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Royter muhabiri Libyada iki 
t"raf kuvvetlerinin tiddetJi muhare
b~den ıonra yorgan diiıttüAönti ya. 
zıyor. . 

am 1-'•friyat la.\ııbt •• Om 
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re Cuma 
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idare Yeri Haziran 
Berlin de, Rirelhakemin Alman- 'n.I •enlD il "1111191. •ettıi 

!l.9,2 
-

G t.TNDEL:IX. SİY .ASt H.AEER FİX:.IR. G.AZETESI ıu elind dttttöğöoö hiJdiriyor. Sayısı 5 
Telefon 

kuruş 
No.82 

Yılı 
14 

Bakım ve tutum sergisini 
hazırlıganlara 

Milli Şefin tebriki 

ingiltere -
Amerika -

Rusya 

Arasmda 20 yılhk 

Tarsus Halkevinde açılan 

Biçki ve dikiş sergileri 
büyük takdir kazandı 

Savı 
4227 

Ankara il (AA) - Reisicumhurumuz Millı Şef ı~met 
loönü sergi evinde hazırlanan bakım ve tutum sergisini 
ziyaret etmiıler, grafiklert tablolar hakkında izahat aldıktan 
sonra Kurum Başkanı General KAzım ôzalp'i tebrik ve 
sergiyi tertip edenlere teıekkür etmişlerdir. 

ittifak 
yapıldı 

TarımR Halkevinde geçen 1 leolerle dolup dolu o bofalmıt d edenlerin hepi11i 
O t · ·· .. O t k ı 1 ve ziyaretçiler üzerinde çok raya evam 

lsveç 
üzerindeki 
uçaklar 
Mıknatısh mayin 

döküyormu•I 

italyan 
Alman 
dostluğu 

ikinci c'ephe mesele
sinde de mutabakat 

hasıl oldu 

nmar eın gunn r a 0 u ' . . · ı b k iyi derece ile ıunıflarını gen.. 
T 1 ı 8 . k' ıyı tHır er ıra mıttır .-

oros ve A trn ıne 19 ı · · 
Salon kapıııodan i9eri · mışler. 

ve Dikit Yurtları tarafınaau 'lk 
1 

gır- İlk d .... 
açılan ;;ergi Çartamba gönü dilim ıamau ı raıt adığım . masa a gosume 9ar• 

k t ld !alebeye sordum: pan ışler .. Peçete, Rop, Kos-
•pa ı ı. . h . .. 

Bn güzel aergiyi gezmek -Bo aergı angı kıamın .• tnm. 
ve görmek zs•kını t.adanlar Ay'e T~,ıuran cevap verdi: MaHlara efyalar araıına 

-Ta nıhayete ladar To- &tiılenm1'11 9ı·n .. k aak•ıları ko elhete bundan 9ok möteha&&iıı . ..- Y.. .. -

Ankara, 11 (B.G.)- Mis- olmuşlardır. roı Biçki ve Dıkit Yurdunun .. nulmut. 
ter Eden Avam kamarasında Beş gön devam eden bo Bo Yord, bo sene Bayan Dı-.arlarda Atatörke ait 

Berlin, ıı (a.a.) _ Yarı mühim ifşaatı• buton mlddet ••rfında her gün Meliha Ogdsoan .tarafından kıymetli hatıralar var •• 
rHmi bildiriJiyor: muttar. Bana göre 26 Ma- Halkevinin geoit Hlono ge-; a9ılmıt. 25 talebesı var. Bu.. (Sonu ikincide} 

ltalyaoın harbe giritinin yHta M.olotofla İngiltere ara. -~::ıııc··::ıııc-..:::ııor~ 

Stokbolm, 11 (a.a.)- İA- yı14öeümö hakkında söz söy tunda 20 Rene möddetli &lilke Libyada 1 rASn.anlara gore ~ 1 Atletlerimiz 
•eç . üseriode uçan yaba.ne• liyeo Hariciye 8ÖZOÜ8Ö: Al- ri ve RİyaMi bir ittifak akd Birelhakim 1 L:B:ııoc:~elhak::ıııce~m-.: Tar_kiy. e birincili&i. 
tayyarelerin m:lliyeti anlatıl- m l-. D ltalyan mönaaebetleri- olonmottnr. Bn if,aatta hillA· 1 r 5 

ın!~tır. Bunlar logiliz 09ak· nin barıB 't'aMfı tam m&naıile ıa olarak şöyle deniliyor: taarruzu ne lffrrdk edecekler 
ları olup Danimarka - İ8Yeç it birlilidir. Mihver devletle- Her iki bttkflmet sulhtan bu sabah A~nstos aymm 

29 
:ve SO 

ve Belsinki _ lneç arasında rioin bo işbirliği tam ve mut- ııonra bile birlikte çalı,acak- Çok şiddetli oldu dU .. ŞtU.. uncu aünlerinde latanbnlda 
mıknat11h mayin dökmötler- Jak ıarettedir. tır. Her iki hökftmet Hitl.,r --- v.apıl!cak olan TOrkı'ye atle-

. . . . . . . Kahire 1 l (a.a) - Blrelhaldm 
dır. ö mayın bolonmoftur.

