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Milletler Cemiyeti 
Pazartesi günü toplanıyor 
Sovyetl~ri Paris elçileri temsil edecek 
Cene\'fe 14 (Had10) - Ptızıtr 

te&I gono Milletler Cemiyeti Kon· 
ıeyl toplanecuktır. Ct!nevrede vu
kua gelecek olan bu tophmlıya 
çok ehemmiyet verllm~ktedlr. Bu· 
raya gelen Hariciye Nazıı ları bir· 
birleriyle teması mııhııfıtza etmek 
\'e aralarında goroşmek nzere 
hususi tertibat almışlHrdır. 

Sov~ et er Bl llğlnıtı n btldlrlldl· 

Q'ine göre bu toplantıda mutad 
hilılfmıt olarak Sovyetlt>ı t Pıırls 
elçlsi Surlç tem~ll edecektir. Z\· 
novlyet ve LitvJnotun Pıırfs~ gel 
memesine resmi sebep olımık 
bunlıırın mebuıı olmaları dolayıslle 
YOksek Sovvet Meclisinin ilk le· 
llmaı devres\nde bttzır bulunmak 
arzularını izhar etmeleri gösteril
mektedir. 

Türkiye - IJulgaristan ve Yunanistan 

Ü<; devlet arasında bir ·riitt1n 
ofisi teşkil edil ecel{ 

Bu senek; tütn istihsalatı yüz otıız mil 
yon tonu geçmiyecek 

Ayın on yedisinde lshınbul 
Ticaret Odasmda toplauacak olan 
Balkan memlek~tlerl tQlUncQIQk 
kongresi için hazırlıklar yapılmttk 
tadır. 

Kongreye yalnız memleketi 
mlzle Yunanlı;tan ve Bulgarlshın 
iştirak edecektir· Kongrede mem· 
leketlmlzl temsil ed~cek murah· 
baslar, lnhlssrlar umum mndura 
inhisarlar tutan işleri madura' 
fDrkofls mOdUrQ ticaret ve sana: 
yl odası reisi lle maruf tQlOncn· 
lerden iki kişidir. 

Bu kongrede konuşulncıtk 
meselelerin en mDblml Qç mem· 
leket arasında moşterek bir tntQo 
ofisi teşkil etm~ktlr. Oç memleket 
arasındaki rekabet, çok defa alıcı 
lann fiyat spekOIAsyooları yap· 
malarıoa fırsat vermekt~ idi. Şlm· 
dl Balkan tlltlln ofisi lstlbsalatıo 

tubdldl, fiyatların lsllkrım ve tu
tan c\nslerlnln lesbiti işleriyle 
meşgul ol11cııktır. 

Balkım tatUncotnk kongresi 
ilk toplhnlısıoı 932 senesinde ge. 
ne şehrimizde yapmış, o :camın 
gene bu mevıulttra temas eden 
bazı kararlar vermiştir.Bu seferki 
toplantıda evvelce verilmiş olan 
kararların ttttblkl mevzuubabs 
olac~ktır. 

932 yılında toplanan kongrede 
Oç memleket ihracatının Yunanis• 
tun 50, TDrklye bO, Bulgaristan 20 
milyon kilo olduğu anlaşılmıştır. 

Şimdi Avrupa ve Amerika fabrika 
tarı hhrmanlarıoda şark tOtQnle . 
rlne dttha f11Zla yer verlldlğl dtl· 
şOoOlerı k bu mlkdarın cem'ıın 
ıao milyon kiloyu bulııeıığı söyle· 
nlvor. Buna na:ıııran Qç meml~ket 
lsllhsal4tının l 80 mll~oo klloyu 
geçmemesine çnlışıltıcaktır. 

---------------------------------------------------Yeni açılacak Halkevlerimiz 

Y tırdıın 39 verinde bu se:ıe ..., 

yeniden Halkevleri açılacak 
Ankara, (Rad10) C. H. P. 

genyönkurulu bu 111 isimleri a· 
ıatıda 1azılı 39 1erde 1eni Hal 
kevleri a<;ılmaeına karar vermie· 
tir, Bu yeni Halkevlerinin açıl· 
nıa rıldöniimüııü kutlama töre· 
nirle brraber 20 eubat 1938 pa 
zar günü biiyük merasimle ya· 
Pılacaktır. 

