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ingiltere hükUmet 
Frankonun muharipliğini 

tanıyor mu? 
bay Eden Avam kamarasında 

beyanatta bulundu 
mühim 

Londrıı 15 (Radyo) - Avıım 

kamarasında Hariciye Nazırı 
Eden beyanatla bulunmuştur. 

Bu beyanatında Ademi Müdaha 
le komitesi tarafından bir ka 
rar sureti hazırlanmış olduğunu 
ve karar suretinin komiteye i şti 
rak eden devletlerin nazarı tas 
vibine arzedilmie olduğunu bili· 
yorsunuz bu karar sureti devlet 
lerin taahhüdünü teyid eylemek 
te kara ve deniz kontrolu
n~n şiddetlenmesi için takib o 

' 
lunncak hattı hareketi göster· 
nı t,kte, aynı zamanda lspanya· 
d ek i her ik i tara fın muharip ta 
nınması da bildirilmektedir. 

Komitr, m essisi mahrem ol· 
duğundan deha fazla malumat 
teremiyecegim. Ancak şunu söy 
l iyebilirim ki, gönüllülerin kıs 

men de~il eush bir surelle ve 
tamamen geri alındıktan sonra 

muhariplik hakkı tanıtabilecek· 

tir. 

Bayram günü 
Silifke yolu iizeriııde miies· 

sif bir hadise oldtı 
Bir tüccar bir yurtdafın yaralanmasına 

aebebiyet verdi ve tevkif edildi 
Bayramm üç6ncü günü Mer 

sinde müessif bir kaza olmuş 
ve bir yurtdae yaralanmıştır, 

MOeSBif kaza hakkında edin 
digimiz malümalı aşaQıya yazı 

Joruz : 

Yapılan ihbar üzerine cum 
huriyet müddeiumumiliği tahki 
kata vazıyed edar gece ve eo 
vuk demeyerek yorulmttk bilmez 
bir çalışma ile tahkikatı ayni 
gece saat beşte intaQ ve sabahla 
yin etrakı sulh hftkimine tevdi 
erler, Sulh h~kimi evrakı tetkik 
ten sonra Zekinin tevkifine ka 
rar vermiştir, Yaralı memleket 
hastanesine yatırılarak tedavi 
altına alınmıettr, 

japon • çin ihtil&fı 
J apo 11 kıtaları bir şehri daha zaptettiler. Çin

lilerden ikibin kişi öldü 
lngiliy notasına oerilen cevap tetkik ediliyor.İtalyan matbuatı 

kabahatı demokrat devletlerde buluyorlar 

UzRkşarkta bir f ransu vapuru tevkif e~il~i . Ka~a~a Çin· Japon işlerin~e ~itaraf 
Şanglıry, 14 «Radyo~ Crnub 

istikametinde ilerle! en Japon 
kıtaları yeniden bir şehir daha 
işgal etmişlerdir, Japon menba 
!arından alınan haberlere göre 
Qinliler harp sahasında iki biu 
ölü bırakmışlardır, • 

Londra 15 (Radyo) - Deniz 
inşaatı hakkında Japon bükü· 
meti tarafıııdan lngiliz notasına 
verilen cevap B. Eden tarafın· 

dan tetkik edilmektedir. Tetkik 
ten eonra Nazırlar meclisine lav 
d i olunacaktır. 

Alınan haberlere göre bu 
cevap Londra hükumetini tat· 
min etmemekle beraber kabine 
hattı hareketini' Amerika ve 
Fransa ile görüşüldükten sonra 
tanzim edecektir. 

Gelecek yaz iptidalarında 

yeniden bir deniz konferansı 

toplanacaktır. Bu toplantıya ka· 
dar rlevleller mevcut protokola 
göre inşaat programlarını eski 

ı vaziyette muhafaza edeceklercıir 
Bu müddet zarfında tonilato 
mikdarını 42 bin tona çıkarma

ra hiçbir devletin vaziyeti mil· 
sait görülmemektedir. 

Roma, 15 (Radyo) Gazeteler 
Japonyanıo lngiltereye verdiği 
menfi cevabi nota üzerinde ya· 

zılar yazmakta ve bu hildiseyi } 
tefsir etmektedirler. Gazeteler 
kabahati demokrat devletlerin 
siyasetinde bulmakta ve bilhas 
sa Amerikaya hücum etmekte 
dirler. 

Paris, 15 (Radyo) Uzakşark 
ta Şimeliski açıklarında Fren· 
sızlara Ait Beyldan dönıer adın 
dnki vapur Japonlar tarnfından 
tevkif edilmiş ve içerisinde bulu 
nan bir talebe zab it ile, levaz ım 

memurunun karaya çıkarıl ması 

istenilmiştir Bun a Eıebep memnu 

mıntakttda fotoğraf aldıkları 

gösterilmektedir. 

Kaptan bu talebi reddetmiş 
tir. Vapur tayfaları da verilme 
terine muhalefet göstermişltırdir 
Bu meselenin halli için Fransız 
konsolosu ile vapur acentası 
Şimeneskiye gideceklerdir. 

Londra, 15 (Radyo) Kanada 
başvekili Avam Kamarasında 

Çin-J apon ihtilafına karşı hü 
kumetin tam bir bitaraflık siya 

seti takip e ttiğ ini bildirmiştir. 

Türkiye Ağır siklet şampiyonu 

·rt~kirdağlı Ilüseyin ilk güre
şini yaptı 

14 dakilW ,basmmı ıandi va çok alkışlandı 
Paris 15 (Radyo)- Anadolu 

A iansının Hususi muhabiri bil· 

d 
•. 