10 
Mıh,er devletleri ara8ında Yeya teoavöz emelı beılıyen dakl Fransız kuvvetlerine taar- tızm "biriociligi musıbakaları· 

Danimarka - İaYe9 araa 9ösölmiyen samimiyet Avro· Alman Yeya muadili hükft- ruz en blylk taarruzlardan biri Berlin, 11 (a.a.) - Beaml Da .Mersinden yedi atletin ioti-
daki Fribot movaaaluı mu- pa aiyaıi tarihinde nadir te· metle muahede yapmıyaoak dlr. Almanlar Fraa1H prnizonu t bl't• Sivaıtopolda dötma- rakı beden terbiyesi 
vakkaten tatil ııldihııi,tir. aadtif edilmiştir tır. na tiddetle bücam etmlfler bu- e 

1 
." ti' k t• koyma ha- müdürlüğünce lens· :ı~~ 

1 B k·ı· ·n · tk· .. lh i nu tayyare ve tanklarla takYiye om şıdde 1 ar . k f' ıp ı mıı sveQ eşve 1 ını Bu, Bitler - .Moıolini dost 1 hukftmet su un tem t 1 1 L d h 1 1 eket'ı kırılmıt. tayyarelerı· ve ey ıyet •'Akadarhra teblil 
• • • ._ e m' er ye a•t•ma o5 ru ng • r . ed 'I · · 

izahı loğuna dayanmaktadır. Şef- Dl IÇ!D 9ahşacakt.•r: Akdedı liz yardımcı kıtaları relince düt miz 8000 tonluk hır tiearet 1 mıştır. 
Stoklaolm, 11 (a.a.)- Bat· lerin doatıuın ile milletlerin lecek solhta her ıkı meml~- ~anı geriye atmıılardı~. it birli- gemil'İDİ batırmıt ti mal böl· Türkiye birinciliti mnsa-

k ·ı H t eler hak· doatlulo tam t.ir itbirliRi ha· ket toprak emeli beelemedı- ti Hyealade Birelbakım kalesi . d R lar bir9ok yerleri bakalarında İçel bölaesini tem 
vtı ı ause ayyar ı.· . k b kt .ı · " " d ki k ki k 1 t geaın e 03 • .1 . L 11 
k • d k' b. ·ııisah• oeY•h•n Jinde tecelli etmiştir ki b11nun e•oı a al etme e;.ıır. onun e • uı a m • mıı ır. t Vorotofd~ tiddet ıı eGece11. otan bu yedi atle· 
d ı 1 

.at_a kı.r 1 
ayrdm . L.a Lt Bu moahedede gizli mad· Londra 1l (a.a)-Birelbakim bırakmı' ır. ö ttil .. til tizmden lbrAhim Tınlı·· 

400 emı, ır ı: asına ım_.n yea or. " .il d k L idd 1. 1. bö omlar pttık r mut r. . 
c-H&dise BetUnde pro- l . . . . de yoktur. lki memleket 942 onun • 1 taarruz ço& f et 1 1 0 metre koşusuna t k • 

. f.ki talya Rlyaıetı hısım, bhıim olmuıtur Bar••• ıaGatah li Af ikada cenup d ' e ve Qç 
teıto edilmittir. Balıııt e rı ıiyaAetimiz İtalyanın ıiy.Ase- de ikinci bir oephe a9m&HR- kem bir :..evkldir. Alman ı.,: ~ima . r emdeki dö - a ım atlamaya, Salih Pamuk 
Ö•t1riodeki akıtllameller dola- tidir da mutablk 'kalmıtlardır. kollannı buradaı. bozmak müm- keıımtle Bırelbak . ' tan~ 100, 200 metre koıulırı-
yııile b&diıe1i ihmal ve k•· · Bus•elt Vatingtonda gö-, kün4ür. Fr,.,.ızlar Al•a1lı Geae man kuYYetleri tiddetlı mu- na ve tek adım atlamayıt, Vı-
Yıteıslık yö•tinden tek~arl~n- AlaSkada röttöğö Molotof• tartları ka- ral Könlw tarafından idare edil- kavemetten ıoora bu ubah kur Tannus: 100 metre koıu-
nıaıuoı itltemiyo!u~. Ş~':~~ bul ettilini söylemit ikinci mittir. lngiliz tayyareleri bomba alıomıttır. suna, tek ve uç adım atlama 
kadu ka&sden h19bır y Japon oephed M l t fi B •elt atıeı aletlerle teçhiz edllmlttl. kk~ıı . . döt V'l, KAmi1: 5000 t L 

