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Tarih böyle diyor .. Başvekil B. Celil bayar 
Bir bakıma göre, eu dünya- sahibi oldukça, onlara kar~ı re· Hariciye 

Vekilimiz 
nın en büyük servetleri, en l.ıü- ni kinlerin, yeni hasetlerin, yeni 
JÜk itleri ve eıı konforlü yaea· foH\ketlerln dogması da bir za· 
yışı hiç 9üphesiz Yahudilerin in rurel halini aldı . 
hisarındadır, denebilir. Dün de Vzaklardaıı misal getirmelle 
böyle idi, buaün de ... LAkin ay· ne hacet; daha dün Hitler, Yahu Sof yada Bulgar baş 
ni zamanda aerek buaünkü ae· d ileri hicrete mecbur etmek için vekilile görüştü 
rekle bütün tarih boyunca ge· bütün Almaııyada ne kadar ka · 
çeo hAdiseleri aôzönüııe aelirir· zanQ ve nüfuz sahası varsa hep Sofya, 25 (Radyo) Milleller 
sek; Yahudiler kadar gsdra uğ sini onlara sım sıkık kapadık· Cemiyeti konseyine iştirAk etmek 
ramış, yerden yere çarpılmıe, ' tan manda, onları apasık yur· için Cenevreye gitmekte olan 
memleketten memlekete koAulup 1 dundan koğdu da . Hitlerin da· Türkiye hükumeti Hariciye ve 
periean edilmie baeka lıir millet ı yağını yiyen Yahudiler yer yü· kili Tevfik Rüştü Aras dün saat 
de yoktur demekte tereddüde zünde kendilerine müsait bul· on dörtte Sofyadan geçmiştir. ls 
}Üzum görme7iz. duklnrı yerlere çil yavrusu gibi tasyonda başvekil, kral müşaviri 

Filhakika Yahudilerin tarih dağıldılar. Daha llitlerin bulan- siyasi daire şeri, matbuat umum 
alanında bundan eöyle böyle 35 dırdıQı harn durulmadau, şimdi müdürü, Türkiye sefaret Elrkiinı 
asır önceki ilk muhaceretlerl, de öğreniyoruz ki,1 Romanyanın tarafındaıı karşılanmış ve sellim 
Konan ilinden Mısıra göç etmek· yeni hükümeti, oradaki Yahudi lanmıştır. BAşrekil Hariciye ve 
le baelıyor. l~ri kapı dışarı etmek kararını 

1 t kilini \'agoıılnrında ziyaret elmi<> 
Bu muhacirler orada az za. • mış ır. .. Sonu k\loclde- \'e bir müddet görüşmüelerdir. 

manda eervete ve refaha knuo ------ ,--------------------
manın yolunu bulurorlttr. Bulu· Vali Ve Parti Başkanımız 8. Rühnüd-
1orlar ama bu, onlar için felAke 
tin de baoııca sebebi oıuror: din Nasuhioğlunun gazetemize beyanatı 
Musa, imdadlarına yeiişmeseydi 
Mısır, lsrail Qocuklarının mezarı 
olacaktı. Nihayet kaçıp, yıllarca 
Sina çöllerinde süründükten son 
ra Davudun elite bir varlıQa ka 
•uıabiliyorlar. AşaQ'ı yukarı işt& 

Yahudilerin ilk ve son "efendi,, 
oluşları .. Ldkin bu efendilik u· 
zun siirmü1or: Evvela. Acıurlile· 
rin a7aklırı altında kalıyorlar. 
Bunu, Babillilerıu istildsı ve meş 
bur Dabil esareti tukip ediyor. 
Zavallı Yahudiler, yetm iş yıl 
müddetle Babilde, tarihin eıı bü 
yük facialariııdaıı birini y11eıror 
lar. Eğer imdarflarına lran hü 
kfimcıarı Kurus yetişmese\ di, 
Yahudilerin bu feci esııreL lıa»a 
tı, belki do haşre kadar Ö) lece 
sürerdi. 

Halkevi projesi tasdik edildi 
Hars işleri, daha kuvvetli bir 

hızla takip edilecek 

Vali ve Parti Başkanımız 8 . Rüknüddin Nasuhioğlu 
Bir nıüddettenheri tilA.yct Jacağıudan ·vilaytılin bilhassa 

işlerini takip için Aııkarada bu ldarei Ilususiyeyi alakadar eden 
lunnn snyın Vali ve Parti hıışk:ı işleri ve köy kalkınmaları hak 

nımız Bny Rüknü<ldin Nasuhi kında ayrıca görüşürüz . • 

Kaphcalarda gazetecilere 
bir ziyafet verdi 

Başbakan memleket işleri üzerinde ga

Başbakan 8. Celal Bayar 

zetecileri tenvir etti
ler ve Bursay<ı davet 

eylediler 
Kııplıcıı lar 25 (Radyo)- Kaph 

cıılıırda bulunnn Bttşbttkıın Bay 
Ceıııı Bttyıır dün Jstttnbııl matbuat 
erkanıoıı Termttl otelinde bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

BaşbHkıın iki sııut süren ye· 
mck eseıısındıı ve yemekteıı son 
ra yııptı~ı konuşmulıırdıı gı:ızeteci 

ler tıırııtıudım sorulun muhtellf 
suııllere cevap vererek ga:ıelecile. 
rl memleket işleri hakkındtt ten 
vir etmiş ve yakında Borsada ııçı 

lacak Merinos ve sün! loPk fıtbrl 
kalıırı kOşııd resminde h ızır bu-
Hmma vıı dıı dıı \'el evlemiştir. 

İspanyada hanlı boğuşmalar 

Asi tay~yareler Al{deniz sahili
ni boın hardıınan edivor1ar 

• 

Teruel önlerin~e yapılan mu~are~eler ço~ ~anfl oluyor 
Bnrselon, 25 (Rad)·o) As! 

tan arelor Akdeniz sahiliııi bom 
barJ ı .n o ıın do\'aın etmek tod irler 
Dün de altı tayynro bazı şehir 

ve knsabııları lıombardımun et 
miştir, Onh<'ş ölü ve )'Üzden faz 
la yaralı vardır, bir çok evler 
harnp olmuştur, Cuııılıuriyeıc:i 
tayyarulor ınuknhil ııkrnlnr yap 
mışlar ve ilAilerin - lıücuınlıırıuı 
durdurmıışlanlır, 

Cıolıelüttıırık, :!5 (Rad)'O) Is 
panyol Cumhuriyetçi tayyareleri 
Benta linıaıııııı bombardıman ot 
mişlerdir, .Asiler Terııel önüne 
askel' tehşit otrnişl crdir, bunlar 
arasında kırkbm hnlyan olduğu 
SÖ\' IAll mek IPci i r. 