.rıyor: 

mak için gelen Tekirdağlı Hüse 
yinin ilk güreeindeki alaca~ı ne 
ticeyi heyecan :ve sabırsızlıkla 

beklemekte idi. 
Şehrimiz ~enç tüccarların 

dan Mehmet SabaQ' oğlu Bay 
Zeki bazı kadın ve erkek arka 
daşlariyle birlikte otomol:ille 
kız kalesine eğlenti yapmak ü 
zere giderler, Dönüşte otomobi 
lin mülkiyetinin yarısı kendisi 
ne Ai1 olduğundan şoför Bakiyi 
direksiyondan cekerek otomobi 
lin idaresini kendisi alır ve şe 
hir haricinde saat yirmi radde 
!erinde orman muhafaza teşkilA 
tına mensup 328 doğumlu Halil 
arama yapmak üzere otomobile 
dur işareti verir v~ durdurmak 
üzere yola çıkar, 

~ ililkede geçirilen güzel bir gün 

Türkiye a~ır siklet şampi· 

yonu Tekirdağlı Hüseyin ilk gü 
reeini büyük bir kalabalık hu· 
zurunda yaptı. Türk şampiyo· 

nuna Litvanyanın en mühim ve 
meehur güreşçilerinden Katman 
karşı çıkarılmıştı. H erkes Anu· 
paya Danklof ve buna mümasil 
meşhur pehlivanlarla karşılaş· 

Tekirdağlı atılgan, çevik ha 
reketlerile güreşin ilk dakikala 
rında yüz kilo sikletindeki Kat
manı 14 ıncı dakikada iki omu
zunu yere a-etirmek suretile yen 
miş ve bu galibiye ti , sürekli bir 
suretle şiddetli alkışlarla karşı· 

hrnmıetır. 

Zeki idare ettiği otomobili 
durduramayarak Mehmede çar 
par ve. yaralanmasına sebebiyet 
mrir ve yine durmayarak şehre 

gelir, 

iktisat Vekili 

lzmirde tetkikl~rde 
bulunuyorlar 

Ticaret odasında büyük 
bir toplantı yapıldı 
İzmir 15 (Rad) o) - İktisad 

vekili Şakir Kesobir lzmirdtı tel 
kiklerde bulunmaktadır. Yanla· 
rında Belediye reisi ve deha ba 
zı zevat olduğu halde Bornova 
Ziraat mektebini, haşerst ensti· 
tüsünü, Laboratuvarı ve sl1ir ba 
zı mür eseseleri ziyaret etmişler 
dir. Köylülerle de görüşerek ne 
gilıi noksanları olduğunu sor· 
mue ve notlar almıştır. 

Saat on birde Ticare t oda · 
sınd a ihracııtçı ıarın toplan tısına 
riyaset etmiş, üzüm, incir, pala 
mut, pamuk tüccarlarının dilek• 
!erini dinlemiştir. 

Hal~evinin Gösteril ve spor kolundan 60 kişilik bir kafile 
~ayram~a Silif teye gıttiler ve hararetle karşllan~ılar 

Gösterit komitesi bir temsil verdi. 
cular Futbol maçı yaptılar 

Spor· 

Bayramın ikinci günü saba 
hı Halkevimizin Temsil Kolu 
bir temsil vermek üzere sporcu 
!arımızla birl eşerek Silifkeye 
gi tmişlerdir, 

60 kieilik bu grubun 15 ni 
T emsil Kolu arkadaeları ve mü 
te ba kisini de futbolcu, atlf't, gü 
it şç i, \'Ol oy bol cı1 sporcular teşkil 

etnı ek l tı ıd i, 
Halkevinin ve İdman Yurdu 

nun önünde birleşen bu grup 
muhte lif makinelerle sab>ıhleyin 
saat yedide Silifkeye mütevecci 
hen Mersinden yola çıktılar,Gru 
ba Belediye Reisi Milat ToroA-lu 
Ilalkevi R eisi Mansur Bozdoğan 
Meclis Vı lAyet azası Halil, Parti 
ltyönkurul üyelerinden Ali Rı1a 
Bozkurt ilçe yöııkur•ıl Azaiann 
dan Hakkı Deniz ve Hakkı Ce 
mal Üçor de iştirAk etmişlerdir 

Leymasta ufak bir istirahat 
yapan bu grup saat 12 de Tekir 
çifli~ine vasıl olmue ve orada 
Silifke İlçebeyı, Belediye fü1 isi 
ve H alkavi reisı tara fından sami 
miyetle karşılanmışlardır, 

Kafıle yoluna tekrar devam 
ederek saat yarımda Silifke 
Halkevine vasıl olmuetur, 

Halkevi önünde ilk okul İil 

pektl'Srü Sıtkı, Temsil kolu baş 

kanı idman yurdu idare heyeti 
ve bir çok temsilci ve sporcu 
gençlerle kalabalık bir halk kö 
mesi tarafından pek caııdan kar 
şılanarak Halkavi salonunda bir 
çay verilmiştir, 

Ç:ıy ı müteak ip tt>m~i l<• i lere 

Partide ve sporculara Cumhuri 
yet okulunda hazırlanan nefis 
yemekler ikram edilmiş ve isti 
rahat yerleri gösterilmiştir, 

Saat tam ikide Mersin ve 

Silifke idman Yurdları arasında ' 
bir Voleybol m11ıabakası yapıla· 
rak neticede Silifkeliler galip 
gelmiştir. 

Saat dörtte yapılan futbol 
mavında da her iki takım birer 
sayı yaparak berabere kalm>e· 
!ardır. Gece Halkevi sahneeinde 
saat 20 de Mers}n Halkevi Gös· 
terit kolu tarafmdarı CelAI 
Musahip oğlunun 3 perdelik 
İtaat ilAnıı komectiAi Lüyük bir 
muvaffakiyetle tem!lil "'dilmiştir. 

S blon f*1 \"ka1Ai:le dolu olup 
her perde alkışlarla kapanmış 

iki komeu şehir arasında çok 

~..;... __ ....;. ___________________________________________ _ 

B.RecPp Peker 
Şehrimize geldiler 
Kütahya mebusu Bay Recep 

Peker bayram münasebetiyle 
muhterem refikaları ve çocukl arı 

ile birlikte dört gün evvel şeh 
rimize gelmişler vo Toros oteli 
rıe misafir olmuşlardır, 

Ôğrendiğimıze göre burada 
yedi sekiz gıln daha kalacaklar 
ve istirahat edeceklerdir, 

Sayın misafirimize hoş gel 
diniz deriniz, 

Yugosf avya~a Nafia i~leri için 
Beşyüz milyonluk 

tahvilat çıkarılacak 
Belgrad, 15 (Radyo) Mxliye 

nazırı nafıa işlerinde sarfedil 
mek üzere 500 milyon dinarlik 
tahvilat çıkarılması iQin meclise 
bir lAyihR tAVdİ etmiştir. 

sıcak VEı samımi nnlar yaeanmıe 
tır. . 