.. . d• unma e o o " a us . B ı· 11 ( ) - Al Hava tefe u erımıı nıe re •OfU-
tayvare İneç uıerın "' • 1 er ın a.a man suna T fık H"k . ' . · B l T .,.8 Alman ara~ıoda motabakst baeıl 0 • ltat lıumandanlıtının teblffine kallarını qombalamıttır· ' . ev u e. güLe, dısk 
lllt ıttır. l u . . nı.gnı ~y.nıdır. U çof yok! ma,tur. göre bava k•YYetl•l Cama P aaao 21 onaltı tahrip Tve çekıç atmalarma, Bölent 
ay yare erı ı9 L in 1 . Dötmaoın • e urgutcan a ~ il d ' k 

1 kb im ve Fin· • nü ibyada wi iz mevzılerine D 1 12 000 ton .,u e ve ıs atma 
trm. çogu St:mer~nde oldnlo Va,ington, 11 (a.a.) - 1ngi1İZ le rİ n ıre taııtlara tldcletli hücum et· edihnittir. oı~· .a ' l~rma, llyas S"karya: gülle 
a~dıya yolu ı•a dabn Bahriye Nesareti eöaoiiatt mitler .,.. bir çok yangaalar çı· lok petrol gem111 batırılmılJ- dısk ve çekiç atmalarına i ti-
içıo oçakHYal'I•~·~ AlaMkanın herhangi bir yerin Hür Franaısları karmıtlardır. Alman n ltalya tır. rak edeceklerdir. ş 
a.nık emir verilmıttır. Bunlar avcıları fngtllıleri önlemittir. 
-y de Japonların bnlundngo hak ıh . mOL --

evvel& ihtar 80~·~.. hakiki kındaki soaie: 1 me& etmeıı Kalenin cepheıinde !•JLDJl.K: • 

ate, edecekleri 19ın halkın 1 1 Lonara 11 (A .A) .:. lngi- Mo•kova 11 (a.a) - Geceki Tarsus Halkevınde açılan 
llaeralnna da mahal yoktur. «-Kalabalık 0 ua yer erde ı· d Rus teblltine •ktir. v-ıe11i11 • 

1 · fi ı t ız ra yosu bugünkü Fransızca .. ._ d • 
Teo.Ariiz maluadile g• e- iıteeilmiy~Q mı.aa rd~~ ;lra. neşriyatmd ~oldeki savaşlar cephesindeki topçumuz bir ayda sergıge Qlr • e 

Oek olanlara da derhal ate' tından taoıı edılme 1 
• er hakkı a ... k 18 top 6 bavaa topu 32 maktaell or 

..... ı'l Lt' banai bir yertle Japonların oda genıı ısım ayırmıı tüfenk •aıturmut 850 kadar Al- lk . ~1~!3 .... ~~~-~3!5~l!s!!5 
"" ecea ı r e lir B k 1 Tarsu• Ha eyı •a onunwa açılan aerıideylz. Orta cephede• 

· L.-1oadulo hakkınJa malt. · u:ıda m• sat Fransız arın maa öldürmüttür. d it ,... ld • .,., b t I orta okul, Hi • • •• . ı.ne, •O a T oros dikit yurtları. 

Haydrl.h'ı•n matımız yoktur u qarbi hakkında daha .aza J 1 Al • Serkide keadlmi bıran, Toroa datlarının bir d 
___ ·_ maltlmat almalarıdır Biriha- ap~n ar oız dım Ye .. alreli kartal bir kaya dibinde dialealt ,.,ıab~acı~ lad~an 

ke F b 1 V ı aerın e ım. 
S •L-~ •_J L.-rİ ,.,. t1• t rn rnenldbesinin ransız 1 Sonra, kafes arka•ıada aerwef itleyip itlemeli entar'ı ve hır'·a 
uı ...... ı ... en .,. ın ı• an Lı ara•ında zayıf bı'r J'est ve Ada· ıarını .. L .... • • ., alyea ee saman •IZ1arıaa hürriyete hasret çeken k"ık ö "I 

306 kiıi lıarıuna hakkında heyecan uyandırdııım biliyo- Ald la Jerlni dGtündnm. ' nu .J,· .. ,.,~,· ••aılı ,,.JL.irler . . ruz. • r - Sı'- Sergide hayran- hayran dolatırken, Cumhuriyet nHlinin ba 
g, • g, .-UIJI' ) barik61&de verimi kar4111ada parmak uırmamak kabil dejil. 

