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-----------------------------1 n g i Ji z Hariciye Nazırı 

B.Eden 
Avam kamarasında muhte· 

lif meseleler etrafında 
bev.anatta bulundu 

İngilterenin Çekoslovokyaya karşı va
ziyeti dostant!dir. 

Londra 18 (Radyo) - Avam 
kamarasında Avusturya · Al• 
manya münasebatı hakkında so 
ruıan bir suale B. Eden bu iki 
hükumet arasında cereyan ·eden 

konuşmalara dair haberler nl· 
dıQ'ını. fakat h~nüz 'görüşme ne 
ticeleri rı.emeıı neşredilnıedıgin· 
den şimdilik birşey qöyliyemiye 
ceğiui, belki yarın bu hususa 
dair beyanatla bulunacağını bil 
dirmiş \le şunu ildve ed~rim ki: 
B. Hitler \'e Şueing mülakatın· 
dan sefirimiz l..ıir gün evvel ha· 
bordur edilmiştir. fııgilterNlin 
tıoktni ııazarı f;Onılnı ıı mıeıır de-

Komşu ~evlet Başvekili 
B. Cemil A ardamın 

beyanatı 

Fransa hükumeti ile bazı 
an laımalar oldu 

Şam 18 (Hadyo) - Baş\ ekil 
B Cemil Mardanı lıeyaııalla bu· 
lunarak: 

Ekalliyelleriıı nlılı amı şahsi· 

resi lıııkkııııin Frans a hükumeti 

ile i ilaf h ııl oldut ıııu, Frııusn 
nıemurlaı ı kttdı o ı·c maaş nıe e 
lelorıııiu hl:'nılln lıenıoıı hır iıılaf 
ile ııeticeluıımek üzre huluııdu
ğuııu, petrol işletme i şinin de gö 
rüşülmektcı olduğunu vu bunun 
Irak petrolleri işletme şir ketlııri 
tnuk8\'Hle8i <•sasları dahılinfi" bir 
Ş~kil lnıluııac·ağıııı \'e huııdHn 

ııoııı·n şirketin işıı brışlı) nc ıı ğını 

Söy lonıiş rn Suı iyeıı i ıı ecnebi 
sermayelere düşman olmadığım · 

da ilıhe e)·lıınıiştir. 

Avusturya Dahiliye Nazın 
8. llitlerle bir saat 

görüştü 
Roma, 18 (Rad) o) Avustur 

~ a rluhiliye ıınıırı B, Reissiııku 

art llitlerle uzun bir müla.kat 

ı·ııpmışhr, mülakat bir saat sür 
nıüşıür, Munıaılcy h Almany9 da 
hiliye nazırı ile de görüşmüştür 
l)·i lınber al111ı membnlardaıı ıılı 
naıı haberlere göre lııkuarl bu 
ziyaretini dahiliye nazırı sıfatile 

deQ'il, sulhu idame bürosu şefi 

sıfatile yapmıştır, Bay Hitler 

affa uğrayan Nazilerin Almanya 

da ikam~tiııe müsaade etmiştir, 

Nazırın bu sabah Viyaııara dö 

llecel}i umulmaktadır, 

Avuılarya Ve 
Milletler Cemiyeti 

Viyana, 18 (Radyo) Havas 
:ıjaıısı muhabiri bildiriyor : 

Avust•ırynnııı Milletler cemi 

Yetıııi ter ketmoyc Almaııya ile 
Yapılan görüşmelerden sonra 

karar verdiği tekzip edilmekte 
dir, 

miştir. 

Avusturyanın tam isliklAli· 

yeti hakkında da Nazırdan ba· 
zı sualler sorulmuştur. Bu me· 

sele etrafında da Eden: bu gibi 
meseleler etrafında istişarPye in 
gılıere hükumeti amade bulun
muştur v1> amudedir demiştir. 

Çekoslovakya için sorulan 
bir suale dE'; 

lııgiltereniu Çekoslovakyaya 
karşı vaziyeti dostanedir. Bu 
de\'letin rl.i~er büyük devletlerle 
o lan münasebatından da malı1 · 

malımız vardır. cevabını vermiş· 

tir 

Par is 
l{orsaRınrla 

F aalıyet durdu. 
Paris 18 (Radyo)- Borsada 

frınliyet yoktıır. Amerika R~ si 
cumhuru Huzv<!ll iu iptidai mad 
doleri ırn~lanı hıştırmak hakkın· 

da l..ıeya,rntı hüırnü tesir yap· 

mıştır. E ham ı"e tahvilA.t fıatla 

rıııda bır dt>ğ i şiklik olmamıştır. 

Romanya Masla~ tgüzan 
8. Litvinof u ziyaret etti 

Sovyetler notaların
cla ısrar ediyorlar. 

Moskovu - Tas ı\j :ınsı bil 

d ir iyor: 
Hoınııny n ııın Moskova mas 

lalıntgüzarı B. Litvinofu ziyaret 

cımiş "e RükrE>şte kaybolan Sov 
yet maslahatgüzarı B . Hoııteko 
nun kendi arzuKile ayrıldığını 

SÖ)'lemiştir. Lit\!inof yazılan mek 
tubun cebreı yazctırılmış oldu 
~uııu cevabeıı bildirmiştir. Mas· 
lııhatgüzarııı beyaz Ruslar tara 
rındAll kaçırıldığı zannedilmek· 

tect i r. 
Sovyetlor 10 şubat tarihli 

ııo'\alarıııda israr etmekte ve bu

nun tamamen is'af edilmesini is· 

tomoktedir. 

Kayıb Jtalyon vopu· 
ru bulunamadı 
Homa 18 (Radyo) - Cenevre· 

ye giderken tehlike işareti \'e· 
ren İtalyan bandıralı Yankolo 
vapurunu bulmak üzre muhtelif 
vasııolarla, hava ve denizden 
yapılan araştırmalardan .müsbet 
bir netice alınamamıştır. 

f rnnsız askeri depolan 
~ara boldu 

Paris 18 (Radyo) - Bey rut· 
taıı bildirili)' Or: 

Bu şehirdeki askeri depo
lar evvelki gece çıkan bir yan· 

illl neticesinde barQbolmuıtur. 

ingiliz 
Gazeteleri 

Alman - Avusturya 
vaziyetile çok meş

gul 
Londra: - Avusturya - Al· 

manya vaziyeti ile gazeteler ya 

kından aUikadar olmaktadır. 

Bu hususta gazeteler uzun 
mu la Ulalar serdetmektedirler. 
Bilhassa Taymis, hAdisfileri teş· 

rih etlikten sonra ezcümle diyor 
ki: 

•Hitlerin düşüodüklAriui tet· 
bik bakımından Almanyadaki 

hAdiııelertn zaruri olduğu \re şüp 
hesiz Avusturya işinin bundan 

sonra daha hararetleneceği Aşi

kl\rdır. 

