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Sahibi ve Umum Netrlr•t 
DlrektarO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Yeni )lerslı BamııeTI • .Nenlı 

Sayısı r5 ~kuruş 
Telefon No. 82 

Büyük Şef Atatürk bursayı şereflendirdiler ve 
bursallların m isafiri oldular Halkevinde 
Ulu önder, yollarda binlerce halk tarafin· 

dan coşkun tezahürlerle karşllandı 

Manisa Saylavı 8. Kazım Nami Duru 
"Altı ok,, mevzuu etrafında kıymetli 

bir konferans verdi. 
Gemlikte san'i ipek Fabrikasının açılıf t6reninde bulundular. 

Buraa gündüz ve gece b~yük bayram yaptı 

Bıılınkan ve raf ıkatin~eki zevat Halk partisini ve Hılkevini ziyaret ettiler 
Gemlik, 2 (Radyo) Atal6rk 

refakatlerinde Battekil CelAI 
Baıar, fçieleri Bakanı Şükril 
Karı, Baymd1rhk Bakam Ali 
Celin Kaya, Ekonomi Bakanı 

Bakir Kesebir ve lıaıı saylavlar 
olduğu halde dün saat on ÜQÜ 
otuıda Yalovadan Otel Termal· 
dan hareket etmielerdır. Orhan 
Gaılde binlerce halk tarafından 
alkıelanarak saat on beete Gem 
life mutaaalet buyurmuelardır. 

AtatOrk Gemlikte ıokaklar 

dil JOllarda aalabahk halk küt 
leai ıarafından muaııam teaıhCl 
ratla kareılanmııtır. 

güveni artıracak Lir Türk ese· 
ridir. 

Atatürk falırikanın altın ki 
telıınıu ilk aayfesine şunları 1az 
mıelardır : 

SDmerbank aun'I ipek fabrika 
aını zlraretlmden duyduGum 
bahtlyarhk bDyOktDr. Bunun 
bDtDn memlaket için teylzll ve 
kutlu olmaa1nı dllarlm. 

AtatDrk 

Fabrika, bu havalinin kal· 
kınmaaında eüphe götürmeyen 
hir varlıktır, teknik bakımından 
da bir muvaffakiyet eseridir. 

Binlerce vo binlerce insan 
iki taraflı soknkları dolclurmuı 

ıu. Gönüllerden Qıkan seslerin 
mauA ve mahiyetini görebilmek 
hangi membadan geldiğini anla 
yabilmekiçio milli mücadele gOn 
!erinin tarıhiııi hatırlamak ve o 
günleri yaeamak IA11mdır. 

Her taraf süıılenmiş, bayrak 
larla donatılmııtı, dükkAnlar ka 
panmıı, herkes sevinQ içinde 
idi. Bu gün BursRda yapılan 

merasim, resmiyetin çok fevk in· 
da idi, otomobiller her tarafı 
dolduran halk araıunda güçlük 
le gidebiliyordu, zaman geldi ki 
halk kütleıi önünde otomobillt r 
ııkıetı kaldı ve yafmura rağmen 
hareket edemedi durdu, kaldı, 
Atatürk herkesi görebilmek ve 

(Sonu ikincide) 

Mımlsa~ııyla vı ve değerli terbiyeci 
ıeı im izden Kazım Nami Duru, sah 
akŞdmı saıst on aeklzde gOzide 
bir gençlik kOtlesl karşısıodft 

c Ana yastımıza gtren Altı ok • 
mevzuu Ozerlnde lbııtah ve dD· 
şnndOrUcn bir konferans vermfı· 
Jerdlr, 

Bay Kazım Nıtml Duru, şayın 
IJbayımızın tokdlmlnd~n sonra 
konferansına anayasamıza giren 
altı prensibin okla gosterllmeshı

dekl amacı lz11b ederken ok işa
retinin mekanik ve flılkte knvvet 
msnssına geldiğine işaret etmiş 

bizim de prensiplerimiz bOyOk 
bir dinamizmi ifade ettikleri için 
kuvvet semboln olan oklınla vn. 
cude getirilen ı;entezlk estretlk 
kıymetini hatırlatmıştır. 

t3undan sonra her prensibin 
ayrı ayrı izahına aıeçen sayın kon 
feransçı bllbıtssa: •cumhuriyet en 
gazel bir hDkQmet şekildir; oou 
ldtıal noktasına kadar gOtDrm~k 
ve yaşatmak aeoçlerln mnbtm 

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

Atattlrk ıuo'i ipek fabrika 
aını ıereflendirmiılerdir. Gemlik 
körfezine da1anm11 olan fahri 
kada te kaaabada bu ıftn baeka 
bir cınhhk vardı. Kaaabı sanki 
daldıtı tarihi uykudan uyaomıt 
ıibi idi. Bir · zamanlar Tilı kire 
nin ielek bir ter1&neıi olan Gem 
lik bu ıOoden itibaren aıni 11 

manda bir aanat merkezi olmuı 
ıu. Beton bir hakikat ~klinde l 
aemalara dotru JClkaelen aun'i 
ipek fabrikBBının bacaları mılll 

Buraa, ~ (Radyo) Saat 15 i 
on bee geçe AtaıOrk Bursa vilA 
7eti hududunda Vali ve Xolordu 
kumandanı •tarafından karıılan 
mıılardır. Vali Bursanın kurla · 
rıcııma balkın minnet ve tazim 
lerini anatmiıtır. 