Londra · 11 (a.a.)-Hındıe T.r,o l I (A.A dil Her bir parçanın batında durarak· •tll' b k 
~. lıtokholm il (A.A) - tanın iate '•e istibttal ma~de- Japonlar yaal .-:~!::~av!i~ı;mer~- rahumuzun iç!ade yHınkl ~1~1ıcı,eain ~fılt.ı~'re:k~~:;:•;;:ü7:~ 
..-raldaa ıeleo ballerlere ffl>r.• leri tiurinde eıraıh tedbrrler • h · ı d• nıun •.•A d f . h lt yıkıl Bizde çok ruaeJ bir ata •ozu vardar. "Sabır ile koruk helva 
~ydrih'in suikutindeo 31 kı· alınmıttır. Bun• göre, iki ko ım a edı me 1 kaDID il~ m~t·d~· Ha '8uretle dut yapratı atla• olar.. , 
li kul'fUDa dizilmiıtir. Bu 80· mis on • ilmi tir Birisi İB- mlftır. uem~· e ır. u " "Adım adım, •t•r ~tır kafa•ının içindeki glzelUklere dotru 
lltle bu suikaıtteo beri 305 . y 89 t . kli e, ikin Madrld 11 (a.a) - Arjaatl· Amerika om J~pooya ya k~rıı yuruyen kızlınmı•; rorllmemlt bir güzel, bir tatlı ve bir bay-
~ ku .... •na diıilmiı olmak i~h~al, •.uv~ıala oabör~odu nl11 Amerika Blrletlk .te•letlerla hava akınları ımkfınları kaıdı · gıohk içl~e lplit•. lpete, atla•a ean venaiılu. Şu •asa ve 
"il ·w- oııı D'lDll.1 ıo,aat . r. dea aldıta habere gare A•erlka rılmıştar sehpa örtnleri, fU danteller, şu rüagir rlbi hı mil an ; ekl iler 

ırffitJer General Diraytin İki~oi böro Hindiıtan hö~fl Amirallıt• Mld•er, Daç Havr Berİin 11 AA - Alman bep bu eaaldıtın verimidir. f Y P 
bi . . . . . , metıne Ye buı hallerde o- harpleri hakkında ihtiyatlı dil . J 1 tf Reak rea~, . boy boy tezyin edilmlt bir •u• ortaa'8da du• 
•• ~a.1$ •ılılıııoe tayınını tas- giltereye kartı sleıol ola. kallaaılmaıını ı3ylemittir. Ami· gazetelerı apon arm ~uva a- np,. ıöılerimıu duv~rlara kaldırdığımız aaman, oradaı •erleri 
1 

etraiftir. oakt ralln ıöyleditl ribl Japon kıyetleri hakk1Dda tafsıllt ver· nln u•tilnde, en bGyukletin reılmlerini ve onları aG•feyen itle-
ır. d'I L il ki .. "' kuvvetl~rl imha e ı memi9tir. meatedirler. me ren er goruraünQz. 

A,latla11aıkartla . lı ·cıva na Japonların batlı• noktalara bü· Otü ~apan, ç~maıır diken, yemek pifiren ve balatık yıka· 
- l ı ••panya atı .,, . • eam edeblleeefi bekleniyor. Terli eden ortaolıal Y~· ellerın. bu fOZ •hcı itlerini eeviz, ç•• Ye ardıç pmdıklar 
ln•i iz erin •IFI İfalyaya gelıyor . . lçınde değıl, böyle en mukaddes bir çatı altında sörGpte heye. 

alJıfı yerler Bulgaristana çekirge öğretmenlerımıs canlanmamak, COfmamak, ötüamemek ne mümkln •• . 
°'17'· • 11 B Madrid 11 (a.a) - l•pan1a a ğd l Orta okul ötretmeni Bay Gözleri sekl Ye nezaket lflklarile pırıl pırıl yaaan küçük 