Bı.ırselon, 25 (Hndyo) Fran 
kocular Teruol üzerine ynptık 
ları hlicumlnrda ağır zayiata 
uğramışlardır, Cumhuriyetçiler 
ihtiyat kuV\'etlerine doknıımndau 
lıarekı'.Hı adım ndım takip etmek 
tedirlor, Asiler bazı tepeleri znp 
tetınekle Cumhuriyetçilerin mü 
dıtfeıılarını tehlikeye sokmuşlar 
dır, Cuınlıuri) eıç i loı ın ~liude da 
ha bazı yüksek tepeler bulun 
maktadır, 

Btılgaristanda 
Üç nazır istifa etti. 

Arlık hundan sonra Yahu 
dilerin tarıhtekı hayatları <;• şıd 
çeeid ialilli ve hllkimıyetlere ze. 
bun kalınukla geçer. laanın do 
Q'umu ve Hrisllyanlığııı )'ayılma 
Q'a bııetaması ise Yahudileı- için 
7eni bir felftket sebebi olur. Ve .. 
Yahudileri Romalıların zamanın 
dan itibaren kdh esir sıfHlile, 

kQ.h rnahkOm sıratile, kntı tüccar 
olarak yerlerini, yurctlarrnı bıra 

kıp ilkin Akdeniz çevresine son 
ralatı da dünyanın her lrncatına 
dağılmaga mecbur olmuş görü 
rüz. 

Son çağda Yalıudılere indi· 
rilen yumrukların en amansızt 

ispanyadan koguluştarıdır. Ko
Qulmaktan, ezilmekten, hakaret 
aörmekten )'ılmayan bu azimkAr 
kavına; bereket versin ki Allah, 
Enup peygamberin sabrını ih· 
san eylemie yoksa, bu şerait at 
tında başka bir unsurun hdld 
mevcudiyet göstGrobilmesine im 
kAn kalırmıydı~ 

oğlunuıı şehrimize döndüklerini 
dünkü sayımızda yazmıştık.K<•u 

disini zi)'nret eden bir arkadaşı 
mıza lıbayıınız şu beyanatta 
bulunmuşlardır : 

lzmirde şanlı olaylarımıza 

Sancak verme töreni yapılclı 

Sof ya 24 [Radyo} - BuJgaris
hın Jlıırl.ıiye nıızırı ile Dııhillye 

nazırı lstiru eimişler ve lstitaları 
kabul edllml~llr, Kabinedeki bu 
dcığı şikllğe sebep; gelecek Martın 
altısında yapılttcıık intihap oldu· 
ğu söylenmektedir. ;Ticaret nazırı 
nın istifa elliği ve Adliye nazırı• 
nın da istifası beklenilmekte oldu 
ğu sölenmektedlr. 

Tarihin büLün se1rince, za· 
man zaman şu memlekette, bu 
memlekeue Yahudilere kareı tat 
bik edilen ağır muameleler de· 
vametıikça bu pratik, kurnaz ve 
çalışkan unsur da,bütün gücünü 
ve kabiliyetini iş ve servet sahi 
hi olmaQa haaretmekle, uğradıQ'ı 
hakaızlık16rm bir nevi öcünü al 
mak 1olunda )'Ürüdü ve her 
halde bu sahada muuffak da 
Oldu i"liba . LA kin, hani bir söz 
Vardır : c Bülbiililn uaradıA'ı fe· 
ilk( t, hep dili belAsıdır. • diye .•. 
Yahudiler de 7erleşlikleı i mem· 
lekıuı Hrtet, nQfuı H kudret 

c Ankerada muhtelif vekA 
letlero ait bazı işlerin tctkibi ile 
meşgul oldum. Ayni zamanda 
Mersinde yapılacak Halkavi bi 
nası projesi Nafıa Vekdlelince 
tasdik edildi. Mütemmim forma 
Jitesi ikmal edilince inşaata baş 

layacaAız . 
Bu bina, Mersinin kültür ha 

reketleri bakımından şiddetle 
ihtiyacı olan bir binadır. 

Halketi işhıri derken billıas 
sa hars işlerine de işaret etmek 
istiyorum. Hars işlerimiz daha 

kunetli bir hızla tııkip edilecek 
lir . 

1 Şubatla Umumt Meclis açı 

Çin Planı 
Şaoghny tRsdyo} - Çlnlllerln 

Jııa>on ileri harekatını durdurmak 
için hazırladıkları planın tahak
kuk etmek Ozr~ olduğu bildirll-
rUme.k.tedlr. 

•===============-===~~== 

Törende binlerce halk bulundu ve çok 
parlak tezahürat yapıldı 

iz mir bele~iyesi akşam ~ir çay ziyafeti ver~i 
lzmir, 24 (Radyo) Bu gün 

f zmirde Alaylara sancak terme 
töreni yapılmıştır. (Şehir ııabah 

tan bayraklarla süslenmiş saat 
on bire doğru askerler, mektep 
liler Cumhuri)'et alanında geçit 
yerlerini işgal etmişlerdir. 

Alana, ilbay, Şarbey, askeri 
mülki erklin, lzmirde mevcut bu 
lunaıı saylavlar, matbuat mümes 
ailleri gelmişlerdir. \'e törene 
binlerce halk iotirllk etmiştir, 

Kor General izzettin Çalış 
lar ile diğer Generaller, asker 
ve mekteplileri gözden geçirerek 
teflie etmieler, bundan sonra is 
tikini marşı ile törene başlan 
nııştır. 