:BJski bir 
Başvekil 

Ege adalarından bi
rine nefi edildi 

Lundra: - Tay mis gazele si· 

nin Atina muhabirinin bildirdi 

gine göre, eRki Yunan Başvekil· 
leriııdt>n Mihalııkapolos, hükft 
met ıarafıııdau Ege adalarından 
birine gönderilnıişlir. Kendisi, 
memleketin sükunetini ihlal et· 

mek hususunda son yapılan te· 
şebbüsle al~kadar görülmektedir, 

Hu surelle şimdiye kadar 
adalara tt-crid E!dilenlorin sayısı 

on ikiye varmıştır. 

Bun turdan l ı>disi politik:ı cı, 
b<•ei eski zabıtıir Bunlar, buluıı 
dukları adalar dHhiliııde serb1>st 
dolaşa bilmek tedirlcr. 

Fra11sada 

I htilô:[ teşkilatı men 
supları tevkif 

ediliyor 

Paris: - Fransnda heyecan 
uyandıran hlr tevkif hadh.esi ol· 
muş, Biyar:ç ş~hrinde dört İs· 
panyol tevkif edilmişlir. 

Bunlardan biri ast General 
Frankonun Londradaki sabık 

mümessili Marki dö Bor\azo, di
Q'er üçü de gene ast Frankoııun 
adamlarındandır. Bunlardan üçü 
r.ün baQ'ııjları arasında içi mik· 

rop dolu ampuller bulunmuş, 

tııhli 1 için Pas tür enstitüsüne göu 
deri im iştir. 

Bu adamların Fransadaki 
ihtila.l teşkilAtı ile alAkadar ol· 
dukları ve Fransaya silAh ka
çakçılığı yaptıkları anlaıılmak 

tadır. 

Filhakik4 Fransa hududuna 
komşu ispanya köylerinden Ve· 
rada bır kaQ milyon frank değe 

rinde Alman mamulAtından si 
11\h stokları yapılmış oldukları 

öğrenihıiştir. 

Frankoıınn adamlrırı bunla 

rı mürıasip fırsatlarla Fransaya 
geçirerek Fransız ıhtilAl müte 

ıebbialerine veriyorlardı, Talıki 

kat devam etmektedir. 

Trabzoı1da 

Bir Fındık Fabrikası 
temamen yandı 
Tnıb1on 18 (Rndyo) - Dün 

lş Limitede ait fıııdık fabrikası 
yanmıştır. Fabrikada binlerce 
çu9al fındık ve Mıı-ır bulunmak 
ta idi. Bunlardan hiçlıir şey kur 
tarılamamıştır. Yangın sabaha 

kadar dc.vam etmiştir. İtfaiyenin 
gayretile fabrikaıırn yakınında 

ki diğer fabrikalara yangının 

sirayetine mani olunmuştur. 

Roman~a ile ticaretimiz 
Son günlerde büyük 
inkişaf göze çarpı

yor 
letanbul - Türkiye, Roman 

ya ticari nıüoasebatıııda bir in 
kişaf göze çarpmaktadır, Bu in· 

ki~arı yeni Tilrkiye- Romen ti
caret anlaşması tevlit etmiştir, 

Anlıışmaıırn meriyete girmesin 
den beri Romanyaya mühim ib 
racat yopılmamışsa da bu ay 
içinde ihracat çoğalacağı talını i ıı 

edilmektedir, 

Romanyaya ihraç edilecek 
mallarımızdan en mühimleri pa 
muk ve pirinçtir, İlk parti gön 
derilecek olan bu mallar muka 
bilinde Romanyedan benzin alı· 
nacaktır, Bu sene Ronıaııyaya 

balık da göııderilecekıir, Gönde 
rilccek balıkların tutan 1800000 
lirayı bulacağı tahmin edilıyor 

' Romanyaya iki milyon liralık 

zeytin ve ayııi mikdarda da zey 
tin yağı ihraç edilecektir, 

Romıınyada nehir balığı sar 
feclildiA"i için Roınmıler deniz ba 
lıA-ııın haıırAt çekmektedirler, Ru 
uııkınıdan Hoıııaııynyn göııderile 
cek her ciııs balığın makbule 
geçeceQ'i aıılıışılrıııştır, 

Orta okul ve liseler~e o~uyan 
~ulanmll 

Mektep ıçinde asker 
usulü selcim vere· 

cekler 
Ortookul ve liselerde oku

yan kız talebenin de bu yıldan 
itibaren askerlik dersi görmeğe 

başladıkları malumdur, 
Son zamanlarda askeri ders 

öltretmenleri kız talebenin başla 
değil uskerler gibi elle selAm 
almalarını istemişlerdir, Kültür 
Bakanlığı bu va7iyeti tetkik ede 

rek bütün okullara bir tamim 
göndermiştir, Uu tamime göre 

kız talebeler okuldaki talim za 

manlarıuda, güulük okul kıya 

fellerile bulunacaklar ve selAmı 

talim zamanlarında ordunun iç 

hizmet talimatnamesine göre as 

ker usulü, sair zaman ve yerler 
de de sivil selamı veı·eceklerdir 

Bu şeklin tatbikine bu gOnden 

itibaren başlanacaktır, 

B. Mustafa Ton ak 
Ziraat \'ekAleti müfetıişlerin 

d~n Bey Mustafa Tonak evelki 
gün ekspresle şehrimize gelmiş 
tir, Mumaileyh vılAyetimiz dahi 
linde tetkik ve teftişlerde bulun 
mak Qzere Silifkeye gitmişlerdir 

Sahibi ve Umum N••rlyat 
Dlrekt8rU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
ı eQI llersiı BuımHl • arenıı --Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Duygular: 

"o ,, 
-5-

lnsan duyduklarını, düşün· 
düklerini söyleyebilse , , , ! 

insan arzularını, isteklerini 
bir taşa kazıyabilse , , , ! 

insan emellerini, dileklerini 
bir kAgıda işleyebilse , , , ! 

insan ümitlerinden bir ses 
yaratabilse , , , ! 