O geceyi Silifkede geçır_en 
bu grup sabahleyin saat sakız · 
de Halkavi önünde toplanarak 
ayni etıkilde u~urlanmışlar . ve 
çok iyi t:onla r a larak Mersıne 

dönmüşlerdir. . . 
Bu kayııf\Şm a h areke tlerının 

ilimize bağlı diğer ilçeler kamun 
ıar ve köylere de sıksık y apıla 
caQ'ı sevinçle ö~rentlmietir. 

Amerika Reisicumhuru 
Bahri makamlarla 

temasa geçti 
Vaşington , 15 (Radyo)Resmi 

mahfellerden bi ld i rildiğine göre 
Cumhurrei si bahri makamlarla 
temasa geçm iştir . Japonyanın 
ta leplerini isafa imkdu olmadığı 

ve Japonların İngiliz, Amerika 
deniz kuvve tlerinden üstün harp 
gemileri bulundurmasına bu 
günkü vaziye tinin müsait bulun 
madığı kanaati hasıl olmuetur. 

Amerika Ayan meclisi 
İstihsal emtea•ının 
kontrolünu kabul 

~tti 
Vaşington, 15. (Radyo) Ayan 

meclisi 31 muhalıf reye karşı 
56 reyle istihsal emteasmm kon 
trolünü mecburi kılan kanun 
U.\yihasını kabul etmiştir . 

8. K oganın istifası 
memnuniyetle 
karşılandı 

Paris, 14 cRadyo~ Roman 
ya başvekili Koganın istifası bu 
rada memnuniyetle kareılanmış 
tır, Gaze teler istifayi Fransa 
için mesut bir hAd ise olarak te 
lAkki etmektedirler , 
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·· Paris Borsasmda 
Eaham ve tahvilatın 

kıymetleri arttı 
Paris, 14 •Radyo, Borsada 

bir çok esham vo tahvilAtın kır 
metleri artmıştır. Bu artış mem 
nuniyetlo karşılanmakladır, hal 
ya- lngiltere arasında görüşme 
ler yapılacağı haberlerinin de 
buna amil olduğu söylenmekte 
dir, 

Beri inde 
J apon sefarethaneai 

bir ziyafet verdi 
Berlin 15 (Radyo) - .Japon 

sefarethanesinde kor diplomatik 
suretile verilen bir ziyafetle Ha 
riciye nazırı ilk dofa olarak ha· 
zır bulunmuştur. 

Holanda hütOmeti 

İtalyanın Habeı im
paratorluğunu ka

bul etti 
LAhey, 15 (Radyo) Holanda 

hükumeti halya hükumeti ile 
müoasebatını tecdit etmiş ve 
Roma elçiliğine Doktor Habrosu 
tayin eylemiştir. Elçi ay sonun 
da vazifesine başlayacaktır. Elçi 
ye verilen itimatname İtalyan 
Kralı ve Habeş imparatoru na 
mına yazılmıştır. 

Suriye HükOmeti 
A nkara, Kahire ve 
Ba f dada konsolos 

1Z6nderecek 
Şam 15 ( Radyo ) - Meclis 

Fransa ile yapılan muahedenin 
kabulünden sonra Ankara, Bağ 
dad va Kahireye konsolos tllyi 
nini kabul etmiştir. Konsoloslar 
mahalli memuriyetlerine gitme· 
den evvel Fransız komıoloshane 

lerindc staj göreceklerdir. 

lngiltere Dahiliye 
Nezaretinin bir 

tamimi 
Londra, 15 (Radyo) Debili 

fe nezareti harp zamanlarında 

ışıkların söndürQlmesi hakkın 

da yeni bir tamim göndermiştir 
Bu tamimde verilecek işa 

retten sonra ışıkların daimi bir 
surette söndürülmesi, tekrar ra 
kılmaması lılzım geleceği bildi 
rilmie ve fabrika ve saire gibi 
ieletilmesi için ışığa ihtiyaç göe 
teren yerler için bazı metüdler 
tarif edilmiştir. 

Erzincanda kurtuluş bayramı 
Büyük tezohürlerle 

kutlandı 

Riyo döjansyroda 

Siyasi ve gençlik te
şekkülleri kapatıldı 

RiyodöjHneyro, 15 (Radyo) 
Burada lıüıün siyasi teşekkül

lel'le gen~lik teşekkülleri kııpa 
lılmıştır. 

Berezilyanın üç denizaltı 
gemisi de yola çıktı 
Rirodöjaneyro, 15 (Radyo) 

İtalya tc.ızgahlarında yaptırılan 
lİÇ denizaltı gemisinin iıışaatı 

bitmiş ve yola çıkarılmıştır 
Bunların yakında buraya 

gelmesine intizar olunmaktadır 

Tratyada Ancılar kongresi 

Tekirdafında 
toplandı 

Edirne, 15 (Radyo) Trakya 
arıcılar kongrfsi bu acftn Tekir
dağında toplanacaktır. Müfettişi 
Umumi KAzım Dirik, Edirne 
V~lisi ve Mütahassıslar, Ziraat 
Müdürü ve diRer zevat mahalli 
mezkure gitmişlerdir. Kongreye 
gelecek murahhaslar vilAyetin 
her tarafından ayrılmışlardır. 

Erzurum va hivalisi 
Karlar altında kal
dı. Münakalat müş ~ 
lıültitla yapılıyor 

Erzurum, 15 (Radyo) Erzu 
rum ve havalisi kesif bir kar ta 
bakası altındadır. Hariçte müna 
kaıaı durmuş gihidir. Ş~hrin 

içinde kısa mesafelere kadllr o 

lan nakliyııt güçlükle yapılmak 

tadır. Kar dağlarda d<lrt metro 
yQksekliRindedir. Yollarda müna 

kalAtın temini için amele kfttle 

leri çalıştırılmaktadır. 

ffa~er ve Yeni ~dana gazeteleri 
• 

Uç gün müddetle 
tatil edildi 

Aukara, 15 (Radyo) Yaban 

cı ve harici membalardan alı

nan propaganda haberlerine is · 
tinad ederek devlet siyasetini ha 
leldar edecek ve bunların başın 
da bulunan dost memleket rica 
lini rencide eyleyecek bazı yazı 
ve resimler neşretmiş bulunan 
Adanada münteşir Yeni Adana 
ve lstaubuldaki Haber gazete· 
leri fiQ gün mQddetle kapatıl· 

mıetır. 

