnnmıştır, 

------------------------------------------------------------------------------Kral Faruk 
Kraliçe ile birlikte 
şehirde bir gezinti 

yaptı 

Romanya hadiseleri: 

Kahire, 21 (Rad)·o) - Kral 
l<"'aruk yanında Kraliçe ve tek 
bir yaveri olduğu halde otoma 
bille eehirde dolaşarak düA-ün 

rn ünaselıeti) la yapı lan donannıa 
Jı Keyretmiştir. 

Bu gezintirten Polisin dahi 
haberi olmamıştır. 

Kraliçe peçe taşımayacaktır. 
Evlenme gününün hatırası ola· 
rak posta, telgraf idaresi yeni 
bir pul çıkarmıştır. Bunların ü· 
zerinde Kraliçenin resmi vardır. 

1\raliçenin peçesini atması 
Alısır kadınlığının açılışına ve 

IDedent ilerleyışe doğru atılmış 
bir adım ve merhale olarak ka· 
bul edilmektedir. 

İta lyanlar 
lngiltereden istikraz 
haberlerini tek zip 

ediyorlar 
Ro01a, 21 (Radyo) halyanın 

gQya lngiltereden istikraz yapa 

caaı veya kredi alacaQ'ıııa dair 
bazı eayialar çıkarılmaktadır.Bu 
haberler lemamen uılıızdır. 

Sofyada çıkan Mir gazetesi: 
Romanyaya nüfus etme~ ~avgası haşlı~h yazısm~a : 
Parie, Londra ile ve Berlin arasında bir 

mücadele mevcuttur. diyor 
c Mir• gazetesi, Varşovada 

çıkan cKurjer Varşo\'ski • gazete 
s inin "Romanyaya nüfuz etmek 
kavgası,, başlıklı bir yazısını 

neşrediyor. Bu gazeteye göre 

Paris - Londra ile Roma • Ber 
liıı arasıud Goga - Kuza kabine 
si üzerinde tesir yapmak icin 
müthie bir mücadele mevcuttur. 
Yeni Homen Başvekili iktidara 
geçer geçmez bir kaQ defa Al· 
man mumessilini kabul edrırek 

kendisiyle uzun uzadıya görüş 

müetür. Bu zatın üçüncü Rayş 

tağa olaıı muhabl:eti esasen ma 
lumdur. Musoliniden gelen tel · 
graf da Goga tarafından ayni 
ıekild~ kabul edilmiştir. Alman 
elçisi Goaaya, Berlio - Bükree 
politik münasebatının fattl bir 
duruma sokulması zaruretinden 
bahsetmiş ve Romen başvekiliııi 

kandırmeğa uğraemıştır. ltalyan 
elçisi de Romanyanın Habee il· 
bakını tanımasıııı ve ltalyadaki 
Romen elçisinin • İtalyan Kralı 
'8 Habetiıtan imparatoru, neı· 

dinde bulunduğunu kabul etme· 
e:ııi tekraren istemiştir. 

Miı,;eeku'yu ziyaret eden İn· 
~iliz ve Fransız mümessiller de 
ekalliyellere karşı yapılan işt~r 

den dolayı hoşnutsuzluklarını 
beyan etmişlerdir. Bu ziyaret, 
her ne kadar fevkalAde nazik 
bir surette yapılmış ise de Ro 
manyaya bir ihtar mahiyetinde 
dir ve Bükreşle Paris, Londra 
drasındaki münasebatın inkişa 

fında Amil olacaktır. Fransız ve 
Rus basınlarının : 

c Bu gfinkü bfiyük Roman· 
ya, bu günku mevcudiyetini bü 
yük garp devletlerine medyun· 

dur . • Tarımdaki neeriyatı da 
Bükreeiu iç ve dış siyasada Pa· 
ris • Londra politikasına göre 
hareket etmesi !Azım geleceği 

meselesinde önemli tesirler yap 

mıştır. İşte bunun içindir ki, Go 
ga'nın muvaffakiyetle Miçesku, 
büyük garp devletlerini tatmin 
etmeğe çalJ.şmakta ve Romen ra 
eimi ile Romen fazitmi arasında 

Hal ke vi 
• 

Son Altı Aylık Çalışına 
Progran11 · 

- DUnden artan -

Bu konferanslar terildikleri 
tarih sırnsiyle aşn~ıya dizilmiş· 
tir : 

1- 1 7-937 Kabotaj bayra· 
mında Bay Zihni Koçak tarafın 
dan 

2 - 30 ·8-937 Utku ve uçak 
bayramıuda muhtelif arkadaşlar 
tarafından, muhtelif yerlerde 

3- 16 9.937 Profcsfır Heı" 
mand Kolp tarafından (Finlandi 
ya şimali Türkh ri ) 

4- 26 9 937 Dil bayramında 
bir çok arkadaşlar turafından 

5- 12 12 937 Muammer Ala · 
kant tarafından ev salonunda 

6- 12 12-937 Rasim Başgöz 
tarafıudan (ev salonunda) 

7- 12-12.937 Fuat Türkay 
tarafından (ev salonunda) 

8- 25 12 037 Şakir Saracoğ· 
lu tarafından (ev salonunda) 

9- 25 12 937 Rasim Başgöz 
tarafından (ev salonundn) 

10 ) 1.7.937 tarihinden 31.12. 
937 tarihine kadaı· geçen altı ay 

içinde Kitapsarayımıza biri pa· 
ra ile satın alınmak 68 i C. H. 
P. Genel sekreterliğinden, 21 i 
muhlolif Halkevlerinden 12 Hİ 

bazı Bakanlıklardan gönderil
mek ve 6 sı armağan olmak ü• 
zere 108 kitap girmiş ve bu su· 
retle kitap sayımız 2500 e çıka 

rılmıştır. 

11 ) Yine bu müddet zarfın 
da Kitapsarayımızda mevcut 
mecmua ve kitaplnrdan ciltsiz 
bulunan ıo:ı adedi ciltlettiri!mie· 
tir. 