Böyle hayal alemi yapan o; 
rüyadan uyanır gibi c tanrı bile 
bu fantazi lilemiııi yaratmaaa 
kadir deQil , • 

Böyle düşünmekle deliligi 
min derecesini bulamıyorum 

diyordu , 
Denız kenarına oturdu, ve 

dalgalara bakıyordu, Sular az 
gındı, Dalgalar sabile di\!ler gi 
bi enldırıyorlardı, Kendi ~lemin 
de yaeayan o; gözlerini bir nok 
taya dikmieti, Dalgalar kudur 
mue birer ejder oldu, 

İleride diyordu : c Sularla 
boguşan bir tekne ur, insan 
oQ'lu mide için ne azim teh 
likeleri göze alıyor , • 

Ve ilAve etli : c Mutlak, 
mullak iıısııu ilahları dı geçı)'or 

No hacet ilah mefhumu da onun 
kafa mahsulü değılmi ? • 

ftlüzik ve şarap diyordu 
ikitıi de ayni doğuşa bakıyor, 

E~ki çağların he)·kelleriııi göz 
doıı geçiren o, bir salkım üzü 
ınün Iİı' çalan bir ozana siren 
leı· elinde uzatıldığını gördü, 
Tıısvir kuvvetli, imaj deriudi, 

Ne yazık ki di.ın ie müzikle 
şıırnbı evleııdirınek kudreLi yok 
lu , 

Bir şeye malik olmaktansa; 
onu gönüle kA.be etmek , , !Gün 
lük sabah dualarım ona hasret 
mek, arzdardn açan karanfil 
duyguları ona göndermek , , ! 
Gönül ıtırlarıııdan süzülen temiz 
kokuları onda duymak , , ! Şar 
kın beyaz göğercinlerini oııa ha 
herci yapmak 1 , ! Ah bu doy 
mak bilmeyen zalım aşk , , ! 
Noye kurşılık beklemeli ? Dag 
lara düşen karları görmeyen 
sarhoş gönül , , ! Rüzgarların 

inleyişini duymayan deli gönül_! 
D'lnizlel'in köpürdüğünü bilma 
yen cahil gönül , , ! 

Berrak semada ay se\!inçle 
neden koşar, Lekesiz semada 
yıldızlar neye birbirlerile konu 

eur ? 
Gel benim bütün arzu bah 

çelerimin nadide çiçeği aek; nar 
içi dnôaklar kulağıma c hakiki 
aşk böyledir , • desin, diyordu 

o ''' 
Sabri Us 

Azıh ve cesur bir hırsız 
Çald,ıı eıya ile bir· 

tikte A ntepte 
yakalandı 

12-2- 938 gecesi nafıa 11 
inci su işleri mühendislik daire 
ıiııde t>ollisiz bir hırsız 144 lira 
kıymetinde büyük bir daban 
halısı ile bir telefon, bir yaz: 
makinesi ve bir de şemsiıe çal· 
mıe ve sıvışmıtı, 

Şehrimiz zebıtuı bu bAdiee 
üzerinde ciddi letkıkler yaparak 
hırsızın izini bulmuo ve faili 
ElaııQ'ın Dişidi köyünden ibra 
hımli oğlu Ömeri evolki gtln 
Aııteple çaldığı eşyıılarla bera 
ber yakalatmıştır, Ömerin cil 
rüm eeyşlarile beraber Merşine 
getirtil~ceQ'i hıcer alınmıı\ır, 
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Harp olmıyacak 
Bı1 lıususta teıniııat verAn İn
giliz gazetf,si diyor ki: 
Sulh ümitleri hallun zonnettifinden bu 

gün çok daha faz.ladır. 

lııgil izl!o Deyli EkKpres ga 
zelesi, harp olrnııyııcn~ıııa dair 
lemiııııt vernıek sureıile lııgılız 
efkı1nnı tt>skin etmek istiyen lıir 

yazı llf'Şretmiştir. 

Diiııy ırnın ht.güııkü vııziye 

liui gözdeıı gtıçireıı lıu yttzı şöy 

ledir; 
"Havadisler koı kunç. Fakat 

hAd·selerin içyüzü endişe \'ere· 
cek muhi) ellA de~il . 

yük ilıtı!Afııı müsebbipleridir. 

Jıı poıılııı cta, yüksekten ko 
ııuşııyor Bunuııla beraber, Ja 

poııyH, Avrupadaki ittihad ııok 

tasıııdan istifade ederek, Çıııden 
hü)· iık parçalar koparmıştır. Fa 
kaı lrn parı;aları hnmetmesi 

hayli zaman sürecek. Qüııkü Ja 
ponya, gir ietıQ"i bu muazzam as 
keri teş.,bbüs dolayısile mena 
biıni lıayli zorluyor. 

Son hafta içinde 
Şehriıı1ize Beş)1 ÜZ elli ton 

pamıık geldi 
orsada 13,500 kilo susam aatıldı 

PAMUl{ 

Uu hafla içerisinde şE>hrimi 

ze 550 ton pamuk gelmiş borsa 

da sekiz buçuk ton klevlant mu 

amele iÖ•müşıür. Fiyatı 41 ku 

rueıur Geçen hafta muamele 
olm11mıştıı-. 

919 ton harice 11 ton dahi· 
le ihracat y11pılmıştır. 

ÇAVDAR 

Bu haf ta 930 ton çavdar 

gelmiş borsada 200 ton rnuame 
le görmüşıür Fiyat 4,5 kuruş· 

tur. Geçen hafta ayni fiyata ı-a 

tılmıştı GP.çen senenin ayııi haf 

tRSmdtt çavdarın kilosu 5 kuruş 
yetmiş beş santim idi. Hafta 

dur. 

YULAF 

Yedi gün içinde muvaridaı 

yoktur. Borsada 120 ton muame 

le gfürnüştür. Fiyatı 3 kurut 

57,5 santimdir, ihracat yoktur. 

Stok tahminen 87 tondur. 

DARI 
Mal gelmemiştir. Borsada 

70 ton muamele görmüştür. Fiya 

ıı beş kuruştur. Harice 70 ton 

ihracat yapılmıştır . Tahmint 

stok 26 tondur. 

SUSAM 
Bu haha şehrimize susam 

Avrupa, Almaııyauın, kendi 
dahiliııde <·erP)'Hll E>deıı hAdise· 
ler hakkında sekiz gün reRnıen 

hiçbir malumat vermP.mesi ~e 
bu yüzdeıı çıkım en aşırı riva· 
yetler dolayısile harbe daha zi· 

yade yakınlaşmış değildir. 
Vaziyet tamamen berakistir. 

Jııponyanın, Avrupadaki iki 
müttefiki. ile hakikt bir sihri,, 

yeti yok. Üç kuvvetten teşekkül 
etmesi mefruz olan bu ortaklık 
iki kuvvetten müteşekkil Hitler, 
Musolini ortaklığından daha az 
ömürlüdür. 