Asılsız bir haber 
Ankara, (A.A.) - Bazı ec· 

nebi matbuatında Türkiye, lran 
Irak arasında lstanbuldR anti 
komintern mücadele için bır mil 

zakere cereyan etmekte olduğu 
hakkında bir haber intişar et· 
miştir. Bu haberin asıl ve esas· 

Erzincan, 15 (Radyo) Erzin 
canın kurtuluş bayramı bfiyilk 
tezahüratla va binlerce halkın 

ietirAkile kutlanmıştır. Her taraf 
karlarla örtülü ve hava giineeli 
idi. Erziııcanlılar memleketleri· 
nin yirminci yıl dönümünQ kut 
!arken topraklarının · günden 
güne Cumhuriyetin feyzile kıy · 

metlendiğini görmekle bahtiyar
dırlar. Bu münasebetle Büyük· 
)erimize tazim telgrafları çekil· 
mie, gece her taraf ışıklandırı · 

larak fener alayları tertip edil· 
mittir. Halk sevinç içerisindedir 

1 

tan tamamen Ari olduğunu be· 
yana Anadolu Ajttnsı mezundur. 

Teşekkür 
Fehmi Fetvacının genQ ya 

eında vefatı dolayısile, bizzat 
telgraf ve mektupla bizi taziye 
etmek lutfunda bulunan zatlara 
Refikamla birlikte teşekkürleri 
min arzına muhterem gazeteni 
zi tavsit ederim , 

VALİ 
ftDknOddln NaauhloOlu 

/EHİ~ HABERLE~ 
25 ~işili~ bir talebe grubu j 

incelemelerde bulun 
Mersin f dm5n Yurdu ile 
A~ana T oros spor maçı 

mak üzre bugün 
ıehrimize gelecekler 

Ankara dil. tarih, coğ aba 
fakültesi talebelerinden yırmi 
beş hişilik bir grubun profec.ıör· 

leri ve doçentleri ile birlikte bu 
akşıım saat oıı dokuzda şehrimi 
:e gelecekleri haher alınmıştır. 

Misafirlor trendeıı indikten 
soııra Halkevine getirilecekler 
vo orada kendileı·ine çay ikram 
edilecektir. istirahatleri için ise 
güzel palas hazırlanmıştır. 

Şehrimizde kalacakları üç 
gün içeri.sinde Halkavi ve Rele· 
diye tarafından misafir edilecek 
leri öğrenilmiştir. 

llalkf}Vinde toplantı 
• Dün saat 17,30 da Halkevin 

de gösteril, dil, edebiyat ve ta 
rih ve kitapsaray ve yayın ko 
miteleri müşterek bir toplantı 
yapmışlardır, Bu toplantıda 23 
şubatta yapılacak Halkevleriııin 
yıldönümü merasimi programı 

teebit edilmiştir, 

Antrenör bay Roskor 
çalıımaaına başladı 

Türkspor kurumu antrenö 
rü Bay Her Roskor şehrimize 
gelmiş ve dün ilk çalışmasını 
spor suhasında yapmıştır, Ak 
şam da Hıtlkevinde hakem kur 
sunu bir söylevle açmıştır,Muma 
ileyh on gün kadar şehrimizde 

kalacak ve atletlerimizi teknik 
çalışma yoluyla yetiştirecek, tek 
rar Ankaraya dönecektir, 

ilk mekteplere 
A lınan küçbk yaı

taki talebeler 
Kültiiı Bakanlığı, ilk okul· 

!ara kayıd ve kabul içın kültür 
idarelerine müracaat eden \'e fa 
kat nüfus hüviyet cüzdanlarında 
yaşları küçük olarak yRzılı bu· 
lunan çocuklar hakkında yapıla 

cak muameleyi tesbit etmiştir. 
Bakanlığın tesbit ettiği esaslara 
göre, nüfus hüviyet cQzdaııların 
da yaşları küçük yazılmış ve ilk 
okul . girebilmek üzere yaşları 
nın tashihi için alakalı mahke· 
meyo müracaa t edilmiş olan ço 
cukların yaslarının düzı ltılmesi 

hakkında mahkemece bir karar 
verilmeden önce bu çocuklar o· 
kullara alınmıyacaktır. 

Yaşlarının düzehılmesi için 
mahkemelere müracaat etıiklari 

ne dair aldıkları vesika üzerine 
evvelce okullara kaydedilmiş o 
lan talebeden velilerine okııl i · 
darelerince dört ay mühlet veri 
lerek bu müddet zarfında yaşla· 
rının düıeltill iğine dair mahke· 
meden karar almamış ve yahut 
çıkan karara göre okula g!rec.:ek 
yaşta olmadıkları anlaşılmış o· 
lan çocukların okul ile alakaları 
nıo kesileceğine dair kendilerine 
tebligat eapılacak ve bu müdde· 
tin sonunda ver.ıen direktif dai · 
resinde hareket olunacaktır. 

Mevlud Kıraati 
Babam Niyazi Develinin 

ruhuna ithaf edilmek Ozre 
18 şubat Cumartesi gQnQ 
öğle namazından sonra 
Yeni Camide mevlOdu ne 
bevi kıraat edileceğinden 
merhumu tanıyan ve se 
venlerin gelmelerini dilerim 

oaıu 
Muhiltin Deteli 

Bayramın dOrdUncn gunn Mer 
sin spor ahınında Adanadno ge· 
len Toros Spor takımı ıtrös1Dda 

bir m11ç yapılmıştır. Çok samimi 
bir havıt içinde devam l'deo bu 
mıı ç rnnıındıt Toroslular bire kar 
şı ne gol atmak suretile galip gel 
mişler ve ayni gonnn akşumı Ada 
naya hareket etmişlerdir. 

Boks maçı 
Ankara Ollcllnden Mnsloe· 

gelen Boksör Abdi ile idman Yur 
du lıoksorn Mııhmud Tatar ara· 
sında bayramın dördUncQ gQnQ 
ııkşıtmı Halkevl sıtbneslnde birçok 
spo~severler huzurunda bir maç 
yHpılmışıır Altı ravuolluk bir dö 
ğDşmeden sonra puvan besablle 
Mtthmud Tıslar mağlQp olmuş ve 
Ankaralı boksör Abdi alkışlarara 
sıoda galip ııao edilmiştir. 