12 ) Bunlardan başka kom
şu eelıirleriıı günlük gnzeteleri· 
nin ve lstanbulda çıkan Akşam 
Cumhuriyet ve daha bazı fayda 
1ı gazete ve mocmuaların getiril 
mesine ve Memleketimizde çıkan 
Yeni ~tersin ve Ego gazeteleri · 
nin muntazaman alınmasına ve 
arkadaşların istifadelerine ko· 
nulduklan sonra bunların kolek 
siyonlarının toplanmasına de 
nm edilmiştir. 

13 ) Eçe ilit basım işleriyle 
derginin hariçte basılmasına lü · 
zum kalmaması için Ilusm;t Mu 
hasebeden alınan matbaanın ek
sikleri temamlanmış ve her tür-
lü ihtiyaçlarımızı karşılayabile· 

cek surette hazırlanmıştır. 
14 ) Ev arkadaşlarının yaz 

mış oldukları muhtelif mevzııda 
ki yazıları kendisiude toplıyan 

(tçel) adlı derginin birinci sayı· 
sı dil ve edebiyat kolunun da 
yardımiyle basılmıe ve dağıtıl· 

mıetır. 
KÖYCÜLÜ ŞUBESi 

Bu eubede yazılı Yurtdaşla· 
rın sayısı 15 i bayan 287 si bay 
olmak üzere 302 dir. Şube ko-

hi<; bir raLıtn bulunmadıQ'ını an 
)atmaktadır. Diğer yanrtan da 
kendi müttofikleriııe sadık kala 
cak olan Rom trnyaııııı, dış poli 
tikada da, ovvelkine nisbeten, 
İtalya ve Almanya ile dostane 
münasebetler tesis edeceğini ve 
bütün vaziyetin bundan ibaret 
bulundu~unu teaıin etmektedir. 

mitası altı aydı\ 12 toplantı yap 
mış ve bu toplantılarda bulunan 
39 arkadaşile birlikte köylü yurt 
daşlıırın menfaatini gözetecek 
muhtelif kararlar vermiştir. 

1 - Şehrimiz Ol'la okulurıa 
cleram etmekte olaıı ve yoksul
lukları dolayısile evimize baş 

vurun kö)·lü çocuklarının kitap· 
lar!, elbiseleri temin edilmiş ve 
yatacak yerlerinin kiraları \'eril· 
miştir. 

2 - Şehre gelen köylüleri
nin dairelerde ki işleri takip e· 
dilmiştir. 

:.J - Altı aylık yaı devresin 
de civar ynylıılara ve köylere 
hem yürüyüş yapmak ve hem 
de köylülerle tumaR etmek mak 
sadile bir çok gezintiler tertip 
edilmiş ve bu münasebetle köy· 
lülerimizin dertleri dinlenmiştir. 

4 - Sıhhati lıozuk köylüler 
muayeno ettirilmiş ve iHlçları ve
rilmiştir. Hastaneye yatmasına 
lüzum görülenler menıluket has 
tanesinde tedavi olunmuştur. 

6 - Köylülere bulaşıcı has
talıklardan korunma çnrelerini 
göstereıı broşürler dağıtılmış ve 
öğüıler verilmiştir. 

6 - Köy okullarına devam 
ArfAn lrörli; 9oouı..ı,., .. l.14C1V 1 \ltjf" 

ter; kalom dağıtılmışeır. 
~1ÜZE ve SERGİLER ŞUBESİ 

Bu şubede yazılı üyelerin 
sayısı 93 tür. Bunun 9 u bayan 
84 O baydır. Şube komitası allı 
ayda 9 toplantı ve 32 karar ver
miştir. Konıitaııın bu rılııı son 
altı ayı içimle gösterdiği faali yel; 

Ilu şu bil müze ve sergi ol· 
mak üzere iki kola ayrılmıştır. 

1 - Müzo kolu; 

a) Bu kol altı ay içi11de arae 
tırmn ynpmış vo bulduğu eski 
eserlerden lıir kısmını evde teş· 
lıir eylemiştir. 

b) Mıntnkaınıza nit muhtol ı f 
tal'ihi gümüş, bıoıız \'O bakır es 
ki paraları toplamış hususi do
laplarda arkadaşlarııı !stifudele
rine arı eylenıiştır. 

c) Eski devirlere ait yazma 
eserler dorleınişlir. 

d) Mersinde (Yümük tepe) 
denilen yerde İngiliz ve Amerika 
heyeti tarafından kazılmağa baş 
lanan sahada bulunan eserleri ve 
alınan mah1mulı bu kol yakın
dan tokip etmektedir. 

e) Mıntakamızda bulunan es 
ki eserlere vo zengin harabelere 
ait fotoğrafları bir araya topla· 
mak suretile bir albüm yapmağa 
devam etmiştir. 

f) Eiıki eserlerin bulu•ıduk· 
!arı yerleri göstermek üzere bir 
harita hazırlamaktadır. 

g) Bu kol lıırafından eski 
Türk kıyafetlerini gösterir bir 
etnografya müzesi içinde çalışıl
maktadır. 

2 - Sergi kolu: 
Du kol ekonomi haftsıaı mü· 

nasebetile memleketimizde yeti· 
şen ~e fabrikalarımızda yapılan 
her türlü yerli eşyadan zengin 
~e güzel bir sc rgi düzenl emiştir. 

Evimizin üst kat salonuııdn 
Yurldoşlarımızın ziyaretlerine 

açık bırakılan bu sergi canlı bir 
alAka uyundırmıotır. 
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Jale AMa anlatıyor; 5 
25 sene sonra Mer

sini nasıl buldum? 
Biz ne sOyliyeceğinl beklerken: 

Onun t!urmudııa gOlen yUzU 
birden sanki gerildi, bultınık ba· 
kışlı gözlerine beklerıllmiyen bir 
perde çekilnek yerine zeka fış· 
kıran bir pıırıllı kuruldu. 