• • • 
, içinde ihracat yapılmamıştır.Tuh 

mini stok mikdarı 54:J tondur. 

gelmemiştir. Borsada 13,500 kilo 
Tarsus malı 16 kuruştan mua· 

mele gt'ırmüştür . Geçen hafta 

muamele olmamıştır . Tahmint 

stok 400 tondur, 

Sulh üıniLleri , halkın zannetti· 
Q'inden fıızladır. Etıkiye nisbetle 
kıyas kalJul etmiyecek kadar i· 
yidir. 
ALMANYA 

Almıtnya, her ne sebeple o· 

lursa olsun, Avrupanın bugün 

kü nizamını en çok tehdit eden 
Amil olmuştur 70,000,000 kieilik 

bu millet, yüksek bir melıaret 
disiplin ve silAh istimalindeki 
ıecdatiyle Avrupanın tam orla· 
sında bulunuyor. 

Milletler, Bitlerin bütün da· 
bili ihtilafları hallettiği ve her 
gediği kapadığı kanaatine var· 
mıştı. Hitler, gerek komeularını 
gerek kendi milletini euna inan 
dırmağa muvaffak olmuetu; Al· 
manyanın meseleleri, ancak Al · 
.man hüktlmetinin kendi hudutta 
rı haricinde harekete geçmeıııile 
tamamen ve nihai &urelte hallo 

lunabilir. 
lete bu sebeptendir ki bu 

gün Almanyanın müttehiden 
yaptığı müstenılekı:ı talebi, baş· 

kaları tarafından da müzahar~t 
gördü Gene bu sı>bepledır ki, 

keııdı ülkeı-i dahiliııde, daha zi · 
yede Alman ırkdaşı ithal etmek 

iste~inde bulundu. Ve gene bu 

sebepledir ki, komşuları oııu hıı 
karurıııda kati tzÖrrlüler ve tal 
bikine kadır olduğunda eııdışe 

ettil ı r. 
Alm11nya, keııdisirıden başka 

hiçhir kimse için mesele çıkara 

cak vaziyetle bulunmuyor. 

lTALYA 
Almaııyanın bir müttefiki 

var: İtalya! . Böylece Roma -
Berlln mihverı teşekkül ediyor 

EKas itiharil~, Hıtlerle Muso 

liniııin ınenra · ıtleri tesadüm et ' 
mekt~dir. Onların ikisi birden 
değil, ancak bir tanesi hAkim Vll 

ziyette olabilir. Çok sürmeden 

veya bir müddet, ı:ıonra, biribir 

lerine nisbetle hangisinin, hA 

kim vazi1ette bulunmasını ka 
rarlaıtırmağa mecbur olacaklar 
dır. 

İtalya, yalnız başına sullı6 
ihlAl edemez. Bu hususta tama 
meu Almarıyanın vaziyetindedir 
ltalyanın, Habeşistanda Q~yrek 
mil1on askeri var. Altmışbin 
kadar İtalyan kuvveti de ispan 
rada oarpışıyor. Hunlardan her 
ikisi de muvaffakiyet vaziJetin 
de olmadığı gibi, dahilde de 
sıkıntı mevcuttur, 
JAPONYA 

Japonyaııın dahi, Almanya 
ve İtalya ile münasebatı g~vşek 
tir. Japonlar, Çın - Japon har 
bi adını verdil}imiı, üçüncü bü 

Gelelim sülbü istihdaf eden 

ı. utvetlere: 
Fransa te Rusyadsn buşka 

Amerika var .. 

Amerika, hiç şüphesiz kı en 

zengin olan cüzütaındır. Ameri· 
kanın şimalini tek başına kRpla 1 

yan ve cenup kısmına da hAkim 

olmak a beraber, gayri nüfuz 
bir hald~ hulıını:ın hu kütle, va· 
zife haşinda lııgıltere ile teşriki 
mesat edere~ büıün dünyaıım 

sulbünü temine yarayabilir. 

Billahi Fraııaa, RusyR, Ame· 
rika ve lııgiltere, hep beraber 
değildirler Fakat, yukaı·da da 
gösterditl'imiz gibi. Almaııyıı, I· 
tal)· a ve Japonya da beraber de 
Q'il, 

Hakikat şu ki, hiç bir kimse 

herhanııi büyük devlete hücum 
etmeği istemez. Ve pek aıı hü · 
cuma cesaret edebiliı·. Hiç bir 
kuvvet, yahut kunetler mı>cmu· 

ası, lııgilt~reye hücum elmiye 
•!ektir. 

Şimdi İngiltere kuvvetlidir, 
Her gün kuHetini daha ziynde 
arttırıyor. Donanmamız, 1914 ı:ıe 

nesinde nisbetle diğerleriniııkiıı
den daha üsıüııdür, Ordumuz, 
süratle yeuidPn orgaııiıe ve tec· 
h z ediliyor. Hava kuvvetlerimiz 
başlan'tıcta o kadar iyi görün· 
memekle beraber, şimdi yoluna 
girmiş VP iyi ilerliyor ... 

Dt:yli ekspres gazeteMi maka 
lesini İngiliz milletıne hitaben 
şöyle bitiriyor: 

"Kendi milletinizin kuvvetin 
eten sevinini::. Bize iyilik temen 

ni eden komşularımızın iyi ha· 
reket ettiklerini, fenalık tem~nni 

etmesi ihtimali olanların da, bu 1 
fenalık mekanizmasını biıim a· 

leyhimize kurup bizi kıslırmala· 
rı imklnı daha az olduğunu bi· 
!erek müteselli olunuz• 

Halkevinde 
Konferans 

Dün saat 20,5 de eehrimiz 

Halkevinde iki doçent ve talebe 

lerile birlikte şı:ohrimize gelen 

Ankara tarih, coA-rafya ve dil 

enstitüsü profesörl<'rincten H 

Hermann Luis tarafından ilmi 

ve tariht bir konferans verilmiş 

tir, KonferanR kalabnlık bir sınıf 

halk ile öğretmenler ve m'Onev 

verler tarafıudan dikkatla dinlen 
mittir, 

NOHUT 

Bu hııha muvaridal 315 ıon 

dur Borsada 175 ton muamele 
görmüştür. AMgaı t fiyatı Diyar 

bakır ve şark malının 5,625 aza 
mi fiyatı 5,75 Anadolu malının 

ise beş kuruştur. GflçPn haha 

muamele olmamıştır Harice 500 
toıı ve dahilP 11 ıoıı ihrıwat ya 

pılmıştır Tahmiııt stok 29 ıon 

ACI ÇEKiRDEK lçl 
Bu hafta borsada 35 kuruo 

tan 10 ton muamele görmüş ve 
13 buçuk ton ihraç edilmietir. 