Bayram için gelmiş· 

hen hapse tıkıldı 
BHyram mDnasebetlle Adftna· 

dan gezmek nzre Mersine gelen 
Şdpkacı Ali Bayan Pıtklzenln ge· 
nel evine girerek oradaki serma· 
yelerl4' kttvga edip sermayeler· 
den Mukaddesi dOvdOğll ve vaka 
mahüllln~ gelen polis ve memurl 
ne hakaret elliği için Cumhuriyet 
MQddt-1 umumlllğloce tevkif edil 
mlş ve asliye ceza mahkemesloe 
sevkedilert-k duruşması yapıl· 
mışlır. Alirıln sabıkıısı olup olma 
dı~ıoın ve doğum tarihinin telg· 
rafla Adanadao sorulmasın" ve 
bu sebeple muhakemenin iki gDo 
sonraya talikine karar VPrllmlştlr 

K öy okullarında 
ziraat deraleri 

Kültür bakanlıtı, egitmenli 

köy okullarında tatbik edilmek · 

te bulunan köy okulları müfre· 

d11t progr • mı tarlağmda ziraat 

işlerine hergün için bir saat a· 

yırmıştır: Bu işler mahalli eart 
lara göre çok deRieecellinden, bQ 

tün okulların ihtiyaçlarım karşı 

lıyacak olan bir ziraat mQfreda· 
tı mPydana getirmeğe bugQo 
için imkAn görülememiştir. 

Ziraat faaliyetine ayrılan sa 

alla her eğitmen, bulunduğu 

köyle çocuklara yaptırılması 

mümkün olan ıiraat işlerinden 
en mühimleri üzerinde duracak, 

bu sırada talebesine kurslarda 
ötrendiği faaliyet kekillerini gös 

terecek, gereken vasıtaları kul· 

landıracaktır. Bu derslerde lale· 

benin iş yaparak öğrenmesine 

ehemmiyet verile<·ektir. Ziraat 

faaliyetleri arasmda mevsime ve 

mahalli şıutlara göre hayvan ba 

kımı, arıcllık, kümes hayvanları 

yetieiirme, fidancılık ve meyvacı 

lık. bağcılık, sebzecilik, tarla zi 
raaıi, sütçQlük g .bi işler ıaptırı · 

lacaktır. Bu faaliyet okulun bab 

cesinde, ahır ve kümesinde, elit 
mene teya köylülerden birine 
aid bahçe, tarla, ahır ~e kümes· 
de cereyan edecektir. 

Bu esaslar dairesinde aeaiol 
baş öğret:nenler, ziraat faa1i7eti 
hakkında eğitmenlere gereken 
direktifler \'erecekler \'e yaptırı 

lacak işlerin talebenin seviyesiy 
le münasip olmasınJ dikkat ede· 
ceklerdir. 

' 
Sayfa: 2 -

1 DDnyada Helaroluyı? 1 
i neklere ders ver
mek istiyen hoca 

Geçen gün Dan ımarkanın 

küçük bir kasabasında hocanın 
biri ders esnasında talebesine 
kızar ve: •Fizik kaidelerini size 
okutmaktan ise onları bir inete 
öğretmeyi tercih ederim!, diye 
çocuklara bağırır. 

Çocuklar hiç seslerini çıkftr 
mazlar, ders bittikten sonra da· 
ğılırlar. Ertesi .ıünü hoca ders· 
haneden içeriye girdiği • zaman 
bütün talebenin sınıfı lerketmie 
olduğunu, yalnız kalorifer boru 
suna koskocaman bir inealin bal 
lı bulunduğunu görerek hayre& 
eder. 

Meseleyi gider, mQdftrEt ,ha· 
ber verir. Müdür gelir, o t:-ıi1e 

ti görünce kendisini tutamı7arak 
kahkaha ile gülmeğe baelar. Ço· 
cuklarrn yaptığı şakanın komik· 
ligi vaziyetin cidrtiye\iııe galebe 
çalar. Talebe, inegi kalorifer bo· 
rusuna bağladık tRn sonra hay va 
uın arka tarafına gelen zemını 
ihtiyateu gazete kAgıdile örttil · 
Q'ünden ve bu suretle sınıfın 
inek tarafından kirl.,tilmesine 
mani olduğundan, miidür bir 
defııyıı mahsus olnlRk Qzere ta· 
!ebeyi affe1er, müdürün ve bat· 
ta fizik hocasının yardımile inek 
sınıftan çıkarılarak tekrar ahıra 
çekilir. 

Gazete lıafıtların
Jan balık yemi 
lngilterenin Etspurt ıehrin 

de adamın biri geçen gQıı sahil· 
de balık avlar ve yüzlerce balık 
tutmaQ'a muvaffak olduktan son 
ra evine döner. Arkad11şları me· 
rak ederler, bu kadar balık Hla 
mak için hangi çareye bae tur. 
duaunun kendisinden ölrenmek 
isterler. Kundura boyaın Htmak 
la hayatını kazanan bu adam 
arkad4şlarına balık avcılıtınıo 
esrarını şu suretle anlatır: •een 
şimd i ye kadar bir çok balık rem 
leri tecrübe ettim En nihayet ga 
zete kAğıdıııın birinci balık ye 
mi olduğuna kanaat getirdim. 
Akşamları rıhtımda fenerler yan 
dığı ve ziyalar suya akseUltl 
zaman suya balık )"emi yerine 
gazete kAğıdı atı yorum ve sOrat 
le yine dışarı çekiyorum. KAiıt 
fenerlerin ziyası altında ıuda 
pırıldayor, balıklar o parıldayı 

şı bir eey zannederek etrafında 
toplanıyorlar ve bu sur< tle itne 
yu takılarak yakıılanıyorlar. 
Başka bir nrkadaeım da pamuk 
parçalarile balık tulınağa daha 
ziyade muvaffak gluyor. Pamuk 
prrçqları suyun içinde uzuyor 
ve balık yavrusu şeklin! alıyor 

balıklar da onlara fena halde 
hücQın eder k yakalanıyorlar,. 