Orgeneral Falıreltin Altay, 
askere hilaben l gayet kıymetli 
bir hitabede bulunmu,ıar ve 

milli tarlığın, milli şanü şerefi 
addrdilen snnrağı Kaml\l Atatürk 
namına sizo tflvdi ve teslim edi 
yorum. Snncnk milletin ordusu 
na en kıymetli vo mühim bir 
emanetidir. Sancak, askerin en 
kudsi malıdır, 

Bu mukaddes emaneti her 
yerde eecaat ve cesarolle tek 
bir nefer kalıncaya kadar kanı 
nızı akıtarak muhafaza edeceği 
nize eminim, 

Sizlerden sonra yerınıze ge 
lecek olanlar da bu borcu unut 
mıyacaktır, Alay kumandanları 

milletin size olen en büyük omu 
netini alınız kozanacaQınız bü 
yük zaferleri buna yazınız, 

Diyerek sancakları Alay ku 
maodanlarına vermişlerdir, 

Vaziyetin umumi bir buhran 
tevlit etmesi pP.k muhtemeldir. 

Sa~ık Romanya Bagve~ili 
Hükumete müzaha

ret edecek 
BOkreş (Radyo) - Sabık Baş 

vekil, Nnsyonııl Hristiyan pEtrtlsl 
ne mllzuheret etmeye kuar ver 
miştlr. 

Alay kumandanları da hita 
beye mukabelede bulunduktan 
sonra töreııe son verilmiFtir 

lzmir, 25 (Radyo} lz.:ıir 'bele 
diyesi bu gün ım•ıcak terme tö 
reni münasebOliyle büyük bir 
çay ziynfeli vermietir, Ziyafette 
askeri kumandanlar hazır bu 
lunmuılardır, 



Dış meınlel{etlerd8n gelecek:
ler için talimatname )7 apıldı 
Yabancılar ~eldik/erinin ikinci günü bir 
beyanname verecekler ve hüviyetlerini 