ANALiZ 

Bu hafta en fazla 

analizi yapılmıeıır, 

buğday 

l I <I J k e v 1 e r i 11 i n a (• ı lı ş 1 a r ı )y ı l
rl ö 11 ii nı ii ııı ü IlHSPl)eti le 

20 - 2 - 938 pazar günü ıJe gecesi yapı
lacak şenlik Vd tören programı 

Halkevi Başkanlığından: 
GOndOz yapılacak tören 

Güııdüz tören Halkevinin 

üst kat saloııuııda saat 14 de 

toplanılacak Arıkarn rndyo8ile 

verilecE-k sörlev dinlendikten 

sonra lıu program tatbik edile 
<·ek tir 

Aııkaradan ve Ev salonun 

dan verilorek söylevler müzik 
par<;aları Evimizin Yo~urt paza 

rıııda ve Gümı ük nıerdauıııda 

ki oparlörlerile auı geçen mey 
danlar ında bulunacak yurldaşla 

ra dinletilecektir. 

1- İstiklal mareı 
2- Halkavi marşı ( Gençler 

tarafından) 

3 - Söylev 
4 - Piyano ile parçalar (Ba 

yan Necibe Seymen tnrafıııctan) 

5- Muht~lif müzik pArçAla· 

rı (Oı kP.stra tarafından) 

6 - \1illi müzik parçaları 

7- And (Ev gNıçleri tara 

fından) 

Gece müsamere salonun 
da yapılacak tören ve 

temsil programı 
1- fstiklAI marşı 
2 - Söylev 
3 - Tahlo IDevrim) 

4 Çakır Ali ( 1 perde mil· 
li piyes) ya~an İçel saylavı Fe· 
rid CelAI 

5 - itaat ilAmı (3 perde ko· 

medi) yazaıı CelAI Musahipo1tlu 

A - Temsile Sl!ıjlt (20,30) da 

başlanacaktır. 

B- Temsile giriş kartları 

gündüz Ev salonunda yapılacak 
ti)rende da~ıtılacaktır. 

--------------------------------------Halknvinde 
. Dün idaıe heyeti 

toplandı 
Halkavi idare Heyeti dün 

haftalık toplanlısnıı yııpmış ve 
günlük işler üı~rinde görüşmüş 
gelen yazıları okuyarak kararlar 
vermiştir, Halkevleri yıldöııümü 
mQııasebetile yapılan ıören üze 
rinde de görüşmeler yttpılmışlır 

Kumar oymyanlar 
Para cezaaına çar

pıldılar 
Üç gün evet Ntizhetiye ma 

hallPflinrle Ruvac·ı To-1nıı Pviıı<1A 
kıırnnr oyıuııılıt.~ı Ho11kt1u polıt1 

komi~fH' lıı:tı tarııfıııılaıı h11h ... r 
ıılınıııış, koııııı4tıl' Buy Ftıuı ar 
kadatlarile birlikte 11.a& birde 

B. M. Gene 
Uzun zamandaııberi eehri 

ıniz Ormaıı MuamP.IAl mPmurlu 
~unda bulunan Bay Mehmet 
Gene Adana orman baş mühen 
diRlitti muhasebesi kadrosuna 
tayin Aciilmiştir, 

Senelerdenbel'i buradıı hüs 
nü ıdar~ ve dürüst muamelesile 
herkese kendisini sevdiren Meh 
met Genç bura ile olan ilieitinı 
k~smiştir. Yakında yeni vazife 
l!lirıe bnşlamak üzere Adanaya 
gidl-'C~ktir, 

KeııdılPriııA ötedeııberi oldu '11 .rihi muvHffııkivPtlpr dilprir., 

mı zkur mahalle .cıderek kunıur 
"Ynıtyıın oıı hir kişi dört deste 
iı;ıkıınıtııt kAeıı1ı, bir çıft zar ve 
21 ıırıt ı·ür üııı 1-'Şyaı;ııle yakalaya 
ı·ak HdlivPye lf'Mlını etmiştir, O 
) uıı O)'ııayaıılar mahkemece pa 
ra cezasına oarpılmıılardır, 

Sayfa: 2 -
Dünyada Neler oluyor 1 

Modern zihniyetli 
kuılar 

Kuzey Afrikada bir nevi 

hindi vardır; bu kuşlar kuluoka· 

ya yatmazlar. Yaprak ve taze 

othıı·dt1n kocaman bir yuva ha· 
zırlarlıır. Dişi bu yuva, a 70· 
murdar, erkek yuvanın üıtcıne 
yine yaprak ve otlarla örter. Yu 
vaııın hacmi ÜQ metre: mikAbıdır. 

Üstü örtülünce, otlar ve yaprak 

lar tabahhura başlar ve bu ıu· 
ret.e bir sıcaklık peyda olur. 

Bu yaban hindilerinden son 
ra en büyük yuva yapan kuı 

lnr leyleklerdir. Bu yaz Witten· 
bahc civarında bin kilo aatrh· 
ğında bir leylek yuvası bulundu. 

~t eaud günleri hatır
latan kiit/J.k 

Yugoslavyada, Vinkovoide 
meşhur bir tüccar, bundan otuı 
sene evvel bir kız sevdi Kızın 
anası, babası izl'ivaca razı olma 
dı. Bunun üzerine Ulccar sevıi· 
tisini kaçırdı \le gizli evleııdi. Kı 
rı koca çok mesud bir hava& ıe 
çirmeQ'e başladılar. Bir güo ci· 
vardaki ormanda gezerlerken a· 

dam çakısrnı çıkardı, meıe ıl'ao 
larıııdan birinin göQ'desiııe bir 

kalb resmi kazdı ve kalbin iQine 

kendisinin ve karısının isimleri· 
nin ilk harflerini oydu. Bu hl 
disenin üstünden otuz sene geç· 
ti. Adamın çocukları oldu. 

0Pçen gün oduncudan gelen 

odunları istif eden çocuklarını 

se1rPderkeu bir meıe k0t0t6 
d ikkatini celbetti. Yakından bak 
tı, üıerinde bir kRlb resmi ve 

içinde de kendisinin ve karısının 
isimlerinin ilk harflerini görd6 
Derhal bunun otuz sene enel 

izdivacının en mesud günlerini 
yaşarken kendisi tarafından o 

ağaca yazıldığını hatırladı Va 
kayı karısına ve çocuklarma an 

• lattı. 