Kısa etet giyme~ bosanmak 
için sebep ola~ilir mi? 
insanların tuhaf tuhaf iddi· 

aları vardır Fakat bunlar, mahke 
me huzuruna çıkınca bile b6t6n 
garibleşiyor. Şu h4dise de onla· 
dan birisi sayılabilir: 

Mahkemeye baş vurarak ka 
rııını boşamak istiyen bir HU& 
turyalı, ta1Aka seheb olmak Ozre 
demietir ki: 

•Karımın etekleri çok kiıa· 
dır. RQzgArlı bir havada bunun 
nelere sttbeb olacağını kendisine 
anlatmak istedim, dinlemedi. O 
nun için mahkemeden \al4k ka· 
rarı istiyorum • 

Mahkeme, ciddiyetle menle 
yi ele alinıı, kadını sorguya c;ek 
miş, kadın da o sırada kısa ete 
Rin moda "olduğunu isba& ettiti 
için mahkeme talAk kararını ter 
memiotir, 
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Danimarka ile 

T e~iye anlaşması 

Güzel olmanın "on şartı,, Mersin piyasası 1 

HilkOmetimizle Danimar 
ka hUkOmeti erasmda dani· 
marıtalı ihracatçılBra ait Tür
kiye cumhuriyet Merkez ban· 
kasında bloke edı imiş parı:ı
ların tasfiyesine dair bir pro 
tokol imza edilmiştir. 

Bu protokolden öııca TUr
kiyeye ithal edilmiş olan Da· 
nimerka mf'nşe lı mal bedel· 
le·i TUrk lirası olarak Dani
marka milli bankaşı adına 
Cumhuriyet Merkez bankatıın 
deki hususi bir hesaba yaıı-

rılacektır. 
Böylece hususi hesaba ye 

tırılen oarelar yt:ıni protokoi 
hilktlrnellerine göre ödenince 
ye kadar Danimerkadeki hei\. 
sahipleri Jehıne bloke olarak 
ke la ce k tı r. 

Danimarka milli banka:ı 
dd Danimtırka aJaca~larınrntes 
fiyesini temin ederek Cum
huriyet Merkez bankası namı 
na faizsiz ve Danimarka ku 
runu olarak açHcnğı hPS ıp Tur 
kiye menş"li 1 oO bin Daııi
marka kurunu kıymetinde şa 
rap ve aynı miktarda halının 
Danimarkaya ithalinden çıka 
cak para ile kredile edilecek
tir. 

Bununla beraber bu ala
cakların tasfiyesini temin e
d~n bu protokolden evvel baş· 
!ayan takas muameleleri baş. 

ladığı ahkAma göre biti rilecfik 
tir Bu hesabın tutarı Türkiye 
do kolun Danimarka alacakları 
nm tasfiyesi ile tamamen til · 
kenmediği halde kalan baki· 
ye kli ring he sa bıne na kJedi Je 
ceı<tir. 

Yeni Adam .......... 
Yeni Adamın 2ı5 ıncı 

sayısı çıktı. Bu fikir ve sanat 
gazetesinin bu sayısındaki ya· 
zıların başlıcaları : İsmail hak 
kı Baıtacoğlu . Çocuk hikaye· 
leri. Suyu niçin severim? Ha· 
yatım. HUsameltin Bozok Tilr 
kiyede popillişt edebiyat. Hü 
seyin avni TUrkiyede Nazici 
lik Hakkı Toklu Yugoslavya· 
da endilstri işleri Gillsilm se
petçioğlu. Fransada nüfus 
Hüsr.U G:ritıi bilyilk pedagok 
lar Sefor Aytekin güneş fz· 
liyen çocuklar Henri Barbusse 
bir tesı.dUf (hikaye çeviren ha 
s'ln Ali Edız) LOtfi erişçi Ka
sımpıışada amele hayatı Espi· 
on (berrıard Nevmanın bUyllk 
casus romanı. · Dayak hakkın 
da TUrk muharrirleri neler 
dUşUnüyorlar ? 

Yeni Adamın bu sayısın· 
da ilave olarak Yeni Adam 
Ansiklop~disi adlı eserin~~'inc 

nedir 
Hollyvood makyajcıları

nin kralı olan Mak Factor, 
kadınların nasıl boyanmaları 

laıımg~ldiği hakkında aşoğıda 

ki gUz~lliğin on emrini veri
yor: 

1 - Her güzelliğin esası te 
miılikdir, 

2 - Sinema yıldızlarını tak 
lide öıenecP~iniı yHde kendi 
sevimlılığinizi artırmağa ça· 
hşınız. . 

3- Cildinizin gözlerini~in 

saçlanınzın rengini iyice)et· 
kik ettikten sonra kendinize 
yakışacak tonları: seçerek bo· 
yanınız. 

4- Sttçları şahsi gilzelliği · 
nizin bir çerçevesi hııline koy 
manız IAzımdır. 

5- Makyajla ifrata kaç· 
mayınız. 

6- Ekzotizmde fenadır Hind 
li Çinli kadınları taklid et· 
mek Avrupa veya Amerika 
da neye yarar. 

7- Hiç bir zaman kalaba
lık yerlerde sa~luınızı veya 
maky~jıntzı tanzim etmeğe kal 
kışmayınız. 

8 - Ellerinizin de yüzUnUz 
kadar itinaya muhtaç olduk
larını unutmayınız. 

· 9- Sevgilinizin veyH koca
nızın hoşuna gitmek istiyorsa 
nız kulJanacağımz parfömU o
na seçdirintz. 

10- Şarlatanca reklAmler 
yapan ucuz kremlerden pudra 
larden sakınınız Bunlar çolt 
zaman fsyda yerine zarar ve· 
rir. 