Bu blrdenlılre " Buklemon > 
gibi n•nk değiştiren gazeteci beye 
şimdi hayretle karışık bu tukdlrle 
bakmıığo luışhı<lım. Tulıuf dt>gllml? 
Hentlz bende bu his~ı doğur'1Ctık 
bir tek C'Omle bile sö) lem emişti, 
Söylememişti ama hareketleri ben 
de bu hissi yaratmıştı demek .. A
cııba ben tıl1anıyormuyum .. 

Bir insan hu ktıdar çabuk 
değişebilir mi? En iyi tez bir ak. 
tör bile bu kadur seri Jrnnıkter 

d ğişliremez 
Hirdcn kocama döndllm, O· 

nun da ayni tesire kapılıp kııpıl· 

madığını gözlerinden okumHğa 

çalışıyordt!m. Gısrip, oda misafiri 
mlzln hu uni tabavvUIU karşısın 

d11 şıışırmış kıılmıştı. Bılmem, bun 
da binız evvel yaptı~ı alayın, ko· 
comın tabirince "esplrink> te~lrlde 
\'armı idi. 

Bu, şen adamın karşısında 

mahcubiyet içinde kıvranıyor mu 
idi '? 

Tabii bende o an için ondukl 
ani tobavvUHın sebebini kestlr
meğe lınktln yoklu, çnnkU bende 
şnşkm, dalgın .. Biraz evvel dur· 
madao dinlenmeden söyliyen ga
zeteci beyin ağzından çıkacak bir 
tek kelimeye intizarda idim. 

Sııniyeler geçiyor ve geçtik· 
cede misafirimizin dtıha f t.zla j 
ciddileştiğini ve değiştiğini görU· 
yor, kaışısında derlenip toplan· 
mıığa uğraşıyorduk. 

Bn menvul llzern belki bir 
kııc dakika eecti. bir kac dakika 
uzun bir zaman mı diyeceksiniz, 
hııyır; 

Bir saniye lıile durmtıdan, 

dinlenmeden gUlen ve kimseye 
l:iÖZ bırakmadan ı;öyliyen adamın, 

kasnnğn sıkı sıkı gerilmiş bir A· 
meıikan bezi gltıl dalgalırnmadan 

duruşuuu bir dUşcınun Bize sizde 
hak verirsiniz. 

Hele huyunu adetini bilmedi· 
ğlniz ve daha hennz yüzllnll gör
dOğOnOz blr adam olursa.. Arllk 
tlmidimiz kesilmiş, sabrımız tUken 
mişti birden söze bıışladı. 

- Bu ani zlvarelimle göster· 
diğlm cesarete sizler kııd11r bende 
matehııyyirlm. 

Fakat bıı cesareti bende do· 
ğuran sebepler deminde söyledi· 
ğlm oil.ıi başta ğelenl hnoım eten· 

' dinin kıymetli fıklrlerinden oku 
yuculıırımıLmdn lstitııdelerinl tc· 
min kasdl tPşkil eder. 

Saniye n Meısinde temiz ve 
unutulıoaz bir ma:.cl bmıkıın ve 
bnlırıılaıı gt.>çmlşln söuUk dt•virle· 
rinde n cumhuriyetimizin patluk 
gOnlerine kadıır gelen bey efendi 
ile tunışabllmek bııbliyıırlığı da 
ona t1 k olur. Ne kadur öğUnseniz 
yeridir. 

Redde uğrıımamttklığım şar· 

ti}le sizden bir tek ricam vttr ki 
bunu kdbul edeccğlnlztlen eminim 
Hanım e fendi bunu derlğ buyur· 
meyacaklar. Bey efendide hu hu· 
sustu bendenlzc yardım edecek 
lerdir değilml efendim? 

Bizim bey bu bir suru ıarıar 
karşısında şaşkın ve hemen be. 
men bir çocuk kadar derin bir 
safiyetle ayal zamanda içini çe
kerek: 

- Size yardım etmeği şllphe 
siz isterim. Knrilerinize bıınım ne 
gibi bir ftıide temin eder acııba'? 

Gazeteci bey, 
- Nasıl etmez beğim. Nasıl 

etmez. Ben cidden biraz evveı 

tanıdı~ıoız iibi bir adamım. Bil· 

Fransa 
Kabiı1esi 

Milli müdafaa büt
cesi müzakere edildi 
1 

Pari~, 21 (Radyo) Dün ka 
bine toplanmış ve milli müdafaa 
l.ıü tçesi etrafında müzakereler 
de bulunmuştur. Kara, hava \'e 
deniz silahlanma işleri lıir F-ıra· 
ya konmuş \ e nazırlara seH\hi 
yet verilmişıir. 

Hava, harlıiyo, uahriye neza 
retleı inin hususi proj~leri ola 
cak yalnız bunlar mutahassıs 

hir heyet tarafından tetkik edi 
lecektir. 

Bulgaristan~a 
Türk/ere işkence ya
pan iki Bulgar idam 

edildi 
Sofya, - Bulgaristan Türk· 

leriııe zulüm ve işkence yapan· 
lar cezalandırılmaya başlanmış· 

tır. Geçen 26 haziran gecesi. De 
deağnç kazasrnda, Trakyalı Bul· 
gar muhacirlerinden Nikola Ne
delkof ile Velço Kirsof, .Monçi· 
lovgrad kazasıııın Senoyo köyün 
de Mustafa Fırat oğlu isminde 
bir Türkün evine baskın yapmış 
lardır. Bunlar, ~Itıstafanın karı· 
sını, kızını ve oğlunu kıskıvrak 
bağlamışlar ve evde saklı oldu
ğunu iddia ettikleri paraların 

yerini söyletmek için işkence 

yapmışlardır. 

1400 esir aldılar, 7 ! 
tayyare düşürdü/ar 

Soy gu ncul ar . .Mustafa Fırat 

oğlunun karısını ve kızını feci 
lıir şekilde öldürdükten sonra 
kaçmışlardır. Barselon, 21 •Radyo> Son 

yapıhm muharebelerde :F'ranko 
cular Cumhuriyetçilerdon 400 
esir almışlar ve yedi tayyare 
düşürmüşlerdir. 

ingiltere 
bu sene hava bayra· 
mı yopılmıyacak 

Lcndra, 21 (Rad~ o) Her se 
ııe yapılması mutat olan hava 
lıayramı bu sene hava nazırınııı 
emriyle yapılmıyacaktır. Bunn 
sebep olarak tayyare adedinin 
çoğalması son sistem yeni tayyn 
reler hali hazırda tayyare mey 
danının istiap etmeyeceği göste 
rilmektedir. 