C. H. P. genyönkurulunca 
Halkevlerinin açılma yıldönümü 
kutlama töreniyle beraber 20 
ıubatta açılmasına karar verilen 
Jeni Halkevlerinin aQılacaaı 1er 
ler ıunlardır : 
_ Adıyaman, Ahlat, Arapgir 

Cenubi Amerikada 
Bir tayyare kazaaı 

Bur noa.Airea, (A.A.) - Dün 
ArjenUn · BrezilJa aınırıodaki 
enıerna11oııal köprüniin 11çılı9 
merasiminden dönen ve iQinde 
cunıhur bRtkanı, dire kumaııda· 
nı Albay Şaytzer'le birlikte bir 
kaç »üksek rOıbali subay bulu 
nan lanareden hiçbir haber yok 
tur. Uruguay · Brezilya eıııırrna 
gelen ve henQz teyid edilmiyen 
haberlere göre. tayyare Rıvera 
nehrine diltmOı •e iki kiti 7ara 
lıoauıtır. 

Bakırköy, Bal7a, Bayramıç, Ba· 
rı.ndır, Biga, Bozyiik, Buldan, 
Cıue, Çeşme, Demirci, Çine, Di 
kili, DivriAi, Ereıli, Eleşkirt, 
Elmah, Eyüp, Fatih, Gemlik, 
lzmirde Kareıyaka, Keskin, Kigi, 
M. Kemalpaea, Menemen, yukarı 
Nazilli, Nus6ybin, Seferihisar, 
Sındırgı, Sungurlu, Şarki Kara
ağaç, Ulukıela, Vartu, Vezirköp 
rü, Rize ile mevcut yüz altmış 
yedi olduQ'una göre bu yal aQı· 
lacaklarhı birlikte Halke\·Jerimi 

ıin sayıaı 206 ya çıkmıı bulun 

maktadır. 

italyanlar 

Tokyoya bir heyet 
gönderecekler 

Tokyo 14 (Rad}o) - ltalya 

Büyuk elçisi Japonya Hariciye 
nazırını ziyaret etmiştir. Siyast 
ve iktieeat meeeleler hakkında 

temashırda bulunmak üzre bir 
halyan heyetinin Japonyayı ıi

yarıt edeoeaini bildirmittir. 

Paris Dçimjzin ziyafeti 
Ziyafette 

Franaa Başvekili ve 
refikası ile nazırlar 

bulundu 
Pariıı 14 (Radyo) - Havas 

ajensrnın Hususi muhabiri uil· 
diriyor: 

Türkiye Büyük elçisi Suad 
Dt\vez ve ref:kası Fransız Baş· 

vekili ve refikası eerefine bir öğ 
le ziyafeti vermişlerdir Ziyafet· 
te Hariciyo ve Maliye nazırları 

ile diğer hükumet erkanı, sefir 
ler ve diplomallar bulunmuştur. 
Zi) afet çok samimi bir hava için 
de geçmiş t'e neşeli olmuştur. 

Tıınusta 

Umumi Vali şiddet
le hareket edeceğini 

bildirdi. 
Tunus 14 (Radyo) - Geçen· 

lerde bin kadar yerli nümayişçi 
!erle polis arasında olıın kanlı 

miieademe müııasebetile Tunus 
umumi valisi beyanatla bulun· 
muştur. Umumi vali, bu beyana 
tında nümayişçilerdeo HaRan 
Nurinin Tunustan ihracını haklı 
göstermiş ve bir daha bu gibi 
hAdisa&ın tekerrür etmemesi için 
kati tedbirler alındıQ'ını ve bu 
tedbirhırin merhı.ımetsizce tatbik 
edile~eğini bildirmitlir. 

Tunusta bulunan bütün as· 
keri ve mülkt erkin umumt H· 
lilige çogırılmıştır. Gelenlere alı 
nan tedbirler ve yapılacak itler 
bildirilecek tir. 

Bir lngiliz vapuru 
Japonlar tarafından 

tevkif edildi 
Tokyo 14 (Radyo)-Şokal memnu 
mıntakasınH giren 29Jl tonluk tıır 
loglllz vapuru Japnldr tarafından 
tevkif t-ıdllmlşllr, Zımnedlldlğlne 
gOre vapur fırtınaya yakalandığıo 
dım bu memnu mıntakaya glrmfş 
Ur, 

Ameri~a yeni gemiler 
yaptıraca~ 

Cumhurreisi bunun 
için tahaisat istiyor. 

Vaşington, (A.A) - Nevyoı k 
Herald Tribune gazetesi razıyor: 

•Kongreye gönderileceği hu 
sust bir mesajda Roosevelt 37 
veya 89 harb gemisi inea etmek 
ivin müRaade istiyecektir. 