Mürettip ve 
1\1 ak in is t istiyoruz 

Gazete ve Basım evimiz
de çahşmık üzre Mürettip 
ve Makiniste ihtiyacımız var
dır. Arzu edenlerin müdüriye· 
te müracıatları. ı-5 

Zayi Resmi mü~ür 
Buluklu köyünün Resmi 

muhtar mührünü zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan 
ederim. Buluklu köyü 

Muhtarı Ali Kutluay -----
forması verilmektt>dir, Bu on 
siklopedi resimli olarak ve 
yap yeni bir zihniyetle tertip 
edilmektedir. tavsiye ederiz 

Saym Mersin Tüccaranma ve ~al~ma muj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir iurette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. Alınacak ücret, 
araba ücretinden daha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kazanmış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapılı olduğundan mallaruıı
zıo hasarı uğramak, yağmur, çamurdan müteessir olmak 
ihtimalleri de yoktur. 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 

Henzinci Baki harma 
Telefon : (180) 3-30 

~il• -

J!>-2 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

41, 

buğday - çavdar 
Sert şark 5. ,50 
Yumuşak 5,, 35 
Yerli buğdayı 4,,50 
Çavdar 4"':0 
AnadoJ yulaf 4.00 

AnadoJ 
Yerli 

arpa 

Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tetlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

3.85 
3,,6~ 

5/0 
7,öo-ıo 

J,,50 
7-8 

120-JEO 
20 

67,5 
ıo 

1·"\ 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 
Yıkanmış yapak 
Güz yuou 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabığ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 

Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
fçel ,, 

80 
42, 
37 

15 

pirinçler 
Birinci Devi mal 17,S 
İkinci nevi mal 
Çay i90 

111-112 

i l A N 
Mersin tecim va endüstri 
odasından 

Sicil No. 1063 Sınıfı 4 

Mersinin Mahmudiye ma 
hailesi nJe Hasla hane caddesin 

de 183 Notu evde oturan T.C 
tabaasmdan olup Mersinin ca· 
mişerif mahallesinde Uray cad 
desinde 75 Notu yeri kanuni 
ticaretgih edinerek 22-1-938 
tarihindenberi Sabun Zeytin 
yağı pirinç UzUm incir ticaret 
ve komisyon Jşlerile uğraşan 

Bay M. Ali (Mehmet Ali Ay· 
dın) ticaret lakabını Noterden 
testi kli getirmesi üzerine 10· 
2-38 tarihirıde 1 tı63 numaralı 
sicile(ticaret kanununun 42inci 
maddesine göre kayıt ve tes
cil edildiği bildirilir. 

i L A N 
O. Demiryolları Adana işletmesi satmalma komisyonundan 

f dare ihtiyacı için beher kiloıa muhammen bedeli 210 
kuruştan 4000 kg. çubuk kalay kapalı zarfla satın alına
caktır. Eksiltme 23 - 2-938 Çarıamba günü saat 2,5 da 
Mersin istasyon binasında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. Muvakkat teminat 630 liradır. Şartname ve muka
vele projeleri Mersin istasyon şefliğinden parasız olarak 
verilecektir. 

İsteklilerin 2490 Nolu kanun mucibince lüzumlu olan 
vesaik ve 938 yılı ticaret odası vesikası ile mezkur istasvon 
veznesine yatırılacak muvakkat teminat malrbuzu veya Ban 
ka mektubu ile birlikte te1'lif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyonumuz ı verilmesi ve tt-klıf 
sahiplerininde nümunelerile hazır bulunmaları 

6- 16-20-22 

i L A H 
lçel Def ter~arlığınsan 

Türk parası kiymetı11i koruma hakkındaki 12 
numaralı kararnameve ek kararnamenin hüküm-., 
leri dairesinde ahın licareıi ve ahrn ahş verişi ile 
m•şgul olan lıakikı ve hliknıi şalusların mezkflr
k a rarrnuuerı in dörd iiııcii nıaddesi muci Lince lu t
nıHk uıeclıuriJt>lirıde oldukları defterlerin nümu-
11t-lt-.ri hazırlanmışt.ır. 

Ahın ticareti yapmak lizre maliye vekaletince 
nuızuu kıhrınuş olan bankal~rla kuyumcu ve an .. 
likacılar gibi sanat ve ticaret erbabının ve dişçi
lerin v~ hurda -veya m~snu ahın alım ve satımı-
111 sanalı mutade haıinde icra etlen hakiki veya 
hii~ mi şahısların azami bir lıafla içinde idare
miz~ mürac~at ederek mPzkt'ır niimuneleri alm<t
lan ve dflfterlP.rini on~ göre hazırlıyarak tasdik 
r.dılnıtık lizre müdiiriyelimizr. (defterdarlığımıza] 
ihraz P~lt~nwleri lüzumu ilAn olunur. 8-10-16 

A L N • 
1 

Mersin piyade alay satma ima ~omisyonu Rs. 
1 Mersin piyadP- alayınm müşterek mutbalu 

piliınına göre ) en iden y~ plırılacak lır. 
2- Keşif v~ t<ıhmin bedeli 499 lirel 66 kuruş 

olup uıuvakkal lt'mimıtı 38 liradır. 
3- Eksihm~ 21- şubat 938 pazartesi günü saat 

r 5 dP. Mrrsirı askrdik şubf>sinin üst katında ordu 
eviııde yapılacağından istekliler mezkur saate 
kadar lPmi n.ı tla rrnı konısii yona vermf leri. 

4- istekliler pilfın v~ şaı·tnanwltıri her zaman 
alay sa lınal ma kom ti!~yorı unda gör., bili rlrr. 

6-- 11. 16 20 

l A N • 
1 

Mersin piya~e alay satmalma ~omisyonu Rs. 
1- Mersin piyade alay ilıtiytcı için •ışaAıd~ cins 

VP. miktarile muharunH~n hedtıl ve nıuva~kaı te
ıuiraallan yazılı erzak açık t-ksihme ile satın alına 
ca k tır 

2- Eksiltme 21-2 938 pazc1rlPSİ giinii saal l 5 
de mersin askarlik şubesinin üst kHtrnda ordu 
~ vi nele ya pıhw~ğında n i~tflk 1 iltı ri n .. me1kt.ir saate 
kadar teminatlarile konıus~·ona muracaatları ... 

3- istekliler şartrıarueler her zaman komSUJOn 

da görel>ilirlPr. 
~iktarı muhammen 

kilo 
:38600 
8000 

66000 
8400 
8000 

lıedel 
lira k u. 
403200 
~64000 

13ÔOOO 

50400 
15000 

Cinsi 

Bulgur 
Sabun 

muvakkat 
temi nal 
lira k u. 

30300 
19800 
IO~oo 
3700 

1200 

Sauıan 
Patates 
Soğan 

6 .-ı 1 . 16-20 
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i l A H 
mersin orman ~ölge şefliğinden 

Gayri mamul 
hacmi 

muhammen vahit 
fi y H ll 

~13. 03. kr.ntal lira k. cinsi 
1~26 000 o 4 9o çam ağacı 

11304 O 12 cam odunu • 
ı _ içel vilttyetinin gülnar kaza~ı dahilinde kı-

ıll aliler ormanuuJan ı ~26 MD. çam ağacı ve 
ı ın04 kental çam odunu sat1şa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel kere.stelı~ eşcarm beher 
gayri n amul melre mikalu 490 ve çam odunu
nun bt>her kentalı 12 kuruştur. 