Japon mallarına ~oykot 
bunuu için bir ka

rar verilemedi 
Londra, 21 cRadyo> işçi par 

tisi üyeleri ,Japon mallarına boy 
kot yapılması için bir toplantı 

yapmışlar ise de buna dair hiç 
bir tebliğ neşredilmı,,miştir. Veri 
lecek kararın pnrlemento grubu 
arasındaki işçi mebusların top 
lnnması sonuna bırakıldıgı zan 
edilmektedir. 

İtalya · Sovyetler ansm~a 
Roma, 21 (Radyo) lstifani 

ajansı bildiriyor : 

ltalya So\'yetler bil'liğiııe 
karşı taahhüdatını daima yap 
makta olduğu halde Sovyelleı· 

birliği buna riayet etmemekto, 
İtalyaya müşküldt göstermekte 
dir, Sovyetlerin halyaya 1,5 mil 
yon horcu vardır, 

mt:m arzedebildlm nıl? Yııni bir 

kııç cephesi olmıyan tek cepbell 

bir adam. O cepbemle sizleri lk· 
na edcmiyeceğim zehabına kapı : 

lttrıık yııpmu tavırlara başltımak 

istedim onuda beceremedim. Ve 
dlleklerimlde anlatamadım affedin 

Kocam - Rica ederim belkl 
sizi biz sıktık fakat sadece gel· 
sek dHha lyl olur Evet söz veri. 
yorum Bize yardıma hazırım dedl. 

Şu son iki satırlık muhavere 
kocamla gazett'Cl beyin adıım a 
kıllı anlaştıkhmna canlı şııhltti. 

Bundan sonra mlsı:ıtirimlz yl 
ne eski şen tavrını takınarak gU · 
}P. sırıta ve sonsuz bir ıau balilikle 
sözllne başladı. 

- Hııaım efendi öğrendiğime 
göre yıllaı ca evvel Iijuhtellf mec· 
mualurdıı kııdıolık buhsi llzerinde 
kıymetli yazılarıoız çıkmış va 
bunlar beQ"enllen, takdir edilen 

'femyiz mahkemesi soygun
cu katiller hakkındaki .idam ka· 
rarını tJsdik etmiş ve lıuıılar Kı 

raci hapiı;hanesinin avlusunda 
asılmışlılrdır. 

Bal~an antantı ~onseyi reisliği 
Atina : Balkan antantı kon· 

seyinin riyaseti 9 şubattan itiba 
reıı Yunan Bıışvekill ve Harici· 
ye Nazırı B. Metaksasa lıir se
ne müddetle geçecek, bu itihaı

ıa şubat ortasmda Ankarada top 
)anacak olan Bulkaıı antantı kon 

seyiue keııdisi riyaset edecektir 

Bfilgradda 

Sanatkar kadınlar 
sergisi açıldı 

Belgrat, 21 "Rad) o,, Validei 
Krali tarafından küçük devlet 
lor sanatkar kadınlar sergisi 

1 
açılmıştır, 

1 Yiyece~-ma~-~el-eraen sonra 
j Giyecek eşyalar da 

ucuzlatılacak 
Ankara - Hükumet yiyecek 

maddelerinden başka giyecek 
maddeleriııiude ucuzlatılması 

için trıdbirler almaktadır. Bura
ya davet edilen dokuma fabrika 
hırı müdürleri bugün öğleden 

evvel ve sonra olmak üzere İkti
sad V&kfüetinde iki toplantı yap 
mışlardır. Bu toplantılarda bil· 
hassa bez fiatleriııin iııdirilmoqİ 

ve dokuma fabriknlarıııın pa· 
muk piyasaEıına müdahaleleri 
mevzuubahı:ı edilmiştir. 

parçalarmış. 

Bir g zetecl sıfotlle bana dll

şUnmek, durmak yııkışm11zdı, he· 

men kıırilerlmtn de yuzılnrınızdıın 

nasihathmnızdan tsttrııdelorlnl te· 

mine koştum geldim. Sizin de bu 

lllttu derlğ etmlyeceğinlze emtnlm 
Vaııd buyurursunuz değil mi? 

Kocam. 

- Hunımın bu husustaki ar· 
ıu ve kıırurlarına bugUne kadar 
karışmış değilim. Fakat sizin gibi 

bende keııdisinden rica edeceğim. 
Ve ederimde m.flmkUn olanı esir· 

gemeslnler. Ancak bu son sözler 
le her şeyi anlayııhflmlştlm. 

Bu bıınim do hoşlandığım bir 
teklifti. Onun için bir slltun yazı 
idi, fakat bı:ınim için tıımnmen bir 
zevk idi Dll<·diğim gibi dUşllndllk 

lerlml yuımıı~a bir fırsat kazanı
yordum1 

İdman yur~u 
bayramın ikinci gü
nü 5ilif heye giderek 

maç yapacak 
İdman Yurdu ve Halkavi 

sporcularından müteşekkil 25 

kişilik bir sporcu kafilesi lıayra 

mın ikin~i günü Silifkeye gitme 

ğe karar \'ermişlerdir , Bu 25 

kişilik kafile içerisinde bir fut 

bol takımı bir voleybol takımı 

ile Merı-;in, Tarsus atletleri ve 

güleşçileri de bulunacaktır, 

Kafileye ~ıersinli Ahmet de 

iştir~k ediyor, Rakip buldu~u 

takdirde güleşecek rakip bula 

maz ise bir gösteriş yapacaktır 

Bayramın ikinci iÜnü sabahla 

yinh11reket edecek olan bu kafile 

öğleden sonra bir futbol ve bir 

rnleybal maçı yaparak atletler 

de yarışlarını yaptıktan sonra 

o gece) i orada geçirecekler ve 

bayramııı üçüncü günü öğleden 

sonra Mersine döneceklerdir, 

Halkevi Gösterit 
komitesi 

IInlkevi gösteril komiteRi 

eayı·amcla Silifkede verecekleri 

temsil için hazırlıklarına devam 
etmektedil'ler, O güa saylavımız 

Ferit Celal Güven'm•Çukır Ali> 

adındaki ve Çukurova kurtuluş 

tarihine temas eden piyesini oy 

nayacaklardır, Dünd~n itibaren 

rol alan üyeler Halkevi sahne 

sinde provalara başlamışlardır, 

Bu ııiyes için yeniden dekorda 

yapılmağıı başlanmıştır, 

/simleri değişen pos· 
ta telgraf merhez

leri 
Ankara - Derince ve Ku· 

varshanede yeniden birer posta 
ve telgraf merkezi açılmıştır. 