Bahriye dairesi tarafından 
tavsiye edilen program 1985 ta· 
rihli Trammell müsaadenamesi· 
nin hududlarını tecavüz etmekte 
dir. Bu program mucibince inea 
sı derpiı edilen gemiler ıunlar· 
dır: 

S zırhlı, 2 tayyare g.,mi"li, 3 
veya 4 SRffıhnru kruvazörü, S 
veya 4 hafıf kruvazör, 20 muhrib. 
te 6 tahtell.ıahir. 

Yarşova~a ~ir grev 
Vareova, 14 (Radyo) 3500 

itQisi olan bir fabrikanın ieçileri 
arev yıpmıılırdır. 

Fraosa başvekili 
Mebusan meclisinde bir 

hitabede bulundu 

Mali ~alkmma için vatan~aşlan yar~ıma ~avet etti 
Pariş, 14 (Rad)'u) Başvekil 

Şotan mel.ıusan meelisindo bir 

hitabede lıulunmuştur. Bunda 
sulhun idamesi için çalışılmakta 
olduğunu, mali kalkınmaya bü 
tüo vatandaşlarııı yardım etmesi 
!Azım geldiğini, hnine vaziyetin 

memnuniyeti mucip uuluııdu 

ğunu, itimatsızlık telkin edici 
hiQ bir hal olınadıJ,tını aulatınıe 

\'e vergi toplaıımasınııı ınuııta 

zam l.ıir şekilde devam ettiğini 

de ı:ö) lem iştir. 
Başvekilin nıebusıin mecli 

sindeki ııutkuııdan sonra radi 
kal sosyalist grubu toplanarak 
hükumetin beyanatım tasvip 
ed eıı uir karar tornı iştir. 

Başvokildoıı sonra maliye 
vekili do mali işler hakkında 

boy:ırıalta bulunmuştur. 

Amerika - italya 
~1iizal{eratı inl{ıtaa uğradı 

ita/ya imparatorluğu meselesi Cenev· 
rede görüşülecek 

Vaeington, - Amerika ita 1-
talya araaında yapılmakta olan 
ticaret muahedesi müzakereleri 
durmuştur. Sebebide yeni mua· 
hedeııamenin halya kralı ve Ha· 
beoistan imparatoru Eınaııuel na \ 
mıoa imza edilmesi için Musolini • 
tarafından yapılan teklifin Ame 
rika taratıııdan kabul edilmeme· 
ıtidir. 

Lahey, - Öğleden sonra top· 
lanan mebusan meclisinde İtalya 
imparatorluğunun tanınması hu· 
susunda Oalo muahedesine dahil 
devletlerin takip edecekleri hatlı 
hareket müzakere edilmiştir. Bu 
v~sile ile Hollanda dış işleri ba
kanı beyanatta bulunarak eun· 
tarı söylemietir; Hollanda 1tal· 
yanın Habeş tutulıalını ve İtalya 
imparatorunu taıı:yacoktır. Bu 
tanıma keyfiyeti ise Hollanda 
Avrupa gurulıuııdıı bir aksülamel 
yapacaktır. 

Bizi ltalya imparatorunu ta· 
nımaklan vaz geçirmek istiyor· 

SON DAKİKA 

tar. Fakat artık Hollanda hükı1· 
ıneti bu mesele için İngiltere ve 
yahuddn Fransadan müsaade al 
mıya hiçte lüzum görmiyor. Çün 
kü kendi meufuallerimizi kendi· 
miz görmesini çok iyi biliyoruz. 

Londra, - Diplomatik ma· 
hafit, ltalya impratorluğunun fi· 
len tanmması hususunda Cenev· 
redA görüieşeceğini hatta Oslo 
muahedesini imza eden devletle 
riıı müşterek bir elçi gönderecek 
terini l.ıeyan etmektedirler, bu 
mahafil peşte konferansının neli 
~elerini bu meselede mühim bir 
amil olarak görmektedirler. Si~ 

yasi mahafile göre başvekil Çem· 
brlAynin etrafındaki zevatın ha 
riciye nazırı Edenin etrafındaki 
zevattan ziyade ltalya ile anlaş· 
ması taraftarı olduklarım kayde 
diyorlar. Bazı mahafil İngiltere· 
nin Vaşiııgtoııun Habeş impara· 
torluQ'ununa taııımamasıııı tesiri 
altında da bulunduğunu zan edi· 
yorlar. 