Yollarda •1üılerce köylüler 
Atatilrktı gllrmek için beklemek 
te idiler. Saat on altıyı on beı 

1898 Buraara muvaaılat edilmit 
tir . 

General Franko 

Binlerce Bursalının heyeca 
nı01, tilkranını görmeden takdir 
etmek ook gOçtOr. 

ilk kabineyi pek yakında 
teşkil edecek 

Suç bildiren telgraflar 
Postaneler derhal ~1 ii<lclAi 
umumiliğe haber verecek 

Sıint Sebastien, (A,A) - iyi 
haber alan mahfilden bildirildi 
tine göre Salamenkı hükilmeti 
kabineei 7akında ıetekkül ede· 
cektlr, 

Daha resmen teyit olunma 
makla beraber, kabinenin atalı 
dakl ıevattan terekküp edeceti 
kuvvetle sanılmaktodır : Devlet Ştlnsı postanelerde 

çekilmek Dzre glıelere terilen 
telıraflarda kanunen takibat 1a 
pılmasıuı icc1be'tirecek mahireııe 
malama& ta ·11 yani bu telgraf 
tar bir suçun ikaını veya ihıan · 
nı bildiriyorea bunlar hakkıııda 
Japılacak muamele için bir ka 

rar vermietir. 
TetkilAtı eHRİJe bnunu 

muıda poıta muhaberatının milı 
tanlık teJa mahkeme kararı ol 
madıkoa aoılamırıcatı, telaraf 
ve telefon mubaberatı mahremi· · 
Jetinin de ihlAI olonAmıyacatı 

faaılıdır, 

Detlet Ştlraeı, bu huıuıla 
uıun boylu tetkiklerde buluna
hk •dairei aideıini haberdar et 

41 Jıpon tayyırısi 
Demiryollarını bom 

bardıman etti 
Bıoton, 2 (Radro) Yedi fi· 

lOdan ibaret olan kırk bir Ja· 
l>On taırareıti Şanton ile Hon· 
kon &rHındaki demir 7olların1 
bombardıman etmittir. Bu bom· 
bırdımanda telefon ta telıraf 
hatları tahrip edllmiıtir. 12 Ja· 
P<>n laJJareıi de eimali ıarki 
tıtikametinde bombardımanlarda 
b.uı.-o'ıllutlardır. 

mt;k. kaydinin, muhaberatın Başrekil General Franko, 
mahremiyetini ihlAI mahiyetinde Hariciye General Jordana, Maa 
olmadıtına karar vermittir, rif Saiıız Rodrigu~z , Adliye 

Bazı a:r.alar ise bu karara Kont Rodeıno, Umumi Emniyet 
muhalif olduklarını bildirmiıler General Anido, Dahiliyet, Matbu 
dir, Bunlar muhabere memurla at, Propaganda ISerrauo Susner, 
rına bu tekilde genie bir tak MaliJe Amado, Harbiye Geoeral 
dir sal&hiyeti verilmeyecetioi, Areaı, Bahriye Amiral Cervet"a, 
bunun ancak kanunlarımızda Hava General KindilAn,Eııdüstri 
yapılacak tadilAtla milmkün ola H l'ic11ret Suancez, Nafıa Pena 
bilecetini ileri sOrmektedir, Boeuf, lı ve Ziraat Gomez Pou 

lıviçre ile Ticaret anlof111a•ı 

istanbııla bir heyet geldi he· 
yet reisi gazetecilere beya. 

natta bulundu 
İstanbul- Şehrimize bir la 

viçre ticaret hereti eelmiıtir, 

Bu heret bet kitlden müt'!tek 
kildir, Heyete ri7a1et eden Dr. 

Albl ıa1etecilere fU berınatta 
bulonmuıtur : 

• - TftrkiJe • IHiçre ticctret 
muahedesinin mOddeti önOmOz 
deki &J bitecetinden, Türkiye 
ile ticaret milnasebatınıo inkiıa 
fın ı çok iıtiıen !av içre federal 
koneeJi, ticart ibtiJaçlara daha 
urıun bir ıulaıma elde etmek 
i9iu Ankara bilttımetiJle mDıa 

kerelere iiıiı.i memur elmitlir, 
MOddeti hitmek Ozere olan 

licıret muahedeai abk4mıoıu lal 
bikatı eeııasındıt bazı eksiklik 
ler 16rillmil1tGr ki, bu esasen 
çok &ı~it bir teJdir, ıllu llefa bu 
ekıiklikleri ıiderecek lblr ıekil 
le hareket etme,. tıh .. eatıı 
ve Türkiyenin Cekoılovak7a 
Fransa ve saire gibi memleket 
lerle Japtıtı anlapıalare ben 
&ar bir ıanlatma elde eilecelimi 

zi blit edi.Joruz , • 
Mm ı'1n81ar\lbP aktam &o 

kaıer• 11W11ılrlardir, 

Devlet Bakam Ralırıundo Fer· 
nandeı Duesta 

General Primo Deriverapın 
diktatörUiRü devrinde Jrodana 
Fas fevkalAde komiıeri, Sainz 
Rotriguez milli asamble reisi, 
Anido dahiliye nazırı ve Amıdo 
müsteear bulunmakta idi, Suan 

cez cOonstruclora natah sil&b 
ve mühimmat fabrikasının idare 
heyeti Azası idi, Susner General 
Frankonun eniıtesidir, 

Duesta lspan1a birlili par 
tisi General sekreteri, Kont Ro 
deznoda İspanyol ananeciler par 
tisi sabık parlemento gurubu 
reisidir, 

liman gemileri 
Lizbonu ziyaret • 

ettiler 
Lizboo, 2 (Radyo) Dorçlant 

uovazörünün refakatinde 38- 36 
numııi&lı Alman gemilerinin Liı 
bonu ziyareti ırıünasebeti7le Al· 
mıo orta eloilitiode bir kabul 
resmi tMtip edilmieLir. 

Çinli ter 
Japonlara taarruz 

ettiler 
Şanıbay, t (Rad1o)Cin kar 

naklarından bildirildiline ıöre 

bet Cin kolundan birisi Japon 
lara taarruı etmitler te o civar 
daki şehrin dourlarına varmıı· 
lardır. Japonlar eehri terketrııe 

1• b11ırlaomakladırlar. 

Od6vlerloden biridir.,, demiştir. 

Milliyetçilik preoslblodeo bab 
sederken; •sızım mllliyetclllğlmlz 

raslzme dayanmaz; biz ırk mllll
yetçlllğl de~ll, QlkQ ve knıtnr bir 

-Sonu ikincide-

Duygular: - --
Unutulon Belde 
Oranın gül bahçelerinde tar 

kOler söyliyen ·bülbüller vardı. 
Oranın ırmakları tallı şarkıları· 

nı esirgemezdi, Oranın ıhk rüz· 
gArları bahar kokularile göğüs· 
lere dolardı. 

Ve işle o belde unutulan bir 
belde idi. 