Muğlaya tAbi Ahi telgraf merke
zinin adı Yatagana, Ula merkezi 
nin adı Yokovaya, Manisaya ta· 
bi Akhisar merkezinin adı Pa· 
mukovaya, Tuncelino bafllı Pülü 
ııür merkcziııin adJ da Pühime· 
re çe\·rilmiştir. 

İzmirin Bayraklı 
vapuru geliyor 
Ankara - İzmir körfezinde 

işlemek üzere Fransadaı1 satın 

alınan Bayraklı vapuru lzmire 
getirilirken yolda bozulmuş ve 
tamirine haşlaumıştır. Vapurun 
tamiri bitmiş ve tzmire getiril 
mek üzere yola çıkarılmıştır. 

Halt Ban~asrnm ~urulması 
~azırh~lanna ~aşlan~ı 
Ankara - lktisad VekAleti 

Halk Bankası kurulması hakkın 
daki hazırlıklara başlamıştır. Üç 
milyon liraya kadar sermayesi 
olacak bu bankanın sermayesi 
nin 1 milyonu Maliye VekAleti 
ıarafırıdan temin edilecektir. 

Sivasta yapılacak 
cimento fabrikası 
1 

Ankara - Sümer Bank ta· 

rafından Sivusta kurulacak çi

mento fabrikasının tesisi Alman 
firmularrndan birine verilmiştir 

Bu fabrikaııııı senelik istihsal 
kudreti 90,000 ton olacaktır. 

&ayla: L-

1 Dünyada Neler oluyor 1 
En garip kaza 

8enenin en garip kazası hal
yada Bergama civarında Cı1ot" 
nate'de vukua ~eldi. Dır çocdf 
evde kediyi kovalarken balkorf 
dan aşağıya bir çiçek saksısı 
düştü. Bu saksı evde çnlışan bit 
kızın bıışına isabetle onu öldlll"' 
dü. Kızın nişanlısı bu felaket h1 

berini alını}a kederinden o dl 
öldü Öldüğü gün kaodisine pi· 
yanaodan 45000 liret isabet et&İ• 
Yegane varisi olan lıiraderi o P1 

raya sahip oldu. 

Vindsör Dükünü.fi 
detektifi 

Londra polis müdürü, geçell 
lerde başmüfettiş Storrier'yin r6& 
besini yükseltmiştir. Storrier ıab 
tından feragat eden _Vindsör d0 
kü olan sahık kral sekizinci gd• 
vard'tn hususi detektifidir '' 
şimdi Londrada bulunuyor. SO 
adam on sekiz senedenberi VıPıl 
sör dükünün yanmdan ayrılıJ11 

mıştır. Storrier evveld sokak pO 
liRi olarak Londra zabıtaswa 10 
tisab etmiş ve keııdisinde görl 
len fevkdlede zeka. ve meharet• 
ten dolayı sonradan o zaruaıılı1 
veliahd cPrens dö Gal> in hususi 
detektifi tayin olunmuştu. Stortl 
er bu sıfatla Prensin bütün se11 

hallerine iştirak Atmiş ve kr'1 

otdukıan sonra da onun yanın· 
dan hiç ayrılmamıştır. Kral s,. 
kizinci Edvard tahtından vaıg1' 
çip Vindsör dükü olunca Storri· 
ar gena onun maiyetinde kalınıf 
tır. 

Dükle beraber ,Eıızesfeld e' 
tosunda, Viyanada. Kitzbüheld' 
kalmıştır. Şimdi Fransada dülı' 
karşı ayni vazifeyi ifa etmekte' 
dir. Slorrier demir gibi bir asidi 
ve fakat ayni zamanda fevkAI•' 
de bir nezaket sayesinde Viod' 
sör dükünii uygunsuz vaziyetlit 
le karşılaşmaktan ve taciz edil
mekten korumaktadır. 

Kendisine acındırtl' 
yım derken •• 

~evyorkta bir spor kuJüba· 
nün kapıcısı geçen gün cebiııd' 
bulunan 83 doları yankesiciler' 
kaptırıyor, Vakayı bütün tanıdı• 
!arına ve kulübün zengin ııza•~ 
na anlatıyor. Kapıcıoın bund•~1 

maksadı zenginleri kendisine I' 
cınd ırmak için ve bu suretle ol 
ları kapıcı için aralnrında iaP1 

loplumağa sevketmekti. onu0 

için kapıcı zayi ettiği 83 dolarıO 
önüue bir kaç sıfır ildve edere• 
83000 dolar kaptırdığını MÖY~a; 
yor ve zeııgiıılerin merhameııJJ 
bu suretle daha ziyade tııııri• 
etmiş olacağını zannediyordO' 
Hallıuki iş kapıcıııın aleyhil11 

bir netice verdi. Vergi daireı,İ ~ 
kapıcının 83009 dol~r kaybetl1

11 
ni haber aldı Defterlerine balı, 
onun bu kadar varidatıııı 011111 

dığını. herhalde olsa bıle veri' 
sini rnrmediğiııi meydana çık•~ 
dı, kapıcıyı davet ederek vorır 

b.o~c~nu ~eza~ile beraber ödedi~ 
sını ıstedı. Kapıcı vorgi mcın° 
ları önünde kaybettiği parsıı': 
yalnız 83 dolar olduğunu betr,. 
.:le iebata çalıştı. Şttkadan sıı1,. mıyan Amerıknn vergi memur r' 
rı onu lıir kaç yüz dolar p8 
cezasına çnrptırd ılar. 