Fransız kabinesi 
dün istifa etti 

Kabinenin tefkili eski Başvekile teklif 
edilmiş ise de Flandiu itizarda bulundu 

Paris 14 (Radyo)- Parlmen 1 nin ielifasını Reisicumhura tak 
to celsesi dün saat dördü 45 ge 
çe nçıldıAı vakıt hükö.met azala 
rı locaları boş bulunmuştur. Az 
zaman sonra celse tatil edilmiş 

tir. Mebuslar ayrılırken komü 
niRt mAhuRlar nümayiş yapmış 

lar vo harp ceplıoRi dıye ba~ır 

mışlardır. Sağ conoha mensup 

mebuslıır ise Moskovaya Mosko 

vaya diyerek mulrnbelede bulun 

muelardır. 

Paris 14 (Radyo) - Baş~ekil 

Şotan saat beti on a-eçe kabine 

dim etmiş ve istifası kabul edil 

miştir. 

Heisicumhuı· yeni l;abine 

teşkilini eski Başvekil Flandine 
teklif etmiş ise de mumaileyh 
devlet reisinin gl'sterdiği bu yük 

sek teveccühten mütehassis ol 
makla beraber bu teklifi kabul 

Pdemiyeceğini lıildirmi~tir. 

Yeni k::ıbine teşekkiıl edince 
ye kadar devlet reisi işlerin sevk 
ve idaresine eski kabineyi me 

mur etmiotir. 
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Roman yad~ 
Vaziyet 

milli Liberal partisi milli arzuları tohok 
kuk ettirmek hususunda yeni hühume

te müzaharet edecek 
Romeııleriıı iktisadi ve içti· 

mai oünyeleriııi kuvvetlendir· 
mek maksadiyle cRomanya Ro· 
meuleriııdır• formüliyle iktidar 
me\•kiine gelen mi111 hıristiyan 

partisine meııaup Oktaviyan Go 
ga kabinesine karşı muhalif si· 
yasi partilerin durumları yavaş 

yavaş tavuzıulı etmeye başlamış 
tır. 

Bundan evvelki yazılarımız 

da da işaret ettiğimiz veçhile, 
intihabat neticesinde muhalefet 
movkiiuo geçmek istirnrında ka 
lan \ ' O Romaııyadaki siyasi fır
kaların en kunetlisi olan miııt 

lilıeral partitıi, Konstitusyonel 
enrtlnr dahiliııdo olmak ve dost 
luklara ve ittifaklara sadık bu· 
lunmnyı emreden Ronıanyunın 

aıı'aııcvi harici siyasetinden ay
rılmamak üzere bu yeni hüku· 
mote milli arzuları tııhakkuk et 
tirmek hususunda muzaharette 
buluııacnktır. 

Günün h~diseierine dair 
organları vasllnsiyle neşrettik· 

!eri ynzılarında da bu hattı ha 
rcketlerini ima tarikiyle anlaL· 
nınktadırlar. 

Nitekim \'iitorul gazetesi 
2 - 1-938 tarihli nüı:-hasında 

cYeui seuoye giriş• adlı maka· 
lesinde, parldmeııtoda nisbf 'e 
sen .ıtodıı kahir hir ekseriyete 
sahip oldukları halde, iııtihabat 

komisyoııuııun kararına deriu 
bir hürmet göstermek üzere çe· 
kileıı Tutareskonun riyaseti al
tındaki milli liberal hükumeti, 
iktiıtadi , mali, siyAst ve içtimai 
gibi devlet:n umnr ve muame· 
Uıtınn taalluk eden bütün saha 
lnra şamil mesut bir devri yeni 
Gogıı hükumetine miras olarak 
bıraktığına işaret etlikten son 
ru eıcümle şöyle diyor : 

c Dazılnrı gibi lıiz de, ıyı 

bir Homen sıfatiyle milli meııfa 
ntlerimizi aydınlatmak için ta 
hakkuk sahasına konacak siya· 
seti takdir ediyor ye bu husus 
taki faaliyetin dnha ziyade ileri 
ye götürüleceğini ümit ediyoruz 
Çünkü millotimizi, mahalli mıık 
suduna eriştirecek olan tabii va 
zifeSi, teşvik ve davet etmekte· 
dir. Kanuni ve siyasi bir r~jim 

altında, memleketin yüksek iş 

leri ile namuskürane bir surette 
iştigal edildiği tukdirde, Romen 
milleti sükunet içerisinde yaşa 

yacak ve belki de her Romen 
kalbinin samimi olarak arzu et 
tigi millf "arlığın takviyesine de 
muvaffak olacaktır . • diyerek 
Goga kabinesine karşı hayırha 

hane temeunilerde bulunmaktan 
ileri gitmemektedir . 