ı. Ylfı (a.a.)- eamen . Y ô so ı· d uıb ı 11ildı' r'ld'. . ö b. 1 · ı· Harici•• Naun Saaner kanıı ıle Rah•I ztop, ••at• ıra aa ın ecce yanıma yaklaııp .erri d.,terine chlyaular1•1 yazmamı 
ı ıtme a re ır ngı ıs " I . · s id " ı · ı b ~llaı " . ltalyap wftmiftir. talya Harl· Sofya 11 (a,a) - Şimal do- 60 ve rlyasıye ötretmenı ey •oy eme•eydl, daldıtım ba a1dın &lem i~lnde .er .. a n lttitlni 

bt 1 MadagMk~rd~ Amılor eiye Nazınaaa ıah-1 dHt• olan tuda ti.Adetli 11caklar batlamıf· Tlrkay maaıı 25 lirada• 30 tlra bilmiyecektim. Bize böyle rüsel bir •erıl hazırladıkları için 
ı, 'e~oıyareden ılerıde Anta- s-nerin bu .ı,aretl tabii ol- tır. Varnada Pravada da 99ki ..... y~ arbrılmak santiyle Maarif Orta okula, Toro• H Albn itae dikit yurtlarıaa ne kadar te -
i 1 hmanını birkaç Hatta makla beraber .ı,..ı meseleleri yatmaru olmuı bu yüzden yollar Vek&Jetiace birer dereee terfi f8kkür ebele azdır. 
tl&l etmittir. prüfmHine 4e fır•at verecektir bir kaç ••at kapanm1tbr. ettlriJmltlcrdir, tebrik ederiz. Topuroğlu 
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T srsus Hal~evinde 
açılan sergiler 

-Birinciden artan-

Bir Masada Antep eli,Ieri, 

çay takımları, diğer birinde 

köşe yastıkluı \76 buna ben

zer işler ... 
Toroı~ Biçki Ynrdo; y'\pt

lan eiterlerle ögüııebilir .. 

O
• J Neler oldu 
U0J8u8 Neler oluyor 

Pırlanta isti~sali 
artıyor. 

Simdikı bRrp en ziyade pır· 

lanta ietiheal ve ielenmesi işini 

müteeeeir etmiştir. Bunun sebebi 

pırlantanın ham olarak oıktıQı 

Cenabı Afrika ve Cenubi Ame• 
Orta mektep Dikiş ve Na rıka ile pırlantanın ıelendi~i 

kış iigretmeni Bayan ı~erihPn Garbi Avrupa memleketleri ara 

Aksoy güler yüzle· eında her ıürlü munakalenio ile 
-Burası Ye şu ortada bu· eilınie .olmaeıdır. 

louan masalarda gördükleri· Harbdeo eoel bütün dünra 
niz Orta okul kız talebeleri- oırıantaıarmın rezde retmiei 
nio eserleridir. Belçikada Aovere şehrinde •e 

Dikkatle baktığınız ve kalanı Hollanda ile Almanrada 
dT · ı · ordu. Ne in· 

beğendiginizi ~andığım bo hraı e 1 ıp ış anır 
. ı·ı•e .. ede ne de Amerıkada pır-

gözel geoeJiği de talebelerı- ll • - ' 
. . . lanla tıraıı 18Datı teeeaüe etme 

mızden sevım yapmıştır. dedı. mişlir. Ham pırlantanın ielihsali 
En ~iyad• çocuk elbisel6- lugilizlerle Amerikalıların inhiBB 

rioe, iğne işlerine ehemmiyet rı altındadır Fakat pırlantala· 
verilmişti. rın ietenmeıi inhisarı Avrupa 

Ba.ımızın üıı;erinde duran karasınıu ~arp kısmı memle-
• . ket\erine mahsuıtur. 

abRJÖrlere (hkkatle baktım. ·"' 
Bıı ruzden harp başladıQın 

Hakikaten bunlar BBna~ eıeri dRnberi ham pırlanle eıoku se· 
idi ve çok emek ..arfedilmişti. nedeo Reoere artmıştır. Arnı 

Crta oknllulan tebri'c ederiz· zrmonda madenlerin istihsali de 
* arımıetır. 