Ay ve yıldıılar ora1a asla 
sönük ıııklar gönder em ezdi. Ora 
nın gönüllerde dolatan elmas 
aşklarını ve kıııl sevgilerini 
baeka eller gıpta ile anardı, Ve 
o cennet ıehrinde bir sır vardı. 

O muammayı yadeller çözmek 
htedi. 

Ne 7aıık bu horrat tehirle· 
rin göoOlleri boetu. 

Ve itte o beldenin kızıl feh· 
rinde alev bir sır vardı. 

• Ori\Un bırtlsMtenler tpktu. 
Henüz ıöıler bu kor bakııa d~I 
memııu. 

Masal gibi dillerde gezerdi. 
Fakat aOzler bu yartmaz kıza 
tesadüf etmemiell. 

Derlerdi: YGrürOeGnde bO· 
tiln fettanlık saklıdır. Anlatırlar 
dı: Boyunda bir kiraz dahnm 
zarafeti gizlidir. 

Derlerdi: Bütün bakıoların· 

da l'Önüller 7akan kor tardır. 
Ve iete o; unutulan beldede 

sakindi. Dudaklarında, gül 7ap· 
raklarını imrendiren dudııklarıu 
da bal varmış. Ve ondandır ki 
bütün arıhh· arkasında ıezer· 
mit )'anık bülbüller, türkülerin· 
de hep onun ioiıı söylermiı. 

Teninde mermerleri kıskan
dıran bir cazibe saklanırmıe. 

Ve iete o unutulan beldede 
aakindi. 

Ona derlerdi! •sen haoai 
il&henin kııısınY. O tebe11Qmle 
cevap terirdi. Ve onun içindir· 
ki Adına •Gaı. derlerdi. 

Gül maırurdu... Admı aldı· 
tı kıza eay11S1ndan .• 

Bir gOd o belde kasırga11 
tutuldu. Ve 7erlnde bir yılın 

enkazdan baıka birteJ kalmadı. 
Civar beldeler bu acı haber 

(ilerine unutulan belde1e kot· 
tular. Ve toprak 1ıtınları üıe· 
rinde açılmıt bir eCU buldular. 

Herkes hayret etli. içlerin· 
den yaşlı birisi kAhine götüre· 
lim bu muammayı ancak o hal· 
leder dedi. 

Komeu belCS.ler balkı bu 
fikri mut1ftk balda. Ve ıftl kA· 
hine ıötürOlmek Oue ele alına· 
caktı. 

Ne 1azık riilden eser kal· 
ınamııtı' 

Ve itte unutulan belde bö1 
le bir belde idi. 

Sabri Us 



Jale A~la anlatıyor; il 
Hayatta çirkin kadın 
yoktur. güzel olmak 
için onu istemek kifa
yet eder, 
Kadın yaşamak için yemeli· 

dir, yemek için yaşamamalıdır. 

Muhakkak olarak pehrize 
riayet U\zımdır. Kadınlarda ya 
radılış ililv1riylo fazla yemek 
yemek için bir tehamül vardırki 
Lunuıı kntiyen önünü almalıdır. 

Bilhassaa yemeklerde beyaz 

eti tercih etmelidir, vücut rengi 
nin muhafazasına yardım eder. 
Küullü içkilerden çekinmek ld 
zımdır. Yemeklerdeıı sonra bol 
elma yemeli, haltA sabah kahve 
altılarını müteakip bir t1lma al· 
mallı Adet ~dinmelidir . 

Bilhassa Mersinde, bol bol 
portakal yenmesi çok muvafık 

tır, yalnız portakalı posası ile 
de~il, suyunu bir kab içine sıka 
rak, su gibi bardak, bardak iç 
meli vücuda vereceği faideye 
baha biçilmez. 

Bedrn terbiyeııi, kadına en 
lüzumlu bir şeydir, vücudun çe 
vikliğini, alastikiyotini beden 
terbiyesi ile idame ettirebilecek 
tir, Sinelerin neşvünemasına da 
yardım eder, 

Bunun için kayıt, şart yok 
tur her kadın dilediQ'i gibi sa 
hahları tuvaletten evvel vücudu 
na sağa sola kırmak kollarını 
bacaklarını kısa ve kesik hamle 
lerle ileri, geri, aşağı yukarı ha 
rekat ettirmek suretiyle bunu 
yapabilir, 

Bu harekatı müteakip bir 
duş almak faideli ise ete müm 
kün olmadığı takdirde boyun, 
kol, ve bacakları yıkamakla 

da iktifa edebilir, 

Kadın için yürüyüş yapmak 
ta lftzımdır, uzviyeti daima mü 
tevazın bulundurmak , dtıvran 
demi kuvvetlendirmek, Azaların 

aldstikiyetini muhafaza etmek 
için en iyi bir idmandır, ayııi 

zamanda yürümek, leneffüsü tes 
hil, haciratı tecdit, kanın keriva 
ııını tezyit ettikten maada cilde 

hafif bir ter vererek birçok me· 
vaddı safiyeyi vücuttan atar. 

Bu aksülamelde beşereyi besler 
ve ya.şatır. 

Lüzumsuz şişkinlikleri de 
indirmek için deva.dır. 

Yalnız bazı hastalıklar müp 
telA olup ta iatirahatı katiyeye 
mecbur olan kadınlar yürüme· 
melidir. Ve doktorunun müsaa· 
desini beklemelidir. Uykuyu sa
kın hiç bir zaman ihmal etme· 
melidil'. 

Günde vasati olarak yedi 
saat uyumalıdır. Çocuklar ve 
gençler biraz ziydde uyumalı-

dır. Lö.kin yaş kemale vasıl o· 
lunca uykuyu sui istimal etmek 
doğru değildir. Sonra vücudu 
ağırlaştırır, yumuşatır tezayüd 

kuvvete mani olur. 