isbat edecekler 

Y 1ıı1anistanda 
~~~~~~~~~~~~-~~N~l~~~E~R~S~lN 26 ikinci kinun 1938 Çarşamba 

Jale A~la anlatıyor; 7 
Hayatta çirkin kadın 
yoktur. güzel olmak 
için onu istemek kifa
yet eder, 

Yeni Mersinin bu köşesine 
nasıl ve nereden 'sığındığımı 

zannedersem baş ağrıta 

cak kadar uzun olarak anlattım 
Evçeld , bildiğiniz gibi yapılan 

teklıfe yarım da 'olsa bir vald 
~"rmişt i m, sıuıiyen, bu işe ben · 
de içlen arzu duyuyordum. 

htı:ı bu iki vaziyettir ki ka 
lemi elime aldırdı. Bilmem sizle 
ri yazılarımla tatmin edebile· 
cek miyim? .. 

Ne çare ki herçe badabad 
yazecağım ve bu mecburi şekil 
aldı. 

Yulnız siz de görüyorsunuz 
ki ben çc.k samimiyim. Sizler· 
den de tek ricam her dilediğini· 
zi, her düşündüğünüzü benden 
sormaııızdır. 

Bana Rorun ben cevap vere 
ceğim ister hususi isler sütunda 
olsun eorgul:ırı cevapsız bırak· 

mıyacağım. 

Bayanlar, 
Hayatta genç ve güzel kal· 

mak bir mr değildir. Ben işte 

gücümün yettiği ve dilimin dön 
düğü kadar bunu size anlatma· 
ğa çalışacağım . Geçeu yıllar bu 
husuıila bana oldukça etüdler 
tedkikler yapmağa fırsat verdi 
sizlere faydalı olabilirim. 

insanlığın doğuşundan bu 
güne kadar bütün erkekler ka
dın güzelliğine düşkündürler. 

Şairler, Musikişinaslar, Res 
samlar ve lıütün sanatkArlıir ka 
dın güzelliği karşısında durma· 
dan eğilmişlerdir. Dahn yakın 

gP.çmişte bile herhangi bir hileli· 
seden söz açılırken «Bunda da 
bir kactın paı mağı vardır.• gibi 
kadın güzelliğini ve kadın nufu· 

zunu ileri sürerlerdi· 
Hayatla kadın güzelliği in· 

sanların zihnine ve kalbine ~hük 
meden Hllif ve .ümit veren bir 
hayal olmuştur, tatlı ve aranAk 
bir hayal. 

Erkek daima ve dnim:ı onun 
la ve onun için yaşamıştır. Hal• 
tA iyi ve kötü bütün hareketle· 
rinin ümili kadın ve kadın gü 

zelliğidir. 

Hayalın bütün yolları kadın 
güzelliğine çıkmış ve orada dur 

muştur. 

Saym Bayanlar; bu kadar 
kıymetli tarihi olıın bu güzellik 

hazinesini israf etmeğe hakkı· 
mıı varını ? Ve onu muhafaza 

etmcğe nıecl>ur tutulmazmıyız '< 
Her halde iki sualinde ce· 

vabı : 
- Çok doğru macburuz. 

olsa gerektir. 
İşte mevzua giriyoruz biz 

bu güzellik hazinesini suiistimal 

ederek israf eder isek mukadder 
olan l'ıkıbet çok acı çok fecidir 

Mademki bu bize elzem bir 
hazinedir, onun muhafazası için 
de bir çok kayıtlara şartlara ri
ayet etmemiz bizlere ön borçtur 

Du güzellik denen metaı na 
sıl yakalamalı, nerede bulmalı 

diyeceksiniz ? 

Haklısınız amma . . Bu öy 
la metadırki sizi o yakalar ara
makla ele geçmez, yeterki geldi 
A'inde iyi kullanın ve kaçırmayın. 

Kaçırmamak için de muhak 
kak uzun tecrübelerden geçmek 
ve tarihini tetkik etmek, ihmal 
denen güzellik katilinden uzak· 

Iaemak gerektir. 

Eh .. Hepimizde tarih tetkiki 

tecrübe falan ve falan diye za· 
manlara ömür tüketmeğe kalka· 

mayıı ra .. Bu da dotru ıu 

Emniyet işleri genel direk· 
törlüğü, dış momlekellerden yur· 
dumuza gelip de han, otel, misa 
firhane ve pansiyonlarda kalun 
ecnebilerııı tAbi olacağı muame· 
leler hakkında yeni bir talimat 
name hazırlamıştır. Bu tatimalna 
meye göre )"abancı memleketler· 
den memleketimize gelen yaban 
cılar ilk geceyi geçirdikleri şehir 
ve kasaba veya köylerde en ya 
kın polis ve polis bulunmıyan 

yerlerde jandarma karakoluna 
müracaat ederek bir beyanname 
verecekler ve hüdyellerini ispat 
edeceklerdir. Memleketimizde se · 
yahatı teşvik için han, otel, mi · 
safirhane veya pansiyonlara ge 
Jccek bu gibi yabancılar bizzat 
müracaat edecek yerde aynı hım 
otel, misafirhane ve pansiyon sa 
hibleri veya bunların mutemedi 
olan müsıahdiınleri marifetiyle 
bu mecburiyeti ifa edebilecekler 
dir" Bu maksadı temin için polis 
tarafından zimmet mukabilinde 
hnn, otel ve misafirlıanelMe ec· 
nebilere mahsus ilk beyanname 
ler verilecektir. Bu beyanname· 
ler on beş kuruşluk damga pulu 
na ti'lbi olacaktır. Bu beyanname 
ler memleketimize geldikleri za· 
mandau beri ilk defa han, otel, 
misafirhane ve pansiyonda gece 
leyen ve eJl(lrinde ikamAl tezke· 
resi veya resn\i bir Türk maka · 
mı tarafından verilmiş hü\'iyet 
cüzdaııı olmıyno ecnebilere veri· 
lecektir. Beyannameler türkçe ve 
fransızca olacak, istiyen yaban· 
cılar bunları bizrnt da doldura 
bileeeklerdir. Yazılırken lıerhan 
gi bir şekilde bozulan beyanna· 
meler atılınıyacak, ali'lkalı polis 
memuruna teslim edileceklır. Be 
yannameler her sabah ve akşam 
bir memur marifetiyle toplattırı 

İdman Yurdu i~are ~~yeti 
Dün haftalık toplan 

tısını yapıldı 
İdman Yurdu ldarE< Heyeti 

dün haftalık mntad toplantısını 

yaparak Yurd çalışmaları hak 

kında bir çok kararlar ''ermiş 
tir. Ezcümle Kaptanlar Heyeti 

nin 5 aylık çaltşma raporu Umu 
mi Koptan tarafından İdare He 
yeline getirilmişti. Üzer:nde u 
zun görüşmeler yapıldıktan son 
ra rapor aynen kabul edilmiştir 

İdare Heyetinin tasvibinden 
geçen raporda ~österilen çalış 

matara başlanacaktır. 

Çocuk esirgeme kurumu men- 1 
faatine müzit gecesi 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine 'füccar Kulübünde 