Mesud günleri hAtırlatan 
meşe kütüğünü hususi bir came 

kArıe koyup sakladılar Şimdi 
tüccarın çocukları her pazar o 

cnmekAnııı üstüne çiçek koymak 
suretile ana.larının ve babaları· 

nın mesud günlerıui yad ediyor 
larmıı 

Kurbatalara karıı 
muharebe 

Geçenlerde Transvaı'ın mer· 

kezi olan Johansisburg halkı 

gece uykuda ikAn müthiş bir ıa 
rüllü ile uyanır. Yüzlerce çocu· 
ğun birden bağırnıl\sınt andıran 

bu gürühüiıün neruden geldilioi 

anlamıık için herkes sokaklara 

fırlar. Bıraz sonra hadsız heaab 

s:z kurbatta kütlelerirıin sokak· 
larda batırarak, sıçrayarak yü· 
rümekte olduğu görülür. Kurba 
Q'alar açık buldukları kapılardan 

evlerin içerisine dalar. Bu ufa· 
cık hayvanlarla mücadele tılmek 
llzım gelir Fakat ahali onlarla 
baea çıkamaz. Zabıta mücadele 
eder, o de klfi gelmez. Asker, 
sokak silindirleı i va gaz bomba 
Jarı cellJolunur. Evlerin kapıları 
ve pencereleri, sımsıkı kapanır. 

Günlerce sokRklıtr sQprüldr, le· 
I 

mizlenir Ondan sonra kurb •ta 
ftılAkelinin atlatılmasına imklo 
hRRıl olabilir Kurbağaların c·ivar 
daki bataklıkları hangi sebPb· 
deıı dolayı terkederPk 9Ahre hil 
cum etın ış oldukları!uuaıüne ka 
dar anlatılamaz. 
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A~dm çifçilerke Yeni ~ir Türk · lnoiliz Mersin piyasası 1 
iki ayda 3 milyon· 
luk yardım yopıldi 

Aydın, - Ziraat Bankası 

ziraat mevsiminin baş\angıcı 

olan 937 eylillilnden iliharen 
iki ay içinde çıfı.;ilere tohum
lud: ve diğer ihtiyaçlarını kar 
şılamak Uzre Uç milyon lira 
y11rdıında bulunmuştur. Bu pa· 
ranın yan .. ından fnlası ziraat 
k·edi koopMalifleri azasına 

diğeri de aza olmıyanlara ve· 
rilmiştir 

Yardım miktarı gı> çE>n yıl 
lardakinden çok fıtzladır, Kre 
di bolluğu ziraat aldleriııin 
çoğalıp asrileşmesine de yar · 
dım edıyor 

Dığ~r taraftan kredi ko 
operetifleri :ııasınm eza olmı· 
yanların adt'dine yaklaştığı 

görUlmektedir ki. bu memnu· 
niyeti mucip oluyor. 

Ziraat bankası teşrinisani 

ve kAnunevvelde çifçilAre kre
di yardımında butanduğu gibi 
ilkbahttrda başlıyacıık ziraat 
faaliyetinede hazırlanmaktadır 

İngiltere italyaya 
kredi açacakmı 

... ' .. .._ 

Londra, (A.A) - Londra, 
bankaları tarafındarı ltalyeya 
kredi açılması şayialarırıdan 

bahseden Fiııancial Nevs di· 
yor ki Böyle bir muamelAye 
katiyen tarafüır dt>ğillz İtalya 
verilecek bir isti kraz111 netice 
si vlarak vukua gelect: k sıya 
si yaklaşmanın hayatiy~ti hak 
krnda kıtli garantiler VP.rme
diği takHrde 1tnlyuya bir istik 
ruııla bnluurnak bir deliltir. 
Meselı;.1yi ne dArt>ce fazla tel· 
kik edersek İtalya istikrazda 
bulunmak kPyfiydi o d., rf'Ce 
antipalık bır hnı ulıyor En ıyi 
ihtima•dA bu krediler istikraz· 
lardan mtthrum hir r.-jiıni tak 
VtyP.ye yarıyacak PO f~118 ihti 
m ılde İSii İtalyan silahlanma 
sına kullanılarak binnetice is 
tikba 1de Akdenizde ve yakın 
şa rkta gArginliği ve emniyf'l• 
sizliği artırmalitan hali kalmı· 
yacaktır. 

şirketi ~uruluyor 
........... -~ ., 

fngilterenin eski irfanda 
nazırı muhafazakarlar fırkası 
fubri veznedarhğından Girin
nerdt istifa etmiş ve buna se 
b11p olarak da TUrkiyE>ye aid 
ihracatı inkişaf ettirmek mak 
sadile kurulan bir şirketin 

idare mPselesi reisliğini Kabul 
ettiğini ileri sUrmUştar. 

Burıdan, İngi ite rede yeni 
bir TOı·k - tngiliz şirketi ku· 
rulmakt1 olduğu anlaşılmakta
dır. Eski nazırın istifHsını ka 
bul eden muhHfazakir fırkası 

" lideri ve fngıliz b<ışvekili Çam 
berlain kendisine yeni vazife 
sind~ muvnffHlriv .. t dilPmiştir. 

Mü~a~il bonolan yükselecek .......... 
Ankara, - Maliye vekA

leti gayri mUbedillt~rin istih· 
kaklarının tasfiyesi için bu· 
lunduğu tetkiklere dev11m et
mAktedir, 

seyıendlğine göre tasfiye 
için bir kanun proj..,si hazır

lanacak ve hazirana kadar 
Meclise verileeektir. Evvelce 
dağıtılmış olan mUbadil bono 
larının da kıymetlendirilmesi 
için teJbirler almaktadır, A· 
hnacıık kararla bonolar yeni
den yUksPlec~ktir. 

Mersin tecim ve endüstri 
odasmdan 

Odamızın Ucilncil sınıfında 

ve ticaret sicil defterinin 476 
ınct numarasında mukayyet 
ve müseccel ( J ş. Mesıtjo ) 
fırmHSl odamıza gönderdıği 
30 -12-937 tarihli rneklubun 
da 9ii7 yılından İtibaren ken 
di namımı hiç bir İbrAcat tice 
retil~ işıığal etmiyecı>ğini bıl· 

dirmt>sı ilz~rine işbu keyfiyet 
mfli',l•ftr fırmanın siciline 31-
12-937 tarihinde kayıt ve 
t ... scil edıldiği ilAn olunur. 