Uyku için gece yarısından 

sonraya kalmamalıdır, Bu saat 
geçti mi, fazla yorulan asAb uyu 

mak için Hlzımgelen sükunete 
malik olamaz sabah uyku heye

canlı geçen geceyi teliUi ede
mez, 

B. Celil Beşer 
Mersin Ticaret ve Zahire 

Borsası komisPri B . CAIAI Heeer 
\'ekAletten oıı beş gnn mezuni· 
yat i:,ı ı h.;al P<ierPk evvelki gün 
fzmire gitmiştır. Kendisine Hay 

vnn borsası umumi kAtibi Bay 

Tevfik riyaeet edecektir. 
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Atatürk bursayı 
Sereflendirdiler , 
- Birinciden Brtan -

binlerce hulkn görünebilmek 
için açık bil' otomobile bindiler, 
çallik palasn hinlerce halkın 

yaşa ~·ar ol Atatürk diye yükse 
len sesleri arasında indiler, 

Bursa şehri şimdi haydi& 
intibak etmişti, yepyoni bir ta 
rih sııyfrısi yaşayordu, bu haki 
kati gördükten sonr>ı inkilAbın 
feyzine iman etmemek mümkün 
değildir, 

Atatürk mütE-addit defolar 
otelin taraçesino çıktılar ve hal · 
ka hitaben : 

Bursalılar bana ilk günlerin 
heyecanını yaşattılar, 

Demişlerdir, 
Atatürk valinin halka tHCÜ 

man olan ricası üzerine Bursa 
lıların misafiri olmayı kabul et 
mişlerdir, 

Ilu günün gecesi 
Çrlik Palasta oturuyork~n 

bir uğıı ltu geliyordu, bu; tartıp 
edilen fener alayının uzaklardan 

aksi idi, uıtultu otele yaklaştı, 
otelin önünd~ alkış tufanı ve 
binlerce ağızdan çıkan yaşa var 

=-== 

Atalürlı; çok mütahns~is ol 
muşlardı, yaveı leri Celal Ôneye 
tnraçaye çıktılar ve biriken hal 
ka :1 

" Hen Aıaıürk'ün baş yave 

ri) im, Atatürk gösterdiğiniz te 
zahürden çok memnun oldular 
ve teşekkü!'lel'iııi bildirmeye bo 
ni memur ettiler, rahatsız olma 
manızı ve Juıten istirahJıt etme 
nizi de istediler, 

Bu sözler ikinci bir tezahü 
re sebep oldu, buna bir çok ses 
ter cevap veriyordu : 

- Hayır Atatürkü hayır,biz 
rahatsız olmayız, sen var ol, 

Bundan sonra binlerce halk 
Cumhuriyet maşını çalarak şeh 
re doğru ayrıldılar . 

Bursa, 2 (Radyo) Başvekil 
Celt\1 Bayar, içişleri bakanı Şük 
rü Knya, Bayındırlık Bakanı 

Ali Çetin Kayıı, Parti ve Halke 
vini ziyaret etmişler ve Partici 
ler ve münevverlerle memleketi 
alakııdıır eden mesel9ler etrafın 

ol seslet"i , , · da ~örüşmüelerdir. 
_______________________________ .;.... ______________ _ 

B i r ingiliz 
F ilosu 

K ortacaya geldi. 
Mechul Tahtel-, 
bahir a ranıyor 
Lizbon, 2 (Hadyo) lki lngiliz 

krovazörü ile 4 torpito muhribi 
Kartacaya gelmiştir. Buıılnr Ley 
mond gemisini batıran tahtelba· 
hiri takibe koyulmuştur. Batırı· 
lan lngiliı gemisinde 9 kişi bo 
1tulmuştur. Bunlar arasında kap 
tan da vardır. Dört gemi işçisi 
kurtulmuştur. 

Bir f ngiliz bovazörü 
Uzakşarka gidiyor 

Londra, 2 (Radyo) 9 bin 

tonildtoluk bir İngiliz krovazörü 

Uzakşarka gitmek üzere emir 
almıştır. Bunlar orada bulunan 

filoya iltihak edecektir. 

Halkevinde 
Verilen 
Konferans 

Birinciden artan 

Jlğlndeo doğan mllllyetclllği pa r ll 
mlzlıı progrılmıoa ynleşllrdlk ,, 

k lasını iyice açıklutmıştır. BI· 
zim mlliiyetcilik telakkisinde Şo · 
venol macığımızı ehemmiyetle izah 

etmiştir. 

Halkcılık prensibini önlatir. 
ken: "Bu prensip bizim milllyelcl 
l\ğimlzln zarurt bir neticesidir. 
Httlkcılık TOrk milletinin ferd 
fetd her şeye mıtllk olma1>1dır 11 de 

mlşlir. 

Devletçilik, l aık lik, devrim 
ellik prensiplerini de etraflıca an 
latan ha tip eıcUmle: "Biz maziye 
ba~lı değiliz. Madde durur, canlı 

varlık değişir, değişmek, ileriye 
yornmek bizim yegane Ulknmuz 
dU r.ı. diye sözlerine son ve ren ha 
tip derio a lkışlarla k OrsOden in
mlşllr. 

Konferırns, füılke.vinln henOz 
tesis ettiği hopıırlörlerle şehrin 

muhtelif semtlerine yayılmış, yoz 
Jerce vatandaşın istifadesi temin 
edllmlıtır. 

Mersin ~astanesin~e 
Tıb cemiyeti müsa

m ereleri 
Şehrimiz Memleket hastane 

sinde ~1ersin tıp cemiyeti müsa 
mere!eri devanı etmektedir. Ge 
çeıı gün Doktor Kemal Saracoğ 
tunun başkanlı~ı ahıuda topla· 
nılmış, birisi 48 saalta şifayap 

Ol" n bir zatürree vakaı;ıı, dilleri 
de kanında beş buçuk gram üre 
bulunan ve şifn ile noticelenen 
Nesrit vakası takdim edilmiştir. 

münakaşalara doktor Hulu 
si Tan ve doktor KAşif Ömer 
Hnştuğ iştirak etmişlerdir. 

Yeni aort f a~ri~a 
Ankara - Sümerbank birin 

ci beş senelik plana ila\'e olmak 
üzre yeniden dörl fAbrika kura 
ro<'aktır, Bunlar şunlardır: Çi 
manto, Erzurum iplik, hamızı 
azot, ç lik ve boru fabriknlnrı. 