* * -t'r •• •• . • Alt 
0 

1938 eenF-ainde 11,600,000 
uçuncu kısım sergıyı 1 h ld 

1 kırat pırlau\a Q•kerıldıQ'ı a e 
İğne Biçki Yurdunun eırnrle-, 1940 eoflıinde bu mıkdar 14 mıl 
ri teşkil ediyordu. Miidör ) on 140.00 te 941 senesinde 16 

Hayriye Ögen yapılan eserle· milron kıraht balııl olmuf\Ur. 
ri bize iftihıula gösteriyor. Bo seneki ıaliheel mikdarı· 

. . .. . nın 20 mllron kıraıtRn aşağı ol 
Bilhassa hesap ışı userınde mıraca~ı tahmın eniliJor. 
dorduklarrnı ve buuluın ========:==:.=-= 
Türklerin eskiılenberi kıymet 

Zayi e~mek karneleri ve ehemmiyet verdikleri eFıer-

ler oldogonu anlatıyordu. Mersiııden eldı~ım 21595, 215!}6 

Söylediklerinde hiçbir mü 
1
21597, 21598 numaralı ekmek 

bal&ga yoktu. Teşhir -,dilen· karnelerımı uri ettim. 

dikiş nakı~ yaglı boyalar Yenisini alecaQımdan eskilerin' 
.. ' ' . ' hukmü olmadıQ'ı ill'tn olunur. 
k~e yaatıkları, bebek el bıse- M h d' b 11 • ll8 a mu ır& ma e eeı 

leri, hepiei bepisi meydanda sokak 85 No. ıu etde 

idi ve bunların hepiı.;iııde de (715) Hasan Qelikeı· 

başarılar göze çarpıyordu .• 

Zayi ekme~ karneleri * •• 
Halkevincle yapılan bn 

eerıriyi doya doya seyrettik- Mersinden aldıQım 25982, 26573 

ten onra hanları lıazırl~ıyan- No. lu aQır işoi te 14997, 14998 

l 1 H ık . 15720, 15721 15722. 15728, 26574 
arı yapan an ve a evı 1 

· ' ·d h t'l E . 26675, 26576 numarnlı hefıf ıeçi 
reu. ve ı "re eyo ı e, vm k k k 1 . · · ,. e me arne erımı ıarı et ım. 
idare memurunu tebrik etmek y .1 · • 1 c 11o d ı.11 · eoı erını a a a11ım an eeıı. erı· 

ve onların kıymetli meaaiJe~ nin hukmü roktur. 

rine tetekkörde bulanmak Bahce mahallesinden 

kadirşinaslık olur. 

F. A 

Lafonfenden: 

---Hikayeler 
-2-

Toplayanı BESİM AKBAŞ 

(714) Sülermırn Komea 

Zavi ekmek karne•i 
1 

Mereindeıı Bldı~ım 15620 ' 
numaralı ekmek karnemi zari 
eUım. Yenıelni alacaQımdan es· 
kisinin hükmü rokıur. 

Bahçe mahallesinde 
187 aohkla 

Af ustos b6cefİ İle( _1_1_ı> ____ te_m_a_il_S_a_r_um_ıu_ 

Karınca Zayi ekmek karneleri 
.. _ AA"uıto• .böceği, b.ütün ya:ı: Mereiodep aldığım 15368, 
ottu. Kış ıehnce hiç bır fey bu· 15369, 29544 No.lu ekmek karne 
lamıyacağım diye dütibımedi •• !erimi zayi eUim. Y&nisini alaca·! 

Birdenbire kıt geldi. Sotuk· Qımdan eskilerin hükmü r~ktor. ! 
lar baıladı. Her tarafı kar örttü. BahQe mahalleıınden 
Baktı ki biçblr yerde ae bir kü- 141 No. lu evde 
çük kurt, ne bir parça ekmek Yaear orııu OemRn 

d b• · k b ı b·ı..1· (710) Dırek ne e ır sıne u a ı rı. 

Bütün yaz çalı.ş~ış _ o~an -zavi ekmek karneleri 
komıuau karıncaya gıdıp oduoç J 
istedi: Meraıoden aldııtım 13795, 1S789, . 

-ilkbahara kadar beni bu- 13790. 13788, 13791, 13792, 13787 ı· 
li k bi k t b ğd n11marslı ek mP-k kt1rnel er i mı za· 

yece r ~ç ane 0 .~Y ve- ri euım. Yeoılerıni alacaQ-ımdau 
rla; Afuatoı gelmeden oderlm, eskilerın hukmü roktur. 
ödemekle beraber faiı de veri- Bahçe meballeııiDd6n 
rim, dedi.. 260 No. ıu evde 

Fakat Karıncada ödünç ver· 1707.) Mehmed Durgun 
memck idettl. Bu da onun ku- ----------------
suru ldl. Zayi ehmek karne•İ 