29 ikinci kAnunda şehrim!zin ta· 
nınmış sanatkar Rimaları tara· 
fından bir müzik gecesi :tertip 
edilmıştir. 

Müzik gecesi çok neşeli ve 
eQ'lenceli olacak ve sabaha kadar 
devam edecektir. Güzel bir gece 
geçirmek ve yetim, yoksul yav· 
rulara yardım etmek arzu eden· 

ler davetiyelerini Mersin Banka· 
]arından veya Doktor Bay Hayri 
Tolondan tedarik edebilirler. 

halde V 
Söylenenlere ve bu devreleri 

geçirenlere inanın, zararlı çık-

mauınız . 

lacaktır. 

Müşterek pasaportla gelen 
turistlere bir kolaylık olmak ii 
zer< ayrıca ecnebi turistlere mah 
sus beyannameler ihdııs olun 
muştur. Her şahıs ile aynı pasa 
portta yazılı yanındakiler için 
sarı, kırmı~ı rn beyaz renkte bi 
rer takım teşkil eden birer dip 
kocanlı defterler diğer beyanna· 
melerdeki esaslara göre dolduru 
lacaktır. Sarı ve kırmızı nushala 
ra 3,5 4 ebadında birer fotoğraf 
yapıştmla<;ak ve polise verilecek 
tir. Polis sarı renkli olanını der 
hal mühürliyerek sahibine vere · 
cektir. Bu gibi ecnebiler bu be 
yanname!erle iki ay müddetle 
ikamet tezkeresi almaksızın mem 
leketimizde geze bileceklerdir. 
Han, otel, misafirhane ve pansi
yonda ötedeı!beri mecburi olan 
vatandaş \'e ecnebi herkese şr1mil 
ikamet ihbarnameler! bu beyan· 
namelerden ayrı olarak dolduru 
lacaklır. 

Yurdumuzda, hudud ve Ji. 
manlarımızdun girişlerinden iti· 
baran 15 günden fazla kalacak 
olan ecnebiler bu müddet içinde 
polıse \.ıizzat müracaatle yeniden 
beyanname vererek kanun daire 
sinde ikamet tezkeresi nll'lla,:ta 
mecbur olacaklardır· Yalnız dip 
lomatik pasaport ve vizclflrle ge 
lan ecnebiler bu mecburiyete 
tübi olmıyacaktır. Türkiyede öte 
denberi oturmakta olan veya 
ilk beyannamesini vermiş bulu· 
nan ec ebilar de soyahatlerini 
polise iht'.lr ile mükellef olaııak 
lardır. Ellerinde hiç bir vesika 

buluıımıyan yabancılar derhal 
pelise bi dirilecektir. Bildirmiyen 
han, otel, misafirh .me ve pansi 
yon sahibleri kanuıı nazarında 

mesul sayılaoaklardır. 

Yerli Eşya piyan-. 
gosu 

Ulusal Ekonomi kurumu ta 
rafından tertip edilmiş olan Yerli 
eşya piyangosu geçt:n pazar gUoU 
Halkeviode noter buzurunca çe· 
kllmiştir. Hediyelerin tam listesi 
Halkevlnln 2 lncl kat salonunda 
ıssılıdır. Hediyeler her gnn saııt 

13 - 16 arasında Hı:ılkevinde veril 
mektedir. Bilet s~biplerioln Httlk 
evine ikinci kat sı:ılona uğramala 
rı tekrar rica oluomaktı:ıdır. 

8. Hikmet işe baş
ladı. 

Şehrimiz Sulh HAkimliğine 

tayin edildiğini evvelce yazdığı 
mız Day Hikmet gelmie ve vazi 
fe!line bnşlnnmıştır, 

lü~nan ~ükumeti 
Suriyeye 20 bin lira 

gönderdi 
Ahiren Suriyede vukubulan 

fe~ezan ve tuğyanlar sebebile 
düçarı za ·ar olanlara tevzi edil· 
mek üzre Lübnan hükumeti ta· 
rafından Suriye hükumeti emri 
ne 20 bin Suri lirası iÖndrmiş· 

tir. 

/\. epenek gazetesi 
Sivaeta haftttlık Kepenek adı 

ile lıir arkadaşımız intişara baş · 

lamıştır. Tebrik eder ve beeerı 

lar dileriz. 

Halkı isyana teşvik 
eden beyannameler 

dağıdıldı 
Atin·ı- Yuııanistanda halkı 

isyıına teşvik edon beyanname 
ler dağıtmak suretile memleke 
tin sükun ve asayişini ihlale te 
şebbüs eyliyen bazı siyaset a 
damları Atinayı terke mecbur 
edilmişlerdir, Haber alındığına 

göro memleket zenginlerinden 
bir çok kimseler de bu isyan te 
şebbüsüne iştirilk etmiş oldukta 
rından tevkif edilmişlerdir, Şim' 

dilik, muhalif siyasi ricttl hakkın 
da Lir takibat yııpılmamış, yal 
nız payitahtı terke mel!bur edil 
mekle iktifa edilmiştir, 

Suriye ~ü~Ometi 
Ankara, Baidad ve 
Kahireye konsolos

lar gönderecek 
Şam 25 (Radyo)- Fransa Su 

• 1 

rıye muahede!li mucibince h •riQ 
te Suriye hükumetinin bazı kon 
solosluklar ihdas etmesi karar· 
lnştırılmıştı . Hunlardan Bağdad 

Adkara ve Kahireye konsolos· 
lar tayiui takarrür etmiştir. 

Sovyet Bübeş elçisi 
BUkrt ş (Hadyo)- Sovyellerln 

BUkreş elçisi Romımyadan ayrıl· 

mıştır. 

Tarih ~öyle diyor 
, Birinciden artan -

Başka milletlerin, kendileri 
ne karşı böyle hoyrat davrandı 
ğını gören Yahudiler, asıı lardan 

beı i uzak kaldıkları ecdad yur 
duna, Fılistine yöneldiler, İngi 
!izlerin muzaharctile orada bir 
Yahudi hükumeti kurmoğa özen 
diler, hattfı bir de bayrak yap 
tılar . I• ilistin, mntrut Yahudiler 
için yeni 1.!ir «Arzı mevut• ola 
caktı. Amma orada da, karşıları 
na Arap cenbiyeleri çıktı. Yıllar 
varki Filistinde, bir kaç Yahudi 
ııin kanı dökülmediği gün geQ 
mesin. 

Peki amma, baeka hiç hir 

unsura kareı yapılmayan bu 
haksız muamele niçin, tahsisen 
Yahudiler için tatbik ediliyor ? 
Bu adamlar, her yerde etliye 
ııüLlüye karışmadan, ağır uslu, 
kuzu gibi oturup yalnız cdüııya 

hklarıııı> çoğaltmakla uğrııştık 

ları halde ve bütün suçları sade 
ce bundan ibaret iken, aceba ni 
Qin "muıir adamlar,. diye teldk 

ki ediliyor da oldukları yerden 
koğuluyorlar ? 

Du sualin bir çok cevabı 
vardır. Fakat ben bıilün onları 

hu!Asa edebilecek ·otan şu ceva 
bı vereceğim : 

c~faslahatı Alemin, dört şeye 
olmuş bina : 

Ben yiyeyim, sen yeme; ben 
iyiyim, sen fena ! • 

Yahudilerin şu hayatları, bi 
zo çok şeyler öğretecek mahiyet 