Bazı garip haki-
katler 

' _ .~eunio~ a.d~larının en b~ 
yuğu olan rohıtıde yerliler ~' -
tarını aralarında mütemadı1~ 
mübadele ederler. Bu kadın 111 
badeleleri f:!Snasında gayet d~ 
lambaçlı kaidelere riayet oJıı&J" 
ve bir çok merasim yapılır. 
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Erzincanda 
- - -

~eker f abrik&sı kuruluyor 
Şelale kuvvetile işli· 
yecek olan bu fab· 
rihcı nüfusu az olan 
civara muhacir iskd 
nını mümkün kıla-

caktır 

iktisat vekileti şeker fıtb 
rikaları şirketinin şarkta be· 
şin~i bir ş~ker fabriktısı ye· 
pılması hakkındaki proj ~sini 
kabul etmiştir · 

Şıırkte yeni bir şeker 

f&brikası yapılması projqsi 
bundan ~ok zaman evvel orta 
ya konulmuş ve o zamandnn 
itibaren tdkikler yapılmaya 

başlanmıştı Nıhayet bu tet· 
kikl11r neticesinde Erzincan 
civarında Girlevli ş~lilesinin 

bir fabrikayı işletecek kudret 
t~ olduğu uzun tetkiklerle an· 
laşılmış ve fahri kanın Erzin· 
can civıırında kurulması ta
karrür etmiştir. 

Fabrikanın burada kurul 
ması sebeplerinden başlıcaları 

Erzincan ve Tercan ovaları· 

nın şeker pancarı zi raetine 
fevkalide mUsait bulunmuştur 
Ayni zamanda hükümet bu 
mıntakadaki nOfus azlığını göz 
önünde tutarak buraya mnha 
cir iskinına karar vermiş bu· 
lunuyordu. Yeni şsker fabri. 
kasının burftde knruluşu is· 
kftn iş1 ne ı;ok yarayacaktır. 

ÇUnkU Bulgeristanda öte· 
denbt.ri şeker pancarı ziraoti 
ile meşgul olan köytnler bu· 
rada iskin edilmesi için Si
vas - Erzurum haltının fab· 
rikanın bulunduğu sahaya gir
mesi zaruri görülmUştür. Hat 
buraya bu sene gelmiş ola
caktır. Bunun için beşinci şe
ker fabrlkası inşasına bu se· 
ne yazında başlttnebilecektir. 

Tütünlerin sevkine ~aılan~ı ... ....... 
hıtanbul, - Ç~koslovak. 

ya rejisinin memleketimizden 
1,250,000 kilo tUtUn aln•ak 
ozre açtığı münakasa netice· 
lenmi ş ve kazanRn mUessesa· 
lerle reji idaresi arasıı .de 

konturatlar yapılmıştı. Yalnız 
bazı ticari anlaşmaların netice 
sine telikan Çekoslovakya ta· 
rafından bu konturaller testi k 
edilmemişti. TUtiln şirket ve 
tlJccArlarının münakasa ile 
sattıkları partileri hazırlamış 
Lulunmalarırıe rağmen kontu 
ratıerın lastik edilmemesi tu· 
tun piyasamızda büyllk bir ak 
si tesir yapıyordu, Nihayet bu 
konturatların lastik edildiği 

haberi gelmiş ve piyasa bir
denbire canlanmıştır. MU na· 
kasayı kazanan mUesseseler 
hazırladıkları partileri sevket· 
meğe başlamışlardır. 

Nö~etçi (czane 
bu ahşam 

~AÖLIK Ecıaaui 
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$üp~eli ~ir a~am Mersin piyasası 
Pariste Vindaor Dü 
künün otelinde ya· 

kalandı .. _~ 

Cote a' Azurdan Parise 
dönen Vindsör DUkiiyle dilş 1 

sinin indikleri otelde bir sa
bıkalı yakelonmışlır. Paris g ı 
zeteleri bu hususta şu tafsıla 
tı veriyorlar. 

Se11t 13 iui otel garson· 
!arından biri sabık İngil i z hü
kümdarının oturduğu OçU ncU 
kattan aşağıya inerken koridor 
da şUpheli bir adam göı UlmUş· 
u:r. Şüpheli aJam 211) nuına 

rah odanın kapısı öoOnde du 
ruyor ve kapı tokmağını çe
vi rmeğe hazırlanıyordu. Gar· 
son kendisine sordu, 

- Kimi soruyorsunuz ? 
Mı>çhul şahıs : 

- Dostum B. Sim!thin ye 
nına gidiyorum. 

Garson şilpheli şahsı önU 
ne kattığı gibi otel mUdOrÜ· 
nUn odasına götürmüş ve po 
lisede haber verilm i ştir. Çun 
kU şüpheli adamın Vindsllr 
dUkUne karşı bir suikasd ve 
yahud hiç olmazsa bir hırsız· 

lık yapmasından korkulmuştu 

Otele gelen. polisler meçhul 
şahsı sorguya çektiler Şilp· 

heli şuhıs hüviyetini bildire-
re;.c dediki : · 

- Adım Kerlsondur, lsviç 
rel!yim 1882 senesinde Kalmar 
da doğdum at yarışlarında oy 
namak suretile hayatımı ka· 
zanıyorum 

Meçhul şahı• Karakola 
götilrUleırek Uzeri.ıde bir analı 
tar ve 30 frırnk bulunmuştur. 
Sabıkalılar defterinde yapılan 
araştırma neticesinde kerıdisi 
nin sabıkalı olduğu meydana 
çıkmış ve mahkemeye ve·il· 
miştir. 

Davet 

Mersin Tüccar ~ulü~ü 
~aşkanhğmdan 
1540 1-938 Cumar

tesi günü umu mi 
heyet toplantıaında 

ekseriyet haaıl olma 
dığından bu gün sa
at 17 de sayın dzci· 

ların kulıibii teşrif· 

leri reca olunur. 