Nöbetçi Eczane 
bu akşam 

HALK Ec:ıanui 

• H iZ iŞ 
ilhami Yalçın Er 

Meyv:1, Sebze ve umumi taşıma işleri 
Merkezi Galata ömer abit han 2 inci 

kat No. 1, Tel. 41484 
İstanbul, Tütün Gümrük Kemtrli sokek No. 25 Tel 2?251 
Haydarpaşa Rıhtım üstü No. 4 Tel 603.H Tel. H, P. İlhami 

Bu kere muhterPm kabzımal ve tüccarların arzusu üze 
rine bilhnssa meyva ve sehze nakliyat işleri için kUşrıt ey
lediğim müessesemi muhterem Adı:ınn Mersin ve Tarsus 
halkır.a ve sebze mUstehsillerine erz ile keshi şeref E>ylerim 

iş ferde sür' at intizam ve doğruluk esasdır 
Gönderilecek mallar gilnU gUnUne ve saat lıesabile 

mahftllerine en ehven ş~rait dairesinde derhal teslim edile
cek ve arzu edenle• İn malları da en mükemmel şerait daire· 

sinde satış ettir! lecekti r. 
Satış için sebze halinde de şubemiz vardır. 
Arzu edenlerin yukırdaki adreslerimize müracaatları 

ilan olunur. 

••• 
18-2 938 

K. S . 
Pamuklar 

Klevlant 41, 
Dağ mah 
Kapı mala 
Koza 
Kırma 
Kozecı parlağı 

buğday - çavdar 
Sert şerk 5.,37 
Yumuşak 5.,25 
Yerli buğdayı: 4,.50 
Çavdar 4n~5 
Anadol yulaf 4.00 

Ana dol 
Yuli 

arpa 

Nohut ekstra 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

3,95 
3,,62 
5,9!> 

7,5o-ıo 
3,,50 

7-8 
120-1::0 

20 
Balmumu 
Cehri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

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

67,5 
10 

1.1), 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı » » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 

78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17 ,S 

İkinci nevi mal 

Çay 
Kahve 

:.J9o 
109 - 110 

Borsa T elgraflan 
17-2-9S8 
Paralar 

Türk allunu 
/sterlin 
/Jolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
6~0. 

79,70, 

~4.27, 

tS.17-75 

Y[Ni MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Tilrkiye Hariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilioatın satırı 10 
Kuru6tur. 

• 

• 
mersın orman 

Gayri uıamul 
hacmi 

i L A H 
~ö'oe şefliöin~en 

muhammen vahit 
fi yatı 

~13 . 03. kt1 ulal lira k. cinsi 
l :l2 6 000 o 4 9o çam ağacı 

l l ~04 O ı 2 cam odunu • 
ı _ i ç t> 1 v i 1 a ~ eli n i n t; ii l 11 a r k a za s ı d a h i li n d e k ı -

zıl &ılilt-r onua11ırıdan 1~26 llv. çam ağacı ve 
ı ın04 kerıt~tl ca•aı otlunu salı~a cıkarılrıııştır. 

2 - .'1uhauı;ııt'u lwth·I kt·rt>sl.-lı.k t'ŞC:ırtn beher 
gayri ·ı ~111ul nwt · e mikalu 490 ve çam odunu
rınn b,..lwr kt·ııtHll l ~ kur uşlur. 

3 ~artnamP- ve mu ka vt'lPını ıue projt>le ri para
sız oh• ra k giilrıa rdH oruıa n nı ,lf aeııd isl ı ğinden ~Jer 
si nd~ onua n b:-ışmii heıutisl i ği od tın Au~arada or • 
uıarı uru um m üd ii dii ğii rıdeıa a Jırıır,, 

4 - ~alış 24 2-938 pPrŞ••u ı b~ gii nii saat 15,30 
da }lt'rsirıdP. içt>J orruan bHşuıiilwndisliği dairesin 
de yapılttcakıır. 

5- SCilış urııunıi olup kapalı zarf usuliJe yapıla
caktır. 

fi - ~luvakk:ıl loruirıal 55ö liradır. 
7 - ta liplt>ri n şa rtrıamtıde ) azılı VP.Sİ kala rı ge -

&irmPIPri l~zı mdır. 
8 talipltırin lPklif m<>kluplurile v~sikalarmı P.n 

gfJÇ sHal ı 4,:{o a kachır ~aıış ko •uis~orıu rtıi!'liğine 
Vfr111PIPri şarttır. hu sa:dlan ~oııra µt>l iriten ve 
ı ı oksau olan lt'klıf nır~lupları kalml fctilnıiy•' Crk 
•ir. lo- 16 19 22 

• 
mersın orman 

Ga\rİ mamul 
~ 

hacmi 
M3. 03. 
897 000 

İLAN 
~ölge 

kPnlal 

lo764 

şcfliüin~en 
nıulı~mnwu \lalıi 

fi yatl 
lira k. cinsi 

4 9o çam ağacı 
o ı 2 cam odu un . 

<lalıilirıde baskı l· icı·I \lihhtıiı · irı ~iilrıar ~azosı . . ~ 

oroı;ırıırıdara 897 uıt>tre uıikap kert>~lt>lik çam ağa 
cı ve 10764 kt>ıılal çam odunu satışa çıkljrılmış · 
tır. 

2 - }1ulıHnımrrı lw(frl kerestrlik t>şçarrn beher 
gayri nıanıul nıt'lr~ mi~abı 490 ve çam odurıu
ıımı lıf'IH r k111ılHh 12 kuruştur. 
3 . şatrı~nw H~ uıukavPlt'rHHııe projf>ltri parasız 
olarak ~iilııarda orman nıülıendisliği11den mersin 
d.- orman lHtŞ nıiilwrıdi~l i ğindtın Ankarada orman 
u nı u nı n ı ii ıl ii r lü f1 ii rı d e n a lı na r. 
4 - satış 23. 2 9b8 çarşanı ba giinii saat 15,30 
da ~1tırsirıdt' içt-1 orıııan başnıülıendisliği daire· 
sinde ya pıltıC<t k tır, 
5 - satış umumi olup kapalı zarf usulile yapıla· 
caktır. 
6 - Muvakkat lem111alı 4~7 liradır. 
7 - taliplerin şartnamede sazıh vesikaları gelır
IUf>leri lazımdır. 
8 . talipl~r ı~klif mek tuplarilP. vrsikala~ı~~ -en g11ç 
S«'lHl ı4 Bo a kutlar ~atışkoruis~·onıı reıslıgme ver 
nw)tıri şarllır bu saatta115onra gPtiril~n . ve n~k
sarı olan tek lif mek lu pla rı ka hu 1 edı lnııyecek tır 

1O · 16 · 1 ~ 22 

TÜRK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
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SAYFA 4 