t edir. Du dünyado, bir millet 
için sadece ve münhasıran ser 
vet sahibi olmak, «efendi• kalma 
ğa kAfi gelmiyor. "Efendi,, kal 

manın en başda gelen vasfı, her 
şeydan evvel icabında bu uğur 

da ölümü göze aldırabilmektir 
Damarlarında bu eneı jmin mev 
r.udiyetini isbat edemeyen mil 
letler için, ezilmek, kogulmak,sü 

rünmek \'e nihayet zelilane ölüm 
mukadderdir. ÇOnkO t•rlh b8y· 
le diyor .. 

·sayfa: 2 
-~----

1 
Dünyada Neler oluyor 1 ___ ___. 

Saksof onun muci~ine ~eykel 
Saksofon aletinin mucidi o· 

len Belçi kanın Diııant şehri eh• 
lisincen B. Saks için mezkılr 
şehirde bir heykel dikilmesioe 
karar verilmiştir. Bundan birkııÇ 
s~ne evveline gelinceye kadşr 
B, Saks'ın ismini yalnız müsi~i 
mütehassısları ve musiki müvcr 
rihleri biliyorlardı. Fakat aakSO 
fon illeti cazbandların ' meştınt 
musiki dleti olalıdanberi B. 8a1'• 
ın adını bütün dünya tanımış· 
tır. Saks Almanyadaıı Belçikll1' 
muhacerat ed ~n ve flüt imalile 
meşgul olan bir Almanın oğluf· 
du. O daha on üç yaşında ikeıı 
tuhaf tuhaf flutlar yaparak çaıst 
ve dikkati celberdi 

Saks bir müdd'!f klaı-inet ve 
flut Aletlerinin ıslahile "meşgııl 
olduktan sonr!l nihayet sahofoll 
ismini verdiği musiki aletini iC1 

da muvaffak olmuştur. Du aıet 
aı zamanda Delçikac1a ve FrBll 
arıda taammüm etmiştir. BüyO~ 
bestekf\rlar orkestralarında s:ı~ 
sofona da partitürler verrneR8 

başlamışlardır. Bir müddet lJı.l 
dlet unutulur gibi olduktan soJI 
r:ı cuzbaııd orkestralarına aııı>' 
mak suretilo tekrar caıılandırıl' 
mıştır. 

Meş~ur bir a~çı 
Fransızların meşhur aMıS1 

Gonin Fransnnın Londra seftıf~ 
ti a:1çıbaşlıA"ına tayin edilmiştir· 
Bu ahçının Fransanın 13elçikl\ sB 
firi olan Herbette zamaoınd1 

şi>hret kazaıımışlır. O esnııd' 
Fransa cümhurreisi Domergıl8 

Belçika kralını ziyaret etınle'~ 
Du münasebetle Fransız sefere 
tinde bir ziyafet \'erilmişti J)d 
ziyafette Gonin bir Ala balı~' 
yorneği hazırlamış ve bunds ~ 
kadar muvaffak olmuştu ki, ''. 
bak sofraya geldiği zaman .13el 
çika kralile Fransız cumhurrei

81 

balıg_ın di~i diri yüzdüQ'ünü tll~ 
ııetmışlerdı. Bunun üıerine ıcr• 
aşçt .~oniıı'i. nişanla taltif etrı1ie1: 
Bugun Gonın Londraki Frarıtı' 
sefaretind~ ziyafetler esnasıııd' 
sandviçler ve börekler hazırı•· 
makla şöhret kazanmıştır. çıı1 
ziyafetlerinde onun bu mıı111ııl• 
tı kapışa kapışa yenilmektedir 
Gonin bugünkü kalori ve vitl' 
min nazariyelerinin tamnrnilB 

1 

leyhindedir. Geçenlerde 6efııt81 
misafirlerinden birisi ona ııııı'' 
ladığı akşam yemckleri11i ıı 111 

kadar vitamin ihtiva ettiğini sor 
duğu zaman Gonin ",\Ueder.:ıiı11' 
bu keli.neyi ilk defa işitiyoru111!ı 
cevabını vermiştir. 

Minimini ~ir tayyare yo!coı! 
Nevyorktan bildirildigiııe 1 

re geçenlerde Dultimore tsf>' 11~ 
meydanına tayyare ile garil> b~ 
yolcu gelmi~ıir. Ilıuıust l..ıir 111~ 
yare lıeşiğiııcie yatmakta ~tıp 
beş aylık lıir çocuğu tedavi ,çı 
yüzlerce kilometre uzaktan ~. 
timore'a getirmiştır Yalnız IJBf ~ 
na tayyare ile seyahat eden ~ 
minimini yolcu tayyare meYdıı' 
nında bir doktor ile bir hast8 

kıcı karlın tarafından kerşıl'~' 
mış ve hastaneye götürüırnüe.~ 
qrada yapılan muayene neıı ~' 
sınde yavrunun mide hastalıılıı.J 
tutulduğu anlaşılmıştır. ÇocJ,lf 1, 
ismi belli değildir. Fakir bir 8

\ 

ye mensubdur. Birdenbire JıP:t' 
!andığı için unası babası tel~ 
düşmüşler ııe tedavi ettirecıı1' J' 
raları olmadığı için ağJsırı~ 
b~şlamışlardı O civarda bulı>t>İ 
hır zentlin filAntrop bunu h'tıı 
alın~a Çoc,u~u. hususf tayyereB6 
Baltımore dakı hastanesine iv 
dermiştir' Orada zenginin ııe8'~~ 
na tedavi edilecı:ık ve iyi 01°0, 
tan sonra iene tayyare ile 8 

108 aönderileoektir. 
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Mersin . Tarsus· Adana - Dört l Mersin piyasası 1 
yol Narenciye hastalıkları 

- Dllnden Artan -
MlJcadeleııin yukarda izah 

edilen ar.i hatlarını esas tu
tarftk şu talimatı teklif ederim 

1 - Portakal haıtalıklarile 

nıUcadele için bu gilne kadar 
tatbik edilmekte bulunan ta
limatname kaldırılarak yerine 
aşağıdaki talimat ikame edile 
eektir. 

2 - Yeniden bahçe lesi· 
sinde kullanılacak f:danların 

ctaldırma ve bilhassa teneke 
usulile yetiştirilmesi yesııktır 

Anaç olarak çekirde~ten ye
tiştirilmi ş Turunç kullanıla
caktır. fıdan yetiştirmek mak 
saJile tohum alınacak ağRç 

tarın abrej sarılık hastalığın· 
dan eri olması lazımdır. Ab
raj sarılık hastalığı yaprak. 
Jarın yan damarları arasında 

beyaz lekelerin görUlmE-si ve 
damarların hususi le orta da -
marın yeşil kalmıısile tanılır 

3 - Abraj sarılık hastalığı 
gösteren tohumdan yetiştiril· 

miş fidancıklar ve aşılampta 
henllz mahsüle yatmamış genç 
ağaçlar yok edi lect:ıkti r. heullz 
aşılanmamış olupta bu hasta
lığı gösteren fidanları aşıla

mak yasaktır. 

4 - Aşılamada kullanılacak 
kalemler (gözler) yalmz hasta 
lıks1z hastalıksız f'ğac;lardan 

yeni abraj sarılık olmıyanlar 
dı:tn alınacaktır. 

5 - Şidd~lli bir su:-ttle ab 
rttj sarılığa tutulmuş olan v~ 

mahsul taşımıyan ihtiyur ağaç 
lar yol( edilec~kt i r, 
Ağacın bir kısım dalturı hasta 