Tik u 
Markalı dolma ka

lemler geldi 

938 Ko~ak 
ve F oglander markaJa Fotog 
raf makinelerimizi tavsiye 
ederiz. Her yerden ucuz ve 
taksitle satış yapıyoruz. 
Sedat Sahir - Seymen 

Uray caddesi No. 41 Mersiıı 
14-16-18-19-20 ~ı-2~ 

' 1 j • 

···--21 - 1 938 
K. S. 

Pamuklar 
KJevlınt 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

' 

37, 
30, 

5·50 
22 2fl 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,-,17 
Yumuşak f>.,~5 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4,87,5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Aoadol 3,85 
Y l"rli 3,,75 
Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,5o-ıo 

Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-130 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

20 
7,5 
ıo 

15, 

53-54 
50 

52-5:5 
80 
70 

52 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. • 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 

28-30 

75 
pirinçler 

Birinci nevi mal 15-16 
ikinci nevi mal 
Çay 
K&hve 

:!95-305 
111 .112 

Borsa T elgraflan 
2o-ı-9S8 
Paralar 

Tiirk altunu 1078 
624, 

79,,3j 

23,,<?5 
15-69.54 

/sterlin 
Dolar 

Frank 
Liret: 

Y ( H i M ( R S ·I N 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Tilrkiye Hariç 

Şerail ı için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 K
1 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık ıOO Yoktur. 

Reıml ilinabn satırı 10 
Kuruıtur. 

~T -, ı T nı • • .. ... ... . ' -,. 

1 i l A N 
O. Oemiryollan A~ana işletmesi eksiltme ~omisyonundan 

Metro mik'abı 140 kuruştan 5000 m·3 B•last kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur , Bu balast Ceyh•n ci
varında Km 411 X5GO deki taş ocağmdan çıkarılacak ve 
eksiltmesi 29-1-9 ~8 cumartesi günii saat 11 de Adanada 
işletme müdürlüğü binasında toplanan komisyonca yapılacak 
tır. Muvakkat teminat 525 liradır. Mukavele ve şartnamesi 
Malatyada ô inci işletme müdürlüğü ile komisyonumuzdan 
ve Mersin istasyon şefliğinden p?rasız olarak verilir. 

İsteklilerin kanunen Jü:ıumhı vesaik ticaret odası ve 
Nafia müteahhitlik vesikaları ile işletmemiz veznesine ya· 
tmlacak muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubu 
ile birlikte komisyonumuza müracaat etmeleri teklif zarf· 
lannın eksiltme saatinden bir saatevveline kadar komiyonu 
muza vı:riJmiş olması lazımdır. 15-18-~2-26 

l A N 
• 
1 

Mersin in~isarlar mü~ürlüğün~en 
luhislirlar idaresinin Mersin ve daşra anbar

lara için bir ~ene zarfırıda ~lersine gt>lrCP.k tahmi
ıfP n ı o,ooo ıorı cu va Ilı tuzlarrn isk P lede nıa nı na
dan vagoulara v~ idare anb~rlarrna ve aııhaı lar
dan istassondaki vagonlara ve vagonlardan an. 
b:,rlara ncıkıl ve istif araba \'e hamııwli)'esi 1 O
l. 93 8 ta rıhi rıdP.n itibarfln on be~ giin miiddetle 
açık ., ksiltnuıye konu lnı uştur, Tahmini kıJmeli 
75UO lira olan bu iş içira alın acak muvakkat te
uıirıal 562 lira f>O kuruştu r. Hu işe ait şartname 
irıhisarlar idaresindPdir. Eksiltme. :!5 . ı . 9b8 giiniin 
de ~1 tlpılacak 1 ır. 

Tuliplerin muvetkk~ı l tenıiııatlarile lıera lıer ta
yin olunan günde Mfrsin iı ı lıisarlar nıiidlirlüğün-
df buluıımafarı ilan olunur. 9 13-18.22 

i l A H 
lçel Def ter~arhğmdan 
~ilifkeııin taşucu iskt·lesinin yedi mil ilerisin 

de 400 hektar haıi11t' ırnmına tapulu bulunan 
4 tarafı deniz ile ce~rili dana adasının 2 sen~ 

• 
müddetle hayvan otlaLılmak uzru ruüza~· edeye 
konulmuştur. 

ihale güııii 24-1- 938 J'3ZarlPSİ giinii ve 
bedt>li muhammirıfsi 200 liradır. talip olarıların 
defterd<ırlığa müracaatları ilan olunur. 

14- 18-20 22 

Kiralık 
Fabrika Büfesi 

T. C. Ziraat bankası Nebati yağ ve 
Susam Fabrikaaının Büfesi Bir sene 
müddetle kiraya verileceğinden istekli
lerin her gün fabrikaya müracaatla 
şartları öğrenmeleri ve ar.zu edenlerin 
24-1-938 pazartesi günü öğleden sonra 
yapılacak münakasaya iştirakleri ilan 
olunur. 21-22-23 

Mersin tecim ve en~üstri o~asmdan 
Odamızın UçUncU ~ınıfında ve ticaret sicil defterinin 