Bunlardan bıışka biriııci 5 
senelik sanayi plfoına girmiş 
olup tn henüz kurulmamış üç 
fabrikamız vardır, Bunlar da 
klor ve ~utkoslik, hamızı kibrit 
ve superfosfat, kirf)mit fabrikala 
rıdır, Bunların inşası hazırlıkla 
rı bitmiştir. 

Diııdaş! 
K urban bayramın 

da keseceğin kurban 
parasını Türk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan müdafaasında 
en büyük 
lan hava 

kuvvet o , 
müdafaa-

sına hizmet ~tmiş 
olur, hem de Çocuk 
esirgeme ve Kızılay 
kurumuna yardım 
etmiş olursun .. 

Hava Kurumuna yar~ım en 
~üyük ~ir ~orç ve vazif e~ir. 

Vilayet Umu mi Mecli sinde 
ok:tınaı1 R1ızname 

-DOndt>n Artön-

5 - Mersin · Gözne yolu: 
Hıı yolun tulu (34) kilometredir. 
Tasviyei turabiye halinde olup 
karıınlık dere köprüsünün t11mi
ri ile mebdedeki ahşap menfez 
lerin tamiratı yaptırılmış (500 x 
9) (300x1U ·(200x12) - 000x13 800 
x16 ve 300x30 kilometreleri ara
sıııdaki 66) adet ve 1600 açıklı· 

ğıııdaki :nenfez ve köprüleriu 
iıışuatı için emaııet kararı veril· 
nıiş (4469) lira 65 kuruşluk işe 

mukabıl (3929) lira 66 kuruş 
sar fediferek buıı l ar tema men ik
mal edilmiştir. 

6 - Mersin - Fındıkpınarı 

yolu bu yol tesviyei turabiye 

halindedir. Kış mevsiminde kıs· 

men ve diger mevsimlerde gidiş 
~e gelişe müsaittir. Bu yolun 
akarca köyü c·ivarında (800) 
metre tulundaki yeni varyant 
açılarak emanet suretiyle (300) 
lira snrfedildiği gibi ayrıca 131 
mükellef amele ilede 210 metre 
oıll,'abı blokaj 2078 metre mik· 
abı tosviyei turabiye yapılarak 

nakdi ve bedeni 1086 lira sarfi
yat yapılmıştır. 

7- ~tersin ·Silifke yoJu: Bu 
yolun tulu 90 kilometredir. Y<tz 
ve kış murura müsaittir. OOOxO· 
dan · 710x3 kilometresi arasııı· 

daki şosaııın esaslı tamiri 5725· 
liraya müteahhida ihale ediimiş 

ve ihale edilmek üzrede 200x22· 
400 35 kilometreleri arasıııdaki • 
imalatı sınaiyesi de müteahhide 
ihale ve ikmalellirilmiştir. Bu 
yolun muhtelif kilometrelerinde 
G adet köprülerin hafriyeleri 
tecdi t ve genişlellirilıniştir. Bun · 
dan h:ışka bu yolda 2306 bedeni 
amele çalıştırılarak 9756 metre 
mikııp toprak hafriyolı 1295 taş 
ihzarı, rn ariyet imla 9420 yel 
çentilmesi 90 maddei imtizaciye 
ferşi ve 792 banket tesviyesi 
yapılmıştır. 

8 - Mut - Magara Güzeloluk 
El'denıli yolu bu yolnn tulu 
000 120 kilometredir. Tesviyei 
turabiye halindedir kış me\·sim· 
leriıırte gidiş ve gelişe müsait 
degildiı'. 174 amele ile bu yolda 
1500 metre mıkap tesviyei turıı

bıye ve taş ihzarı 96 kuru divar 
imla yaptırılmış bedeni olarak 
1044 lira sarfedilmişlir. 

9 - Silifko · Magara • Kara 
man yolu 1 amilen tesviyesi tu 

rabi)'e halindedir Bil yolda da 
295 amele calıştırılarak 1710 
metre mikap bolokaj 5200 toprak 
harfıyalı yapılmıştır. 

10 - Silifke · Mut Kara· 

175 mükellef amele ile bu yotd• 
200 metre mikap kuru dit-' 
1650 toprak hafriyatı 900 a rif '

1 

imla yapılmıştır. 
12- Mut · Da~pazarı 1<JI! 

Tesviyesi turabiye halindedtf· 
Kış mevsiminde nakil vastal•~ 
işlemez bu yolda 113 müketles 
amele ile 80 metre mikap kur0 

divar 720 ariyet fmla yaptırılrıı1f 
678 lira bedeni sarfiyat yapıl' 
mış uyrıcada ııhşap menfeıiO 
tabliyeleri yapılacaktır. 

13 Silifke . Taşucu . GıliO' 
dire yolu: Yolun taşucunıı 1'• 
dar olan 500 11 ki lometrelik 
kı~mı noksan kalan beş buC11~ 
kilometresinin silindireji 2~. 
liraya ihale edilerek ikmalettir1~, 
miştir. Ayrıca da 946 mükell.,. 

nmele çalıştırılarak 13 menfel~ 
tabliyeler: tecdit ve 9327 ınet~ 
mikap hafriyatı ve imlu 75 · 70 
metre mikap kuru divar 70 : 1 
kaya hafriyatı 5660 tesvıf8 

lurabiye ve 3377 uriyet imla y•V 
tırılmış 5715 liralık bede!Iİ sar~· 
yat yapılmıştır· d 

14 - Silifke - Pazar yol 
604 bedeni mükellef çalışllrıl~ 
rak 120 metre ıııikap blokaj 21 

taJ ihzarı 721 kırma taş fereir•· 
tı 135 taş i:ızııı · ı 2:rn kuru dif~~ 
72 kara hafı i 4~ G7 topruk 29 
hendek hafri 2820 ariyet irll1; 
yapılmış nakdi ve bedeni 371 
lira sarfedilmişlir. ,. 

15- Pazar · Gilindire • P 

namur rolu: Bu yolun tulu ()00' 
95 kilometre ve tesviyei tural.ıif; 
halindedir bu yolda 2674 mülı 
lef amele çalıştınlarak 97 ~ 
metre mikap kuru dh·ar 3 
ka)·a hafri 10382 toprak h~f~ 
18808 ariyet imla 1271 tesv•!~ 
turabiye 1060 yol tathirı 2~' 
hedek kiişadı ve 8 adet ahe~~ 
köprünün tahliyelerinin tarııı 

. o~ 
yapılarak nakdi ve beden• if 
mak üzre 16524 lira sarfedilOI 
tir. 