ise icabına göre yalnız bu dal 
Jar kesilmelidir, 

6 - Sarılık hastası ağaçlar 
ve ağaç parçaları yakılarak 

yok edilir. 
7 - Eyi bir gübreleme ab· 

rıtj sarılık ve dip hastalığı 

ile mücadeleye vasıta olma· 
makla beraber ağaçları kuv
vetlendirdiği ic;in tavsiye edi 
lir. Q:ibre ağacın Atrafına ta. 
cın blJyUklOğilnde çizilecek 
bir dairenin dış kenarına gel 
mek Uzre verilmelidir. Ağacın 
hemen dibine hayvan gObresi 
serpmek maksııdsız muzır ve 
yasaktır. 

8 - Yeni dikilecek aşılı 
ve aşısıı fidanlftrın ileride dip 
hastalığından zarar görmeme· 
leri için kök buğazı (en Ost
teki köklerin çıktığı yer) tabi 
toprak sathı hizadından daha 
ttşı.ığıda kalmamak Uzre dikil· 
melidir. Toprak baştan başa 

kirizme edilmiyerek yalnız çu 
kur açmak suretile ağaç di
kildiğinde çukurun topl'Bk hi
zasından 5 cm. yukarı kadar 
toprakla doldurulmaıı iktiza 
eder Bu suretle çukurun top · 
rağı oturduktan sonra fidanın 

kö~ buğıtıı asıl toprak sathı 
oın hizasında bulunur. 

9 - Derin dikilmiş olan 
yani kök buQ'azı toprak sathın 
darı oldukça aşağıda bulunan 
genç fidanlar yerlerinden BÖ· 

1 kUlüp kök buğazları tabii top 
rak sathının hizasında kal· 
mak Dzre yeniden dikilectık· 

lerdi r, Eğer fıdan kök l uğazı· 
mn yukensından yeni kökler 
verm;şse l>unların kesilmf' Sİ 

Jizımdır. Bu iş yerindPn oy
nRhlm8SI kabil ohm hUtnn a
ğaçlarda yapılacaktır. 

10 - Yerinden oynatılması 
mUmkUn olmıyan yaşlı ağaç· 

lardıtn ağacın dibindeki top 
ruk göğdeden 50-100 cm. u· 
znkhğa kadar çepe çevre ka· 
zılacak ve böylece kök buca 
zı meydana çıkarılarak h"va 
ve ziyanın lesi riııe maruzbıra 

kılacaktır, Asıl köklerin Ost 
tarafıada sonradan çıkmış bu· 
luı.an yardımcı kökler kesile 
cekti r. 

Ağacın etrafında hasıl o· 
lan çukrun sularla dolması 
İ<;in dış kenarına toprak yığı 
l&rak çevrilecektir. 

11 - Ağaç dibindeki top· 
rağm kuru kalması ve kök 1 u 
ğazının yaralenmamas: ıçın 

ağacın dibi göğde ortada kal
mak ilzre her tarafından 1 met 
re uzaklıkta bir çevre dahilin 
de koırne sürme giki herhangi 
bi ~ameliyeye tabi tutulup iş

lenmiyecektir. Bu çevre için
deki yabani otlar el ile sök· 
mek veyahut gayel sathi ça · 
palamak sırrelile alınmalıdır. 

- Sonu Var-

Açık Tefekkür .......... 
Üç gündenberi Memleket 

hastahanesinde bulunan eşi
min haftalarca çektiği ızhrap 
irtikizı mayubu mtıtime gibi 
en teblıkeli bir hastalıktan 
yattığını Opuator ve çocuk 
mutihassısı Ba}an Handan 
Sıracoğlunun iştirak ettiği 

heyeti sıhhiye sonucundan an 

laıılmııtır. 
Buhranlar içinde kıvranan 

bitkin hastanın balnmını cesa 
retle üzerine alarak yirmidört 
1aattenbeıi bat ucunda bek· 
leyüp liyak•tle iki bayatı kur 
taran çok değer sayın opera · 
tor Bayan Handan Sar~coğlu 
na ve hastahanenin hm mana 
sile sağlık ve ıefkat babaıı 
olen ıayıo sertabibi Bay Ke· 
mal Saracoğluna içten tlikran 
borclarımın gazetenide ilanını 
rece ed .. rim. 

Mersin Kurtuluş okulu 
Bat Öğretmeni 
tbrabim Erim 

Zayi mü~ür 
Tarsus Maleandığından 

almakta olduğum maaş tatbik 
mUhrUmO kazaen zayi ettim. 
Y ttnisini yeptırac~ğımdan es· 
kiıinin hCkmU Jlmadığını iJAn 
ederim Tarsusun Fakılar 

köyllnden İbrahim 
oğlu Mustafa 

Nö~etçi Eczane 
bu akşam 
HALK Ecıaneai 

•••• 
2.> - ı - 938 

K. S. 

Pamuklar 
Klevlınt 38,~0 
Dağ malı 30, 
Kapı malı 
Koza 5-50 
Karma 24 2li 
Kozacı parlağı -

bulday - çavdar 
Sert şark 5., ·17 
Yumuşak 5.,~5 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4,,62 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 3.85 
Ynli 3,,75 

Nohut ekstra 5,12 
Fasulye 7,5o-10 

Yulaf yer!i 3,,25 

Mercimek yozgat 7·8 
Sahlep 120-J30 

Tatlı çoğcn 20 

Balmumu 7,5 

Cebri ıo 

Susam ıs, 

yapağı 
Siyah 
Şark 53-54 
Anadol 50 
Aydın 5~-5:5 
Yıkanmıt yapak 80 
Gü-ı yunu 70 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Ke~ kili 52 

» dabağ 

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

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatİı badem içi 
Acı ,. ,. 

80 
42. 

28-30 

15 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
İçel ,, 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kchve 

:.195.acs 
111. 112 

Borsa T ~graflan 
24-t-9SS 
Paralar 

Türk altunu 
/sterlin 
Dolar 
Frank 

lrel: 

gelrnedi 
624, 

79,,37 

23,8!i.50 
15-09.50 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yoktur. 

Reıml ilioatın ıatırı 10 
Kuruıtur. 

i l A H 
O. Oemiryollan Adana işletmesi etsiltme tomisyonundan 

Metro mik'abı 140 kuruştan 5000 m·3 B•last kapalı 
zarf uıulü ile eksiltmeye konmuştur, Bu balast Ceyhan ci
varında Km 4 tıXSf O deLi taş ocağından çıkarılacak ve 
eksiltmesi ~9-1-9 't8· cumartesi günii saat 11 de Adanada 
işletme müdürlüğü binasında toplanan komisyonca yapılacak 
tır. Muvakkat teminat 525 liradır. Mukavele ve şartnamesi 
Malatyada f) inci işletme müdürlüğü ile komisyonumuzdan 
ve M~rıin istasyon şefliğinden p•rasız olarak verilir. 

isteklilerin kanunen Jüzumlu 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 ekıiltme saatinden bir saatevveline kadar ko::niyonu 