3- Şartna rue ve mu ka vt-l~na me projflleri para
sız olarak gliloarda orman mühendisliğinden Mer 
sinde orman başmühendisliğiıHlen Ankarada or. 
man umum müdürlü ğii11den a lılll r,, 

4 - satış 24 2-938 perş~mlJe giinii saat 15,30 
da Mersinde ic~ı orman başmühendisliği dairesin 

• 
de yapılacaktır. . 

5- satış umumi olup kapah zarf usuhle. yapıla-
caktır. 

6 - Muvakkat tominat 553 liradır. 
7 _ taliplr.rin şartnamede yazılı vesikaları ge· 

'irmeleri lazımdır. 
8 ıalipl~f'in teklif mektupl:lriJe vesikalarını en 

gf'Ç sHat 14,~{0 a kadar satış komis~onu r.r.i.sliğine 
v~rmeler i şarttır. bu saattan sonra 1ıtetırılen ve 
rıoksaıı oları teklif mekıupları kabul edilmiyf>cek 
tir . lo-16-19-22 

i L A H 

Mersin orman ~ölge şefliğin~en 
Cinsi 

ka~ışık 
odun 

~liktarı 
Ster 7090 

muhamm11n vahit fıyt:ttı 
8 kuruş 

ı _ ic~l vi!tıyetinin mut kazası dahilindeki kek 
lik k1n ·ormanından yukarda miktarı yaz'h ka~ı
şık odun ıs - 2 938 günü saat 15 de artırma ıle 
satışı yapılacakur. 

2 . Heher kentahn muhammen fiyatı 8 kuruş 
tur. 

3 _ Muvakkat lenıinat 86 liradır. 
4 _ sartrıame ve mukavPle t~rojµ l~ri Ankara 

orman umt1;n miidiirliiğii "r. ;ç .. ı oruıan baş ruü 
hendisliği ve mu ı orman idaresinden alınır. 

5 - salış umumidir. 
6 _ Şahş serbest artırmadır. 29-4-ıo-16 

i L A H 
içel vakıflar müdürlüğünden 
lçel vakıflar müdürliiğüoden verilen 23 ka

nun evvel 93 7 giin v.- 8313-- 39 sa. ıh lal~pna
mede mahmudiye mahallesi11in demz sahıhnde 
kain olduğu bildirilen şarkan yol garl>en v~kıf
Iar idaresine ait kumluk şimalen marumatılr.re 
ait dlik klln ve hane cenulı en deniz ile çevrili 
350 metre kumluğun vakıflar idaresinin ~>~z~1• 
alem vakfmın tasarrufunda olduğundan ltescıh ıs· 
tenilmfklPdir. 

Sicil kaydı bulunmıyan. bu yerin ~-iheli ta-
sarrufu hak kında ilan tarihrnden on guu sonra 
saat t 6 da mahallinde keşif ve tahkikat yapıla· 
c ··~ıruian hu yP.rrlA hir hak icirliasmrla ~nlu~a~ 
vursa Lu nıiiddt>t zarfında dair~yP. ve keşıf gnnu 
nuıa' \'fln vHk tinde mahallindeki Olfmura miira
caat .P.tmPIPri ilan olunur. 

Yeni Mersin Basımevinde 8asılmışur. 

İL A·N 
mersin orman ~ölge şcfliainden 

Ga\ri mamul 
" 
ltacıııi 

)13 . 03. 
897 000 

m UhCJOIUIPU \'ıthi 
fi y ~ (J 

kPnlal lira k. CJllSI 

4 9o çam ağ<iCJ 
1076-1 O l~ cam oıturın 

1- içel \Iİla)' ftİııiu ~iilıı<ır k<tzası tfalnJ i ;ıdP. baskı 
ormanından 897 uıeli'e mikap kt-ırP~Lt-lik çam <tğa 
cı ve 10764 kerılal çam odunu satışa çık.ırıluuş 
ltr. 
2 - Mulıammeo bedel k ereslt>lık eşçarrn bdıer 
gayri mamul nwtre mikabı 490 ve -;am oduuu
nnn beher Kt'ntalı 12 kuruşt ur. 
3 . şatname \ e mu ka vt> 1t~mu11P projt>lf'ri parasız 
olarak gül narda orman nı ti hPııtlisliğı nden ru~rsi n 
dP orman haş mü lıendi sl iği otlP n A 11 karad:-1 ornıa n 
umum müıl iirlüğünden C:t l1111r. 
4 - sat1ş 2ö-2· 938 çarşamba giinii saat 15,30 
da Mersinde içel orman başıuülumdisliği daire
sinde yapılacaktır, 
5 - satış umumi olnp kapalı zarf usulile yapıla
caklır. 
6 - Muvakkat tPmınatı 4~7 liradır. 

Güven 
Sıgorta31 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantası . V ASFt ORGUN 
dan arayınız. 17-30 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 
HALK EczRnesi 

7 - taliplerin şarluauwde 
y ~ı~lı vflsikala rı getır -
m .. lflri laıuudır. 
8 liilipler lPllif meUup 
larile 'tısikatarmı en g..-ç 
sctal 14 ~o a kadar ~atış 
k.onıisyonn reislığiııt' ver 
ruf>leri şarllır bu saatıan 
sonra getirilen ve nok
san olan tek lif me~ top-
ları ka l>u 1 et.lilmi y ecek tir 

10· l 6 19 -22 
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fil GÜVEN !f 
1 SiGORT ~ ... ?Q?YETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından imi 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vaslı Orgun imi 
~~~~Blml~~~lml~~~B~~~B~~ 

Seroele~ce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nef.is bir tarzda aür.' atle yapar 

***~······~······*•* HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LER! KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.A.1'\. • 

1 HER. NEVİ 
KİT AP , G-A. ZE T E 
VE MECMUA 
TABINI DER.. UH
TE EDER. 

K . .K R. T V :t Z İ T 
D .AV ET K.

1
A RT

L A. R. I. ZAR. F KA
G I T BAŞ~IK.
L .A R. I T AB E.D İ
Lİ R.. 