16 - Anamur ÇRkııl11111 

Ermeııek yolu Bu yolun ııı10 
50 kilometredir ve tesviyei tı.ı~ 
biye halindedir' Bu yolda 1 k 
lı l'deni mükellef çalıştırıla.r• t 
306 matre mikap kuru dı''s 
7660 taprak hafri ve 1600 çıV'\ 
kaya hafri yapılup 4758 Jirall 
t~ec1eni sarfiyat yapılmıştır. ,ıf 

Uçanba kısım kaıtar işi 
11 

İkinci kanun 937 başıud• 1 
b.irinci kanun 937 sonuna k~~·, 
vıldyet kültüründe ne gibi ~f ;, 
yapıldığı aşağıda madde hnlıll 
g ı- bterilmiştir. /. 

1 Vildyetimizdo 20 si vl41-
ve kaza merkezlerinde ve 'ol 
Rİ köylerde olmak üzre 140 o~_, 
~60 öğr~lmen vtt 5 ilk ö(tre''ıı 
ıqpeklerı vrrdır. Merkezi l\fer",J 
Tarsuı:ı. Silıfke \ ' C Güln" r olıJ'I ıf 
üzre 4 teftiş bölgesin o ayrılıJl ( 
ve bu ırnrelle okullarımız ınil1

11 

man yolu bu yol u n tulu 000 132 
kilometredir kış ve fazla yağ 

mnrlu zamıınlıırda killi arazi 
aksamı üzerinde gidiş ve geliş 
müşkildir. Tasviyesi lut'Rb ı ye 

halindı>dir 65 \'e 74 üncü kilo 
metrelerindeki G \'0 7 metreleri 
açık l ığıudaki · iki köprünün be· 
to:1 arme olarak inşası ve mulı· 

telif kilometrelerde 13 adet 
menf1-1zin ve kurtsuyu ahşap 

köprüsü inşaat ı müteahhidine 
ihale edilerek yaptır ı lmış kurt 
suyu köprüsünün kerestl-'si isEı 

ihzaredilmekte olup kariben ıya· 

pılacak lı r. 

ınadi tefı iş rn mürakebed' 

'

. uzak bulııııcJurulmamıştı r, 01 
2 - Meçcut okulların 4 f 

tam devreli çe 100 ime bir d~ 
rPlidir. 937 Vilayetimizin öl al 
me~ı _kadrosu 255 iken 937 tı r@ 
çosı ıle dalın beş öğretmen •;;. 
mAk suretiyle kadromuz ,ı 

Bu işler 16844 lira 96 kuru· 
şa ygptırılmıe bundan başka 

bu yDlda 4177 mükellef amele 
çalıştırılarak 536 metre mikap 
kuru divar 12788 toprak hafri· 
yatı 14068 ariyet imla 156 bolo
kaj 1939 ihzarat 1162 taş nakli 
722 kırma ıaş ihzarı 736 fersiya t 
490 sandık kuşadı yaptırılmış 
ve suretle ayrıca 25062 liralık 

bedeııi sarfiyat yapı l mıştır, 

U - Mut - Ermenek yolu 
tesviyeei tura biye lıalinded ir. 

öğretmene çıkar ı ldığı malılrJld 11 
bu beş öı?rotmen tahsisatırıd:ıı 
Lireri halkı eli türklerile mec1' J, 
olan tarsusun Deli Minnet ·~ 
alımut ve Qatalkili ve Mer~lll lf 
Adanalıottlu köylerine verılll1 t 
ve bir Öğretmen de nahiye ısı~ 
kezi olması nufus ve tahs.I İ' 
ı?mdaki çocuklarınıu ço1'1~,I 
dolayis ile ehf'mmiyet kcsbC •" 
kazanlı okuluua ilave edllril6,rı 
bu okuldA iki devreye çılı ~ 
ınıştır Bundan başka Me fi 
marketinde yeni ynptırıt11rı d' 
ileri okulu ismi verileu bill8 

11t 
10 dershane i olarak açılJJ1 1~ 

--"' 



Güzel bir teşebbüs 
Uludağcla 
ları filme 

kış spor· 
çekiliyor .......... 

Bursa - Bursa değ sp'.>r 
ları klilbO bir filim hez•rhımak 
la mPşguldUr, Bu filim Uludağ 
da kış sporlarına ve kayak 
t-ğlencelerine aittir. 

Ayrılan bir komite fıli-
min senaryosunu hazılamakta 
dır. Uludağ ve huradııki spor 
faaliyetlerini tırnıtıp göskr· 
mek için vOcude getirilecek 
olan filim sesli ol,.cıtktır. Bu 
nun için bir çok tUrkler mü· 
zik pım.alorıda hazırlanmııkta 

dır Bunlarld Bursa Müzıkevi 
direktörü gırnç komp0zit<!rleri 
mizden lhay Nuı i Sami uğraş 
maktadır. Şehir korusuda rol 
alacaktır. 

Filimde Ulııdağın zirvesi 
muhtelif gUıdl yerlerinin man 
zarulan otel kayak ve d~ğ ev 
leri kamp mınta~aları her IUr 
IU kayma eğlenceleri ile Bur· 
sanın tarihi ve eı:ıtetik taraf
ları tcsbit edilf•ceklir. 

200 işçi kız 11rev 
yapti ....... . 

lngilterede pek garip bir 
grev hadisesi olmuşlur Neı ton 
da Sines oyuncak rahrikasın 

da çalışan 200 kız mUdUrleri· 
nin mUı:ltehzi hallerinden o ka 
dar bıkmışlardır ki en .ıiha

yet grev ilin ederek işlerini 

yUzUsrü bırakıp evlcdne git· 
mişlerdir. 

Fabrika sahiplerind ;n bir 
heyet kızları tekrar iş l>aşına 

getirebilmek İçin mOdUriı de
ğiştirmek mecburiyetinde kal 
mışlardır. Kızlar 24 yaşında 
olan mUdUrden p•k memnun· 
durlor. 