muza vt:rilmiş olması lazımdır. 15-18-~2-26 

i l A H 
Mersin Gümrük mu~afa·za Md. ve Deniz mmta~a 
Komutanhğm~an 

Telefon Direği satın alınacak 
l - Eksiltuıeye kouul:ın iş, Se) lıarı \ih)ytılinin 
Osmaniye ~azasmda~i ( Çomi oğlu ) ornıarııııdan 
4~50 lel.-forı dirPğinin kesilip leslim edilmPsidir. 

l\eşif lwdeli 19125 liradır. 
2 - Eksillmtı şarlnamPSİ : Arıkarelda niimrük mu 
hafaza genci konıularıllğından, ~lersin<le giimriik 
muhafaza deniz uıınlaka konı uıarılığında, islarıbul 
da giiruriik muhafaza salırıalma kouıisyonu baş. 
karılığı nclaJır. 
3 . Eksi ilme 3 şubat 938 perşenılw gii11ô ~aat on 
dörtle llersin giimrük rniidfırliiğünde ~apah zarf 
usulile yapılaca~lır. 
4 - isteklilerin 14a5 lirahk muvakkat lemirrnl 
vernu~leri ve kanuni şartlarla uıali itiharı ha1z 
olduk la rwı göstPrmeler i laz11udır. ı 6- 21-26 -30 

i L A H 
Mersin sulh hu~uk mahkemesinden 

Mersinin mahnıudh· e ıuahallesindPn Yahva 
nıerzik karısı \'t' zelilı~ vekili avukat Mehnwl~li 
tarafırulan Tarsus ta la bö k ha rıe nıahalltısi nde mer
zik usla alamet oğlu yalıya ale) hine açmış olduğu 
nafaka davasrnm yapılan duruşması sırasırıd~ da
va e.dileu~ çıkttrılan dav• tiye ikamPtgalu meçhul 
olduğu rıdan bH la sile bila Lehliğ iade edildiği ndtHı 

mahkemece hal kmda ilanen tP.bliğ<ı l y~pılmasrna 
k a r a r veri 1 n, işli r. d 11 r u ş m a g ii n ii o 1 an ;, 1 - 1-9 3 8 
l;trihinde k~nuni Şt>kilde bir vekili miiclafi veya. 
hul bızzal kPıuiisi gPlnıesi aksi taktirdt> hakkın
da gıya bP n duruşma ya palcıcağı tebliğal maka mı
na kaim olmak üıre ilan olunur. 

Mersin tecim ve endüstri odasmdan 
Sicil No. 1059 Sınıfl 3 

Mersinin NUzhetiye mahallesinde 1 Nolu evde oturan 
T C, tebaasından olup Mersinin hUkOmet caddesinde 44 
Nolu yeri kanuni ticaretgih edinerek 18-1. - 938 tarihin 
denberi lthalit ticaret ve komisyon işlerile uğraşan Bay 
Oabriel (Gabriel Selvelli) ticaret hıkabını noterden lastikli 
getirmesi Uzerine 18 - t-938tarihinde 1059 numaralı sicile 
ticarat kanununun 42 incimaddesine gf\re kayıt ve tes
cil Pdİldiili hildirilir 

---------------------------------Saym Hal~ım1ıa Müj~e 
Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi-

den düşününüz. 
Sağlaıı>, davanıkh, mutedil fİ\' allı maden ve 

kok kömürleri r~i · Ômer C. Türk n;eıw!li tic~ retha
nesinden araymız. Toplan ve p~rakend~ saıış ya-

pılır. Adres: Azakzade ilan No. 14 
72-9u 



YENi MERS)~ 26 iKiNCi KANUN 1938 Ç \JIŞ.\ '1HA ~~_;;_~· ~=--~~~~~~~~~~-~~A~Y~f~A.:...:!.4_ r.: - ~ mumıımııtmJmıil§Jffi!l~@JJ@ffi!l~Hınfil@!lf§Umu~filmg 

.ornekKebapEvi. im G U VEN 1 
Ahmet 

Kuruş Kebaplar 1 
15 Mt'fsin kebabı koyon eti ile ;;;J r.;.ı 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile. 1 ınii Sümer Bank ve Emt6.k.EYta·,;; bankaları tara.fından ~ 
15 Kuşbaşı kebap l!:::! il!:! 
20 Domatisli kebap \ ~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

;~ ~:;:c::~aput~,~:u:.uıu kebap ~ j mu~~JJI ... liil._öın~@~'m'~~~I mu~imJ~~l!I 
!:'O Sarımsakh Ayintap kebabı O n G 
20 Külbastı 

1
. o D o l< t o r 1 üven 

~g Y~~~~~~ıi<:~~;· kebap ~ 1 M h At '!' Sigortası 
20 Keme kebabı 1 u arrem asu '!' Havat tarifeleri ihıı 
20 Patatisli kebap '~ ı ..,, 

• 20 Baharlı kebap ~ .I. Istanbul ve moskova On;versitesi tiyacınıza en uy-
15 Sade maydanuzlu kebap . W h d ı / d 
2 

t. seririyatı ariciyesin en mezun gan o anı ır. 
O Yağlı hamurlu et tepside W 

i>O Çigw köfte ~ 
1 

Hastalaranı Bayram günlerinden mada her gün m Acantası · VASFI ORGUN 

1 
ft dan arayınız. 9-30 

5 Salata, Cacık, Turşu aabah saat dokuz.dan on ikiye kadar ve öğleden son· ı 
Kıbrıs çarşısnıda 8 - 10 Numaralı Örnek Kebap ra on beşten on5ekize kadar muayenehanesinde kabulrr 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya- 1 eder. . . . . Yurtdaş zılm ı:yan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· ADRES : Cam1şer1f Mahallesınde paıar ca ldesı ı 
teıilerimizi memnun etmek için yapılan· bu taahbuthn ~ 

.. • 29 No.lu Hane 

ör~ek ~eba~ısı .1ılımet çekinmez. +.3111+•~,R~fAH~M~US~A KOL~ON~YAS~I ~·-ile 
!l. Bır tecrube kafadır. i0-30 .,ın 

• r= "•::!:• 1 :W ,efl@' Sılıhat ve tera vetinizi dainıa ıııuhafaza el-

Foto gün 
-------

Fü'"fO 
•• •• 

G UNU arayan ·sayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

FOTO GÜN e fotograf çektirmek , 
mo~ern ve temiz ~atualara malik olmak ~emektir. ı 

FOTO GÜN d~ s~ve s~vt' fotognıf ç•· ktiriı 
ağr~uıdi~man y~plırır Hnrntör işlc·rirıizi gör-
dür~bilırsi11iz. ) 

FOTO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu- 1 

ruplara gider. ı 
i FOTO GÜNü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. ı " , 
TÜRK HAVA KURUMU 

Piyangosu 
Her Ayın 011 birinde cekilir 

her Octığı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. ı 

1 Sağlık Eczanesi 1 
• Mersin Gümrük karşısm~a~ır • , 

mtlstahzeratı bbulunur., 
-,, ~~~~~~ .. 
~~~~~ 

Yeni !lersin BAsımevinde basılouşlır 

mek icin istikamet Eczanesi f.arafındau imal . 
edilen irfan Musa Kolonyasını kullanınız. ~ 

- ........ 

\ 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranınızl 
• 