Mereınden almıe olduQum 
Komıuıuna aordu 
- Yazın aklınız nerede idi ? 
Borç istiyen cevap verdi: 7539 :No. lu karnemı zarı eUım 

-Gece gündüz. her fırsatta renıeiuı alaca2ımdao eekıeinio 

öttiim. hükmü roklur 
- Öttün ha?.. Sözlnden Meı;ndıre mnhollesınde 

memnun oldum. Öyle iıe timdi- 15 numaralı nde 
de ıöbek ata ata oyna... (708) Mirza Bulut 

Vilayet makamından: 1 

Türk paraaı /uy metini koruma hakkında 
ki 12 numcıralı kararnamenin 9 uncu 

maddesine bi·r fıkra ilavesine 

i l a n 
içel orman çevirge mü~ürlüğün~en; 

Muhıunmenvabıt fı •tı 
M3. D3. O i nRi Lira Kuru .. 
912 000 . Çam agaoı 4 90 · 

dair karar. ı - lt;el vilayetinin Gülnar kazası dahi' iııd '' 
Madde ı - İdhalMcılara ithal edecekleri mal bedelle- Akın devlet orıııauıııdau 912 metre nıiktt f kc 

rinin h1riçte peşinen ödenm~ıini teımin için Türkiye Cum- restelik çanı ağacı satışa çıkarıluıışur. 
huriyet Merkeı B·-mkası del~letile açılan akreditiflere dola- 2 - Çam eşcarımu beher metl'e ıuikfıp gayri 
yısile mezlulr bankac~ irihaicıtcılardan akreditife müteallik rnannılüııün muJrnn:rneH bedeli 490 kuı·uHur. 
malların muayyen bir müddet ~arfında memlekete idhal 3 - ~artnanıe ve mukavelename projPlerir ı i 
eJiler.e~ine dair birer taahhütname alınır. Bu taahhütname· nörnıek isLiyerılerirı ~lersiıı cevirue n1iidu·· ,:11"ıi!1"ıı ıe 
lere riayetsizlik kararname hükümlerine aykırı hareket sa o ~ ._, t. ' J 

yıhr ve taahhütnameyi imzalıyanlar hakkmda kanuni ta- Gülnar orman bölge şefligiııe ve .. \nkaraaa ormaıı 
kibatta bulunmak üzre bu taahhütnameler Türkiye Cum- umum ıuüdiirliiğüue mü racaal etmt leri. 
huriyet Merkez bankasınca kambiyo murakabe IJ!ercilerine 4 - Satı~ l 3-6-~4 ~ giiuli eaat. 1 l de \l er iu 
tevdi olunur. . . . . orman çevirge ruüdiiı lüğünde yapılncaktır. 

Madde 2 - Bu karar nqrı tarıhmden muteberdır. 5 - Satış unıtuui alup açık arttırma usulile 
Madde 3 - Bu karana icrasına Maliye Vekili me· 

mordur. (688) S-3 yapılacaktır. 
6 - Muvakkat tcmillat1 336 liradır. 

i LAN 
Vilayet Makamından 
Y cıpo ğı ıniistahail ve tüccarlarının 

nazarı dikkatine 

Yii111li mensucat fabrikalarının nıuhtaç oldu
ğu ) apağıyı selametle temin için nıiibayaalaruı 
lek eldeıı ve eıvvelce ilau edilmiş olan resmi 
fiatlarla sat111 alınması tak.arrur etmiştir. ttu nıak.
satla "\'apağı tedarik ve tevzi komisyonu,, ku
rulmuştur. 

'1ezk1ir komisyonun Aydınlı mıntakası için 
ayıraca~ı üç ekip tarafnıdan İçel, Seyhan, An
takya ve civarlarında istihsal olunan yapağılar 

uıiibayaa edilecektir. 
l - 1 plik tesisatı olmıyan fakat fabrika ipliği 

kullan:.u dokuma t(>zgt\lı ati\lyeleri ve halıcılar 
ınu lıtaç oldukları ipliği eskisi gibi fabrikalardan 
temin edeceklerdir: 

2 - Elde bük.ülmiiş yünlü iplikle çalışan tez
gahlar ihtiyaçları kadar yapağı nıübayaa edebi
lirler. 