Milli köylü partisine aelin· 
ce: 

Du parti, nı llletin geçen ay 
içerisinde yapılan umumf intiha 
batta tebellü.r ecen arzusu hilA 
tına olarak iktidar mevkiine ie· 
tirilen Goga kabinesine biaman 
bir düşman kesilmiştir. Fırka 
başkanı Bay ;\Janiyonun yeni 
hükumetin teşekkülünden sonra 
gaıotecilere voki lıoyaııatında 

VP gw· kse orgJııları vnsıta ts ile 

ııe:;re tt ı kleıı m l. nlel erındo 11111 

leli temsil otmiyen ve bundan 
uöylc de edemi1ecek olan mim 

hrisliyan partisi kal•iııesi)·le şid 
dotle mücadele edeceklerini ilAn 
etmoklt'n geri cturoıamaktadır· 
!ar, 

Dreplatea gazetesi bir baş 

makalesi fırkasıııın !lmal rn ni· 
yetini açıkçA gö8tcrmektedir. ga· 
zote bu makalesinde şöyle di· 
yor: 

"20 kuııunuevvelin noticesi, 
hükumetin idaresini eline almak 
üzre millI köylıl fırkası kabine· 
sini · şaşaalı bir surette davet 
e.lti. Milli köylü partisinin kn· 
hir bir surette elde etliği reyler 
karşısın de, Tatar csko hükumeti 
ııin istifasmı müteakip bulunan 
formül, sıfır mesabesindedir. Bu 
gün karşılaştığımız böyle bir 
hddise, Romarıyanın s iyasetiııde 
görülmemiştir. 

Goia hükOrnetinin, hükuıne 
ti idare iddiasında bulunabilme· 
si için temel olabilecek hiçbir 
tarafta bir istirıata~hı yoktur. 
Geçen intihabatın milletin umu 
mt kanaatini Q"österen reylerin 
yüzde doku?.unu kazanan Day 
Goga, halk kitlesinin, hükume· 
tin başına geçecekleri bizzat seç 
mek gibi mukaddes bir hakkım 
suiistimal etmiştir. 

Bir anarşi ve intizamsızlık 

ı.ıarlisi olan l\ltlli Hristiyan te· 
şekkülü, Milli köylü fırkasının 

kahir bir populariteye eahip ol· 
dugu müııfedt intihaplardıı mil· 
li liberal rı>jimiııe yardım etmek 
ten başka birşey yapmamıştır. 

Bugün programlı bir beya · 
nat üzerine, Milli Hristiynn par 
tisi şefiui Başvekalet sandalyesi 
ne oturtarak yükseltmekle, mem 
leketin harici siya;;etine durbe 
vurulmuş oluyor. 

Bay Gogaııııı sahte ve zehir 
leyici sözlerinden ağır surette 
müteessir olan ananevi ittifak· 
lar ve milletin başlıca meııfaat 

!erine müstenit olarak teşekkül 
eden dostluklar kalmamıştır. 

Memleketin bu dört sene içerisin 
de hariçle olan münasebatı, B. 
Goganııı mütemadi tenkitlerin· 

• den kurlıılumamıştır. 
Anarşi şeklinde tebellür e· 

den tezahürleri ile dahili niza· 
mın Romen milletinin h.ıbii ara 
zimiz için muahedelerle mukad 
des bir hale koydu~u ittifakla· 
rın düşmanı olan Milli hristi· 
ynn fırkası, memleketi matlup 
şekilde temsil etmemie ve ede
miyecektir. diyor. 

Bele~iyelerin a1?4ca~lan 
Gümrük yüzde 

onları 
İç Bakanlık. gümrük yüzde 

onlarından belediyelerin hissesi· 
ne isabet eden mikdarı, muhte
lif belediyelere taksim etmiştir. 

Belediyelerin hissesine isabet e· 
den mikdnrlar Belediyeler Ban· 
kası tarınfan mahallerine aönde· 
rilecektir. 

(Ulus) gazetesi 
19uncu Yılına girdi · 

Ankara'd.ı dürüst haberleri, 
kıymetli yazılı\rı re çok zengin 
müııder(•cat ile intişar eden ve 
1919 tarıhiııde c Hakimiyetimilli 
ye• ııd i y le k unılırn c UI us• ga ze 
tesi 19 uncu yılına airmietir. Re 
fikimizi teQrilı: ederiz. 