Mersin icra memurluğuna~n; 
Alacaklı, Mersin Ticaret Bankası 
Borçlu, Recai Vasıf 
Tapu kaydı ve tarih ve numarası, Teşrini sani 1930 
No. il 
Cinsi ve %İraı, Rir bap 750 zir alı hane 
Mc:vkıi hu dudu ve evıah, Seğı hamit iken Tevfik şe· 

bup solu tariki b s rkası Hamit iken Tevfik şebup önü 

tArikiim ile mahdut olup Mersin kışla cadde<iindedir 
Ve vaziyeti hazıresı, Dıvarları taş üstü beton üç oda 

bir mutbab ve havlusu etrafı taşla çevrilidir. 
Yukarıda gösterilen gayri menkul açık artırma vepeşin 

para ile muha nmen kıymeti olan 3000 üc bın Liranııı yüz-
deYctmiş beşini buldu~u suretle 19·3·938 cumartesi gün il saat 9 da 
mersin icra dairesinde ençok ve eııson artırana ihale olunacaktır.Tayin 
edilen zamanda artırma bedeli mezkur gayri menkulün muhammen 
kiymetlerinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en çok artıranın 
teahhüdübakikalmaküzere artırma 15gündahatemdit edilecek yani 4-4-938 
ta~ihinde pazartesi gUnü saat 9 da en çok e r t ı ra na takdir 

olunan kıymetin yüzde yetmiş beşioi bulduğu surette ihale 
o 1 u ne c a k t ı r. A r t ı r m a ş a r t n a m e s ı 
19-2-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup herkes tara 
f ı ndan görülebilir 

Bu gayri menkulün mükellefiyetleri şartnamede yazılı 
dır, 

ipotek sahibi alacaklıarla diger alakadarların gayri menkul ()zerinde· 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddıalarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bıldiı meleri lbımdır. 
Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedt'lin n 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya işlırak edecek ol:ınlar 6{ayri 
menk1Jlün muhammen kiymelinin yüzde yedi buçuk nisbeıinde pey 
akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu vereceklerdir. 

Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen oıan zamanda icra dai 
resinde bulunmadığı bulunupta artırma meclisini terk etliQ'i tak 
dirde yüksek teklif vaki olursa almaktan vaz geçmiş addolunacaktır 
Kendisıne ıha le olunıın kımse be,1eıl ıhalt>yi vermezse ı hale fesh 
edrlecek ve aradakı farklardan ve zararlardan mt'sul tuıulacaktır 

Alıcıların Mersin icrasına müracaetlara ilin olunur 

Saym Mersin Tcccaranma ve ~al~ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir ~urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kam)onl rımız emrinize amadedir. Almacak ücrd, 

araba ücretınden daha mutedildir. 
Ru suretİe h em nakliyatınıza toptan yeptırmak ve hem 

de zamandan kua11mış olursunuz. 
K myonlarınuz büyük ve kap•lı olduğundan m•ll•rtnı · 

zın hasara uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olmak 

ihtimalleri de yoktur. 
ADRES : Otomohil Durak Mahalli 

H•·nzirıci Baki harma 
TPl~fon : (180) 6 -30 

Fotograf l\,akineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve ~.,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
===- === 

( T 1 K U ) Mar~alı d~lma kalemler, .. h~r cins 
matbaa kağıtları, Kırtasıyt-, Kıtep, Fenni gozlukler 
J<ol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilbaı1sa tavsiye 

lederiz. S[ll~~•Y ~!~t !!~~JH -MERSiN 

• • 
DOKTOR DOIÇTOR 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU SARACOGLU 
••• 

Doğum ve Kadın Memleket Haıtabaneıi 

Hastalı klR rı DAHİLİ HASTALIK· 

Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI 
MUAYEN.EHANESİ 

Kışle- caedui Avukat Hilll Muayenehane: 

Kemalin evinin birinci katıo Kışla caddesi F edon 

da hastalarına her gUn aa· r a bıocının evi altında· 

bahtao akşama kader kabul daki 102 No. Daire 
t"dtor • 

• - • 

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

fi GÜVEN 1 
1 ~ SiGORT~ ••• ?.Q~YETESi 1 
1 ~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 

@kurulmuf tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~ 

M 
E~ 
- -~ 

* IE WH * 
Senelerce Evel Mersinde Kurulan 

Bir Müessesedir 
Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 

Resmi devairve müessesatla ticur.ethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveascıirei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

··-·······~········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LER.! KABUL ı1E TEZ ELDEN YOLL.A.P\. 

1 i H E R. N E V İ K . .A R. T V :t Z İ T 
KİT.AP , GAZETE DAVET K. A R..T
V E ~ E O M U A LA R. I. ZAR. F KA

G I T BAŞLIK 
TABINI DER. UH- LA R. I T .AB E.D İ-
TE EDER.· LİR... 

= 

~••••••• w~ -•ftnn•~ a •• n auuonn•• 1 kayadelen suyu_ ! 
U SH\Jr ı llal~ııı ızııı ~ılıı rntırı ~öı iHı111111 .. ltıl.11' h ~"' ' lrnlııt 11ı1~it11 K.\ Y.\ft 
!MoELEN SU\ t:~U l!a, ... ı sılılıi bir Şt'kılıitı m .. ·nlı.ı~di•kı •~~ı~;ıtmıla ~~~ik
• liklerİUİ l31t1~mlft1UIŞ (t>rlltİfl •'il "IOfı ll~l ~llt•J'İUI \ '<t Jlltf llrn~d;ı hnlu1tcfll~ll
llllZU drZ ederiz. 

c KAY ACELEN SUYU • •.
1 

Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur havuzlaral 
in~irilmiş ora~anda bütün fiziki ve kim ye i evrf mı rnu~afaza ederek el deymeden 

1 ~ususi ~imyakerimiz ~uıurun~a ~amacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
İ şehrimize gelmektediı . İ 
1 

KA y ADEl EN RUVUNUN evsalı 11t! levk:tlAddii.!ınt: ~elınce: Yıllar gt!çdikçe h~lkımızıııl 

gösterdiği ra~beı ve teveccühü karşı-.ıııda tazla c;öz :ıöylemeQ-i zait görUvoı uz Sıhhat Bak'l.nfıgı 

il T k' . 1 .ve stlı1iyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KA. Y ADELEN SUVU 't'a'rız ür ıyenın 
il en iyi suyu olmakla kalmıvarak "Dünyanın hırinci kavnak c;uları arasında bulundıı~unu ishat 

ll etmiştir • M 
• lştahsızlı~a. hazımsızlıQ'a bir çok mide haQ'ırsak hastalıklarına kareı KAY/' "1ELEN şifalı hir ı 
• hayat kaynaQ'ıdır. • n Suyu ptlt temtz Vt' ""'""dlf. 1 urübt tdtn sayın hulkımız_lundindt buldufu tfncklilı Vf' sılıhntın • a vtrdltl f ar/clarla suyumuzun müşterısi çotalma/uadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler BHkk:;ıliyesi 1 
•••••wnnnnnnnn n hDR ••• n ••••••>~ 

\eui M~ı~iu t as111ı~\11ad~ fScı~ıluııştır. 