3 - Keçeci, abacı, yamçıcı, kilimci ve enısa-
li küçük sanat erbabı da kendi ihtiyaçlarına ye 
tecek kadar serbest nıübayaada bulunabilecek
lerdir. 

ihtiyaçlarından fazlası piyasayı tazyık mahi . 
veLinde addedilecekLir. 
" 

4 - Yapağı" tiicca rları to plı yaca ki arı nıah res-

7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ge-
tirmeleı·i lazımdır. ( 541) 27-2-6-1 2 

i ı a n 
Mersin Cum~uriyet Mü~~eiumumiliğin~en: 
Mersiıı Ceza evi uıahkünı ve ınevkufJarı ıcııı • 

942 senesi llazirarıının birirıci gü11i'ıı ı de11 94 ;, 
senesi Mayısıııın ;) ı iııci giiuii ııe l\«Hlar hır st· 
nelik ekıııek ilııiyac1 ola11 doksnP hin kilo t•k
nıeğiıı aı· tınııa \c t•ksiluııe w• ılıa f .. ~::muı u rn11-
cibiııce kapalı zarf u~ulil(• uıiinah tı ~: ı~a k01 n ı u~ 
ve yevmi ihale olan 1 Uc: ziı H rı ~ . 4 µuı n ~ant l f1 
Şt~ ınuallak bulunmuş ikerı talip zı lıur t •tmrmi~ 
olduğuuc.laıı rııezktir kaunrıun 4 ' ırıeı · ı ıı udde~i 
nıucibiuce hu tarilıterı ıtiharen bir ay ict-ı ri 111 d< 
pazarlıkla ilıalesiııe k~rar verilnıi ; · old;ı~uııdH ı 
talip ola11larııı tatil ~iiıılerindeıı nurnda her AÜı ı 
Mersin C. ~I. Umu nıiliğirıde teşel.k ül edeu konıi s 
yonu mahsusa miiracaat.Jarı ilan ohırıur. 

( 6 12) 2-7 - ı 2- J 7 

i 1 fi n 
İçel Em rı iyat Müdürlüğün~en: 
Orl<J okul tahsilini bitireıılerden .'\ rı kara pol b 

kolleji birinci sımfma talebe kayt ve kabul edi 
leceğindeu isteklilerin kayt ve kabul şartlarıı ı 
anlanıak üzere lçel Emniyet miidiirlüğüne nıu 
racaat etmeleri ililn olunur. ( 693> 2- ~~ 

rn i fiatlarla yapağı tedarik ve t.evzi komisyonu-

1 
na devretnıek üzere nıübayaa yapabilirler. Ya· 
pağıların bir nıautıkadan başka bir mıntıkaya 

Çiftehan kaplıca an 
açıldı nakli menınudur. (7 ı 3) 

i 1 i n 
No. 47 

f iat Muraka~e Komisyonu Riyasetinden : 
Yeni mahsul saınan fiatlarımn Ticaret Ve-

kaletinin emri ınucibince Mersinde: 
Kuruş 

Yığın halinde kilosu 3 
H:!lyalanmış olarak 5 

olarak füıt tesbit edildiği ilan olunur. (712) 
_______ _..........-----...._.,..__., __ ..,..__. ·-·----· 

i l a n 
Mersin Sulh Hukuk ~ikimliğin~en 

Yeni miistecirleri taı·afından yep) eni bir 
şekilde umuma açılan Çiftehan kaplica
ları, her türlü fedakfırlıklarla bütiiu halkı
mızın i5t.irahatiui tenıin edebilecek bir şekel I 
konulınuştur. 

Kaplıcada gelecek misafirlerin ihtiyacını temin için 
Fırın, Lokanta, kasap dOkkam ve bir de gazino 
açılmıştır. 

Temizliğe dikkat VP. itina edilmektedir. 
KClplıca111n "ifa kabiliyeti lıerkesce malum 

olduğundan bu hu ... tısla birşey <liyemiyl'tf•ğiz 

Sayın ~a tkımtzın yur~umuzun bu ~ıymetli feyzin
oen ve kaphcanrn ~ifa hassasml18n i t fa e etme1eri 
tavsiyeye şayan~u. 

(4.!l7) ô ıo 
Mersinin Tepe köyünde ilacı yörük mevkiiıı

dek.i tarlauın 6-6-~42 giiuüııde keşfine d~ir ve. 
rilen karar havarnn muhalefeti dolayısile yapıla- 1 Yurddaş! 
nıadığııı dan Yeni Mersin gazetesiııi11 2 7 5-94 2 T ·· k H "" K .. 1 
ııfü·lıasillı il~ıı edildil'i üzere bıı defa keşfin 28- ı ur ı:;ı va urumuna uye o 
6 942 tarihinde yapılacağı lüzumu ilaıa olunur. 

(709) Yeni Menin Mathaa~nnda nıunlmıc"ır 