./EHİ • HABERLE 1 

'f icnret ve Zahire Borsası 
c __ ..,.,.. ____ .....,-=ı-=====:.==~== 

Bütçesini 14,200 lira olarak tesbit etti. 
Gecen sene varidatında faz/alık var 

' 
Şehrimiz Tıcaret ve Zahire 

BorRa:sı idare heyeti düıı saat 
on yedide toplaıınııştır. Bu top 
lantıda yeni yıl l:.ıütçesi müzake 
re edilmiş ,.e 14,200 lir~ olıırak 

tesbit olunmuştur. 
Bu toplantıda mukayyet 

abunmanlardnn bazılarıııın sı 
nıfları artırılmış -te bazılarının 

Halkevi salonunda 
konferans 

Ayın 17 inci Pazartesi guııu 
akşamı saat on yedi buçukta 
Halkavi ÜRt kat salonunda Mem 
ltıket Ilı\stanosi B a ş Hekimi Bay 
Kemal Saracoğlu larafıııdan uy 
ku ve ı üya me\ ıuu etrafında 

mühim bir korıferanH çeri lece ğ 
haber alıomıştıl'. 

Hu konferansın merak çe 
heyecanla dinleneceğine şüphe 

miz olmadığından her sınıf hal 
kımızın a14ka aösrereceğini 
umarız. 

Atatiirk parkı 
Kışla caddesinde yapılması 

takarrür e<.len AtAtürk parkıııın 
iıışaulına başlaıımıştır. Hu par 
kın fevkalAde olması için !Azım 
geleıı her şeye son derece ehem 
miyet verilmektedir. 

Mersinimizin yüzünü ağarta 

Cük bu bahçenin dün parmaklık 
larrnın yaptırılıPası için Beledi 

yede artırmaya koııdu~uıJll ha 
ber aldık. Atatürk paı ·kıııın par 
maklıkları lstaııbuldu yeni ya 

pılan Sultan Ahmet parkının 

parmaklıklarının ayni ve keres 

teli çok şık bir şekilde yaptırı 

lacaktır. 

Ticaret O~asm~a 
Ticaret Oda~ı idaresi dün 

saat on altıda başkan Sait Arif 
Akıncı'nın reislilti altında top 
lanmış çe günlük işler üzerinde 
görüşmeler yapnııetır. 

İdman Yurdu kap
tanlar heyeti 
İdman Yurdu kaptanlarını 

baş kapdan seçerek keııdilcrine 

işe başlamaları hakkında tebli 
gat yapmıştır. 
Futbol kaptımlıltına:Reşnl Demir 
Atletizm ,, l\Iuharrem Yeğin 
Deniz • CeH\I AbaQ 
Tenis • Ömer Ce\·det 

TürkmPnilli 
Bisiklet • Hasan Gürepik 
Boks ve ~üleş" Hakkı Berk 
Voleybol ıskrim , İzzet İnal 
getirilmişlerdir. 

Dün akşam ilk içtimaıııı İd 

maıı Yurdunda baş kaplan Edip 
Boranrn başkanlığında yapan 
kaptnıılar heyeti kollarıııı faali 
yete getirebilmek ıçın lüzum 
gördükleri malzeme ve tahsisatı 
tesbit etmişler ve altı aylık bir 
çalışma proaramı hazırlamıelar 

dır. Hazirana kadar programda 
gösterilen şekilde kollar çalıea 

caktır. 

Tesbit edilen progı·am \'0 

kaptnnlar heyeti dilekl('ri bugün 
içtima (•deeek }'Urd idare lıeyo 

tine baş kaptan tarafından arz 
edilerek tir. 

ki de indirilmiştir. 

Geçen seııeııin vııridalı büt 
çe tahıııiııindeıı yüzde on iki bu 
çuk olduğu memnuniyetle görül 
müştür, 

Haber aldığımıza ii>re ida 
re heyeti çalışm :.ı ları görillen 
bazı memurlarınııı maaşlarına 
zam yupmıştır. 

Tüccar kulü~ü 
Umumi heyeti bu 
gün toplanacak 
:'\fersiıı Tüccar Kulübü umu 

mi heyeti toplantısı bu gün ku 
lüp salonunda yapılacaktır.İdare 
heyeti bıı münasebetle azalarına 
Renelik rapor ve hesap cetvelini 
teksir ettirerek birer suretini 
göndermiştir. 

Bu hesaba göre kulübün se 
nelik varidat ve Rarfiyatı 267,5 
lira 13 kuruş olarak gösterilmek 
tedir. 

Bu gün idare heyeti raporu 
okunacak ve yeniden ıdare he 
yeti BE-çimi yapılacaktır. 

JALE ABLA 
Bayanlar genç kalabilme 
sırlarını siz de öğrenin 

Mersine her gün muhtelif 
yaşla muhtelif yaradılışla kim· 
Belerin 'memuren, telrnüden Ve 
başka memleketlere ~ıersi•li ter · 
cih etmesi itibarile, ikamet kas· 
dile akın ettikleri inkar kabul 
etmez bir hakikattir. 