Yalancı elmaslar· 
dan en çok zenciler 

hoşlanıyor ........... 
Yalancı taşlardan yapı· 

lan ve ucuz satılan yUıUk, bi· 
lezik gerdanlık ve toka gibi 
şeyler bu sene çok moda 

Hakikaten bunlar az bir 
para ile tedarik olunuyor. 
kaybolsads insan acımıyor. 

Sonra hakiki elmaslardan 
da pek furkı yok. 

f raıısada ıkinci impara
torluk devrinde yalancı el· 
maslar çok moda idi, Hatta 
bir çok zenginler hakiki el· 
maslarını incilerini ka'.lalarrla 
saklıyorlar hunların taklidini 
ynptırıp kullanıyorlardı Hu 
idet eloı. devam etmektedir. 

Valancı mücevherlerden 
en çok hoşlananlar Arrikalı 
zencilerdir. Bunlar snse o ka 
dar merakhlardırki taş fıla bu 
lamadıla·mı tahtadan fildişin
den kehribardan bilezikler ger 
danlıklar kemerler yapıp ta· 
karlar Sonra bir çok yerlerde 
kadınlar yalnız çiçiklerle si:s 
!enirler Küpeleri bi lezi ki eri 
gerdanlıkları taze çiçeklerJen 
dir. Eıı tabiisi ve ş ıiranesi de 
bu değilmi? 
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Jktisaden 

ltalyayı f ethe~iyor 
Londrtt. (A.A) - Sunday 

Ti rHes gazetesi yazıyor : 
.. ltalyanların Habeşistan 

da maruz kalmakta oldu'<laı ı 

ciddi iktisadi mUşkUIAta ait 
tafsilat bize salAhiyeltar bir 
menbadan gelmiştir. 

Bu tafsilat gösteriyor ki, 
Habeşi stan İtalyanın mamul 
maddAleri içirı bir piyasa lt>ş 

kil etmeksizin onun parasını 

ve v~sııitini kendine çeken fa. 
kirleşmiş bir mıntaka halin~ 

gelmiştir. Ticaret durgundur. 
Yerliler ancak kendi ihtiyaç
larına yetf'CP.k kadar istihsal· 
de bulunmaktadır. 

İtalyan m~murlarınrn mUs· 
temleke idaresindeki tecrllbe 
sizli ki eri dolayısi le vı:ızi yet 
hütun blHUn vahimi• şıniştir, 

Şurada burada esasen iç· 
tinabı kabi 1 olmıyan münferit 
zayiat vuku bulmakla olması 

na ve Somali ve Eritre asker 
terinden beıılerının kaçmakta 
olmalarına rağmen işğalin hAr 
hangi bır surette t~hlikeye 

maruz bulunduğunu göstere· 
cek hiç hir alftmf't yoktur. -·-

Bir Roman yüzünden 
Boşanıp tekrar 

evlendiler 

Garp CPphelerinde yeni 
bir Ş'3Y yok» ismindAki eseti 
ile meşhur olıın Alman roman 
cısı Erih Reınıırk eski karısı 
ile gP.çen gUn tokrar evlendi 

Erih Remarkın karısı ken 
disini mPshur eden o roman 
yUzUııden boşanmıştı, Kocası 

günlerce haftalarca nihayet 
aylarca odasına kapanır sıga 

re UslUne sigara içer. yemek 
yemeğe bile çıkmaz bo)"una 
romAnını yazarmış 

Kadın kocasının kendis!· 
ni ihınAI etmesine dayanamı· 

yor dava açıyor hoşanıyor. 
Erih de eserini karısına 

tercih ediyor. 
Fakat karısı bu kadar 

~öhr~t kazanan kocasından 
boşandığına pişman oluyor. 

Romancı da zaten karısı 

nı çok t1evermiş Üç dört se· 
ne sonra bu gOn tekrar evlen 
miş bulunuyorlar. 

Nö~etçi Eczane 
bu akşam 

SAÖLIK Euaneıi 

Güven . 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantası . VASFI ORGUN 
dan arayınız . 11-30 

- .•. 
2- 2 938 

K. S. 

Pamuklar 
40, 
30, 

Klevlınt 
Dığ malı 

Kapı malı 
Koza 
Karma 

5·50 
24 2fl 

Koucı perlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 5,,i7 
Yumuşak 5.,l~ 
Yerli buğdayı 4 .• 50 
Çav der 4,.SO 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.e5 
y f'rli 3,,7tı 

Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-JSO 
Tatlı çoğeo 

Balmumu 
Cehri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmıı y•pak 
Güz yunu 
Konya mallıra tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabığ 

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

20 
67,5 

10 

1.\1!5 

53.54 
50 

5~-5:) 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yığı 
İçel ,, 

80 
42, 

30-:~1 

75 

pirinçler 
Birinci 
ikinci 
Çıy 
Kcbve 

nevi mal 17,S 
nevi mal 

::ı95.3cS 

111. 112 

Borsa T elaraflan 
1-~-938 
Paralar 

Tıırk aıtunu 

lıterlln 
gelmedi 

6~0, 

79,,50 !Jolar 

Frunk 
Liret: 

24,25, 
15-11.90 
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Nüshası 5 Kuruştur 
Abone TUrkiye Haric; 

Şerait ı lc;in ic;in 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oc; aylık 300 500 

Bır avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilioatın ıatm 10 
Kurut tur. 

i l A H 
içel vakıflar dire~törlüğünden 

b573 lira 95 kuruş LPdeli ~.<~şifli Jimau şir
keti biııası öuiindt> rahtım in ~ aatı ve 427 4 lira 97 
kuruş brtl~li kt' Şifli Jimau şirkt) li altırıdaki kahve 
v~ diikkaııl <1ra çalı tamiratı nılina~asaya konul
muştur. 18~2-938 cuma giirıii saat 15 le 3)'rl ay 
rı ilıal~ rdtlt•ct-k•ir. talip olanların vakırlar mü. 
d Ü r ili ğ ii ıw m ti,. a c a ~ t I a rJ i 1 a fl o 1 u il ur. 