963 Uncu numarasında mukayyet ve müseccel ( Hikmet 
Erman ve şeriki) firması ortaklarının verdiği Mers\n Nota 
rinden 21 - 1-9:18 T, ve 526 sayile musaddak fe~h şirket 
beyannamesinde mezkO.r şirketi 31 - 12- 937 tarihinden 
itibaren fesh ettiklerini ve şirketin bilumuın borç ve ala ca
ğı Hikmet Ermana devredild i ğibildirilıne kte olduğundan bu 
keyfiyet yukarda adı geçen firmanın siciline işaret edilnek 
kaydı dUoUldDiU illn olunur. 
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Az para ile hem tasarruf hem modaya intisap etmek 

isterseniz eski elbiselerinizi yeniden fark edilmiyecek dere 
cede yapılmasını isterseniz atelyemize koşunuz İşiniz bil· 
kimyP yapılır. çıkard ı ğımız lekeler su ile değil kimyevi ilaç 
larla çıkarıl ı r bu işi halkın eşyalarının yapıp bozmak sureti 
ile öğrenmiş degiliz 1919 senesinden 1925 şer. esine kadar 
İzmirde Şark sanayide yünlü ve halı boyaları Ü'l.erine boya: 
cı ustası sıfat ile bulundum 1925 den 192 ı ye kadar fstan
bulda {Sarman Şi rketind e) leke ve boya işle ri üzerine bu· 
lundum fstanbuld Fatihte (Kimyager Akif Latif) fabrika 
sında bovacı ustas ı sıfatile 19~9 a kıdar Buısada Sipabi 
zade Hasan H üsnü beyin fabrikasında 1933 senesine kadar 
şarz ve boya üıerine bulundum 1935 senesine kadar İshm 
bulda {Alebler şirketinde) suoi ipekler üzerine boyacı usta 
sı sıfatile bulundum. Adana milli mensucat fabrikasında 
kimyager muavin sıfatile bulundum. 

ı 1 

1 

1 

Foto gün 
.~-.. ı' 

~_,,O'fO G UNU arayan sayın 1 

müşterileri onu z afer caddesinde atel l 1 

1 i vesinde bulacaklardır. 

ı ~01,0 GÜN e fotograf çektirmek 
ı modern ve te~.iz ~atualara mali~ olma~ deme~tir. 1 ı 

FOTO GU~ cl t• st• \ t~ 'U \ P fo t ogı:ı f çı ~ ı iriı 1 

• ğr:t ndi~ıııa ıı y ~ ptı rı r a nıa tHr i~ l ı·rı ııi z i gör- 1 

d i~ r t' h i l ı r si 11 1 ı . J 

Yapıara cağır ı ız işler ) euıden fark edilmiyt>ctık FOTO GÜN Fotografa ait her iş 
dereccdH yapılır. 

' 

l 
Attıl yPıu izde y~pılan işlf~ r şu nlarıhr : ı alır. ve gece gündüz aile düğün ve gu ... : 

1- llalı )' İk a rıır vr, sökiik yerleri yerıid~n ya- ruplara gider. 
pılır esk i hir hali yeniden fark cdilmiyect>k dtıre , FOTO GONü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

CPde olmazsa ücret alwnıuz. 
1 

yer olarak kabul ediniz. 
2- Kabarılin kll'uaşlar üzerine nıuşaruma ~H- 2 ~-.w ı 

JHlır. , 

~ - Kürk lıo~ anır, Hnp, '1arıto, Ot•ri paf'clfasii T u·· R K H VA K u R u M IJ 
fer·, dtıri elclive rılrr, hPr ııt • \' İ lt>kP çık :ı rı l ır çı- A 
k ~ rdığı :r ız lekt•ler hir nıiidd .. t gt>y1ldiktP11 !ı'Orıra • 

ıekkrJer. çıkarılmıyHcaktır. tPkr:ır çık.~ığı t~kdin le! PıyangOSU 
a tel yfi na ı z pa rasız olanı k yapma~ ı th•r u hl+- .. dtı r. 

KtHıdinizi acauıi P-llerdt•ıı kurtarm<tk j~tt~ rs t· - I-Ier Ayın On birınde 
niz attıl\'PlUİZt' tP~rifi rıiz lwkl~nir. 1 h Q v ~ 

Eski bir pardüsU~üzü veyahut t-lbisenizi istediğiniz renk er C 3QI zengın 
lere tebdil edilir arzu eden zevata bilkimya boya nasıl ya- SlZDE BtR DA E ALINIZ 
dığını gösterilir yeni kumaşlar ünrine boya yapılır. Hassa 
mermerşahi keten yeniden yapılır. 

Mersin Kışla Caddesi Çukurova Barı 
ittisalinde 89 numara 

Dokuma boya atelyesi 
Ilanıit 1 oka 3 3 r.: ~ •e-+ ·~ 

[Ornek Kebap Evi 
~nı'I Ahmet Kaya Selçuk 

Kuruş Kebaplar 
15 M rsin k t"b bı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap s de yağ haşlama et suyn ile 
15 Kuşb şı k ebap 
20 Domut isti k ebap 

20 Batlıc nlı Urfa usulu 
iO 8 ulu kt b. p Adana usulu kebap 
O S rım aldı Ayintap k ebabı 

~O Külbastı 
•10 Yumu talı salç lı kebap 
' O Kir zlı K bap 
20 Keme kebaba 
20 Patatisli kebap 
20 Bah rlı kebap 
15 S ade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

• 

~o Çiğ köfte ~ 
5 Salata, Cacak, Turşu 

cekilir 
Eder 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantası. VASFI ORGUN 
dan arayınız. 6-30 ' 

Yeni mersin Basımevi 
lY.l:ÜCELLİT 
HANESİ 
Eskimiş, parçalan-

mı~, fersude kitapla
ru.uzı işe yar~ıuaz de
ye almayınız. bir gün 
size hizını oJur. Kitap
larmızı, derterlerinizi, 
nıücellitlıanemize gön
deriniz. 

Her nevi kilap ve 
de(lf rler şık, zarir me 
tin ve kuHanışlı oJa
rak. eiılenir. 

Vurtdaş 
Kızllaya 

aza~olunuz ~ 

Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 
' Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile diba bir çok ya 

zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayıo müş· . 1 
ffi ter ilerimizi memnun e tmek için yapılan bu taahhütten 

nı örnek kebacısı iıh1net çekinmez. l 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 
!t Bir tecrübe kafidir. 17-30 .,J!l •=-·· , 1 .---.-. •• ~ ,. 

1 Sağlık Eczanesi 1 
Hazırhklı Davranınızl 

a Mersin Gümrük karşısmda~ır . 'I 
1 

Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbiy~ r. 
mtlstahzera tıbbulunur., . 

w!~~~~~~ 
Yeni Mersin Basımevinde basılmıştır 

,. 

• 

' 