Cumhuriyetin ildııından son 
ra Mersine binlerce ov yapıldı 

ğı halde ve her gün de yeni ev 
inşası devam ettiA'i halde muhak 
kak olarak bugün Mersinde ev 
buhraııı mevcuttur. Otellerin her 
geçon yıl artmasına rağmen gün 
olur ki boş bir tek yatak bul · 
mnk mümkün olmaz. 

Şu iki vaziyet do gösterir· 
ki Mersinimize muhakkak ve ka 
ti bir sovgi, dolayısiylo do bir 
akın vardır. 

İşte bu son günlerde ?atan· 
bulda uzun yıllar okumuş, uil. 
hr.ssa kadınlık hakkında tf'teb· 
bülerde bulunmuş <.) Jale Abla· 
da Mersinimize şeref verdi. 

Biz bunu bir fırsat telakki 
ederek hemen kendisini bulduk 
ve gazetemizde bir sütun alma· 
sını kıymetli bilgilerinden ve 

nasihatlerinden okurlarımızın· 

da istifade etmelerini rica ettik. 
Yaşlı olmasıııa rağmen elyevm 
gençlik leravetitıi muhafaza et· 

mosini bilen vo bütün bu sırlıl 
rını okurlarımıza anlatacak olan 
Jale Ablaya bu sütuncfa aleni 
teşekkür tıderken okurlarımıza· 
da bu fırsattan islifııde otmele
riui tavsiycıyi bir norç biliriz. 

,Jale Abla köşes ı nde hem ha 
tıralarını anlatacak hem genç 
kalabilmenin sırlarını öğrete· 

cektir. 

Arzu edenler" mektupla da 
cevap \'erecektir. 

(1) - Filhakika (Jal• Abla) bir 

namı mUstHrdır. ÇUnkU d•Qerll 
Bayan böyle arzu etml9tlr. 

1 Dünyada Neler oluyor 1 1 
Ameliyat olurken .• 

Kanadalı meşhur bir varyete 

nrtisti vardır. ismi Frad la Raiı:ı 
olan bu ad:ım b1rnk yutmakla 

şöhret kazanmıştır. Geçenlerde 

bu garip artistin gösterdiği yeni 

maharet herkeRe parmak ısırt· 

mışt1r. Fred büyük bir otomobil 

kazası geçiriyor \' e bacağı kırı· 

lıyor. Gangıran olmak tehlikesi 

baş gfüıterdiği için bir bacağınııı 

kesilmesi lfızım geliyor. Fred 

yalnıı bir şarlla ameliyata raıı 

olacağını söylüyor: Ameliyat o· 
lurken beni bayıltmıyacaksınıı, 

ağzıma armonik vereceksiniz, a• 
meliyat olurken güzel havalu ç• 

JacaQım, diyor. 

Doktorlar buna razı olmıyor 

lar, fakat başka türlü Fredi al111 

liyat masasına yatırmak kabil 
olam:ıdığ111dan ııilıayet mu\·afıı· 

kat ediyorlar. Fred mnsarıın üz• 

rine yatırıldıQ"ı zaman armonigi• 

Q'ini tığzuıa götürerek bir taraf· 
ten cerrah bacağının birini ke· 

serkım öbür taraftan kendisi eJI 

güzol hllvolıırı çalmalta başlıyor 
Bütün ameli)•at esnasında Fred 

duyduğu acıdan dolayı göıüııO 
bile kırpmıyor, hiç durmad•11 

cerra:1a bir armonik koııseri ,,. 

riyor. 

Jhtiyarlamıyan bir 
ihtiyar 

fngilterenin Vidsör şehri b•1 
tarı mister Vebb bugün 87 11 ,. 
ş111da olduğu halrle bugün sa•., 
terce atına binerek mutad tıe•1, 
tisini yapmaktadır. 19 yaşıod 
baytarlığa başladığı için 63 ~ 
nedenheri vazife başındadır, ~ 
lu kı ı k sene hizmet ettikten \ 
ra tekaüd olmuştur. Fakat f1J1 

ter Vebb Lekaüd olmak iste~ 
yor. cBen henüz faal ve kof ~ 

!iyim diyor. Hayat düsturum 11
• 

hi ve basittir. Borçtan ve Ol~ 
kemetien çekin! Fazla yem~k',ı 
fazla içmokıen ve tembellık1 

sakın! Hayatımda hiç bir ı•: 
günü yapmadım. E\·imi kurtla' 
danberl ihtimal ki yalnız on. 
ikı dofa hariçle yattım • 