29.3-8· 13 

i l A H 
Tarsus icra memurluğun~an 

Tapu No, Tarihi Cinsi Hekterı Metre Kıymeti 

K. sani 313 dört odıla bir hane 20q tamamı 500 
Lira 

Hududu ; Şarkan tarikiam garben teceli zade 
şimalen Araf müştereklerin hanesi cenubeo Musa 
hanesi 

bahçesi 
validesi 

bir 
Vaziyeti hazırası : lki fevkani iki tahhni oda 

sofa yüz numara ve avludan ibaret bir bap hane 
Alacakla, Atruş Mehmet k1rısı Rehibe 
Borçlu , Dabahane M. lptidıi mektep muıllimi 

bip 

uf ık 

Ha-

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, siat :) - 3 938 
Cumartesi g~nü saat 9 dan 1 O a kadar. 
ikinci artırmanın yapılacağı yer iÜD saat 2 - 3 - 938 
Pazartesi güoü saat 9 dao 10 a kader Tersus icrasında 

1 - İfbU gıöyri menkulün artırma 9artnameal 3 - 2 - 938 tarihin 
den: itibaren 938 • 228 No. ile tanuı icra dairealnin muayyen numara 
aıoda herkealn görebilmesi için açıktır ilanda ya:nlı olaollrdan 
tasla malO.mat almak isteyenler, İfbu şartnam .. ye ve 938 - 228 dosya 
numaraılle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

:l - Artırmaya ittirak lçin yukarıda yasılı kiymetin yüzde 7,6 
niıbetinde pey veya milli bir batıkanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir, ( 124) 
.'J - İpotek sahibi alacaklıliıla diğer allkadarlnın irtifak 
hakkı a"hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiı 
T'I maarata dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıün içinde •vrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu ıiciliıe 111bit olmadıkça aatıt bedel 
nln paylatmuından hariç kalırlar. 

4 - Gö•terilen günde artırmaya i'tirak edenler artırma tart 
aameılni okumut ve lüzumlu malumat •lmıt ve bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

- 5 Tayin edilen zamanda gayri menkul Oç deh bağırıldıktan 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhömmen 
lr.ymetin yüzde yetmit beşini bulmaz veya 1&tıt isteyenin alacağına 
rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedilmit alacıklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taabhUdO b \ki kalmak üzre artırma on bet gOn daha temdit 
ve on be9ioci guno ayni 11tta yapılacak artırmada 
bedeli 11tıt isteyenin alacağına rUchaoi olAo ıiiğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

& - Gayri menkul kendisine ihale olıın&n kimae derhal veya 
verilen mühlet içinde p&Tayı vermezse ihale kararı tesholunarak 
keodiıinden evvel en yOlı:sek teklifte bulunan kimae arıetm i ş :olduğu 

bedelle almağa razt oluraa ona, razı olmaz , veya bulunmazsa hemen 
on bet gün müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den he1&p 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksınn me· 
muriyetimizr.e alıcıdan tıhsil olunur. "123., 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
ıe faiz ve masarife dair olan iddialarını itan tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle alakadarların işbu maddenin mezkQr fıkrasına Röre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 938 - 228 dosya 
numaraailc Tarsus icra dairesine müracaatları illn olunur. 

Fotograf Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirainiz. 
Kodak ve ~.,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 

ederiz, 

MERSİN 
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HA~~:ANC~g~~L K~~~~~~~~ :Ornek Kebap evi
1 

Doğum ve Kadın Memleket Hastahanesi Ahmet kaya Selçuk 
Hastalıkları DAHtLt HASTALIK- Kuruş Kebaplar 

Birinci Sınıf Mutahassısı LAR MÜTAHASSISI 15 Mersin keb<ibı koyon eti ile 
MUAYENEHANESİ 25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile 

Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 15 Kuşbaşı k ebap 
Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 20 Domatisli kebap 
dn hastalarını her gün sa· Tabmcıoın evi altında-
babtan akıama kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder . . ________________ ;;;;;;.;;..;;;;;;;;-.---• 

Foto gün ~ 1 

---- - ----
FOTO GÜNÜ arayansayın1 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. J 

1 

! F01,0 G ii"N A fotograf çe~tirme~ ! 
! mo~ern ve temiz hatıralara matk olmak demektir. 

FOTO GÜN ıiı · ~ .. v•· "'Pv•· foıo~ı (tf ç• klir iı 
i.• .1 11dı .. 11 1f1 rı ~ .. plll ır Hnıatör i~lc · rırıizi gör
tür~hılır~iuız . 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO GÜNü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 

e:::==~ ~-:-=ı11•~~.1l§iiE3~rş:::;F.eiiiii55iia 

1 Doktor 1 
i Muharrem Atasu ' 
'f lstanbul ve moskova Ün;versitesi Jı 
JJ 
~ 

seririyatı hariciyesinden mezun 1 
Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün O 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- O 
ra oo beşten on!ıekize kadar muayenehaneıinde kabull 
eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi l\l 
29 No.lu Hane iı\1 

~··:·8~~5~i!C~~~~~-~~ 

TÜRK HAVA KURUM" J 
Piyangosu 

• 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 
~10 Sarımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 

• 20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kt:bap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 
~o Çiğ köfte 

• 

5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında 8-10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya• 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· 

m ter ilerimizi memnun etmek ıçin yapılan bu taahhütten • 

m örnek kebacısa iJ.hnıet çekinn1ez. 

L:~~:bekafidir._ e ~- 27-~ 

Yeui~ .llersiu Ba~11ueviudt~ l>a ı luıışlı r ( P':-~ 

SAYFA 4 

Yeni mersin Basımni 
1\1.IÜCELLİT 

HANESİ 

Eskimiş, parçalan-
111ış, forsud~ kıtapla
r1111zı işe yaramaz de· 
ye atua~yrnıı. bir gün 
siıe lazım olur. Kitap
larmızı, defterlerinizi, 
ruücellithanemiıf. gön
tlrriuiz . 

Her nevi k.itap ve 
defl.,rl~r şık, zarif ıne 
tin ve İi.ullamşh ola
rak ciılenır. 

Yurtdaş 

Krzılaya 

Her Ayın 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor', 

ONA KARŞI 

Hazırhklı oavranınısl 
• 