Mister Vehb iki defa eçlB~ 
miştir. Birinci izdivacı 50 se 
sürmüştür. 75 yaşında ikeıı i• 
ci defa 27 yaşında bir kadıll 
evleıımiştir, 

Açlık grevcileri 
kulübü . ~ 

Biı· İngiliz kulübü denıld 
ıArnan hatıra mükellef kulüP ~ 
!onları, şöminelerin etrafıııd 
rahat koltuklııra oturmuş bol~ 

J viski içenler gelir. lr.giltered' • 
ı zim bu düşüncemizi boıJa Of 

tun yeni bir külüp açılf11 1 

Çünkü bu kulübe yalnız "' 
grevdleri kabul olunmak&'
Açlı kta tasarruf edilen pil~ 
kulüp kasıısıııa yatırılıp r•11 

madığı bildirilmiyor Açlı1' I 
üns ı )'et pAyda ettiğini isbııJ 
nıiyoıı, mücrim olarak bir b' 
hanede höcresi ışga l etmef11~~,r 
hayatıııda ekmeQ'ini göz ysr 
le yememiş olan kulübe ~' 

1 edilmiyor. yahut edilmek ti! 
kendisinden bir açlık akrO; 
Aı yapması isteniliyor. }. 
kulüpte aza birbirile şöyl"•i 
konuşuyor: ''Azizim, bu fi 1 
aç kaldıtıız mı?,, •E\·at B

11f 
hayattd bırakLıQ'ım keklikler 
lezıetli idi!. 
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A~liye vekaletinin Borsada : Mersin piyasası 1 · i l A N 
Dünhü satışlrr 14~ ;·_· 938 O. Demiryolları ~dana işlf lmesi dsillme k~misyonundan Şifahen yapılacak 

I akip taleblerine aid 
tamimi 

lcra ve i rıas kanununun 
58 inci maddesi hllkmUne gö 
re şifahen yapıhıbilecek olan 
takip taleplerinin hazı icra 
dairelerince damga resmineve 
harca tabi tutulmakta olduğu 

gelen teftiş rnporhırından an· 
Jeşılmaktadır. 

1 - tere ve ifla3 kanunu· 
nun !i8 inci meddesine tev· 
fikan ve şifahen yapılacak ta
kip taleplerinin arzuhal ma· 
hiyeti nde . olması hesabile Jam 
gft resmine ve kaydiye harcı 
ntt tabi tutulınıyacağı 8-1 934 
tarih ve ~' sayılı yazı ile ev· 
vf'!IC" tamlmı:ın tehlığ Pdilmiş 

olduğunda.ı bu yazı hUkmU 
dairesinde muamele yapılma 

sına , 

DUn Şf>hrimiz borsasında 

looo kilo pamuk pi) aıa temi 
zi mağaza teslimi hazır kilo· 
su 28· kuruş•an; kırk bin kilo 
koza yerli malı altı kuruştan 
looo kilo sert buğday anadol 
fop beşkuruş 68,i5 santimden 
15 bin kilo yumuşak buğdRy 
5 kuruş 31,~5 santimden 60 
bin kilo yerli buğday 4 ku
ruş 37,5 santimden lOi bin 
kilo arıudolu Çnvdıtr 21 gün 
d~ t .. slimi fi kunış 2.5 santim 
dP. n 150 bin kilo çavdar on 
beş günde tesı · mi 5 kuruşt11n 

5 bin kilo RCJ çekirdek ma· 
ğaza teslimi httzır 29 kuruş
tan satılmıştır. 

İ~raç mallarının kontrolu 
·~··~ M~rışe şehadetnamesiz o 

larak ihraç edilen matara bi
IAhare şahadetname verilme-

2 - İcrtt dairelerince lfıhsil si talebini havi müracaatlar 
edilip kasııyıı yatırılan para vnku bulmakta olduğunu ve 
mevcudıınuu dosyalarında te· bunların yerine getirilmesi 
diyesi lazımgelen para mev- mevcut mevzuat dolayısile 
cuduna tekabUI edip etmediği mOşkilitla karşılanabildiğini 
nin süratle anlaşılabilmesi için 

. göz önUne alan Ekonomi Ba-
memurların tanzım edecekleri k 

1 
ğ .h 

1 11 devir cetvellerinde ka~ada an 1 1 ı rac 0 una~ ma arın 

t b 1 h 1 gUmrUklerde tJıkı bır kontrole mevcu u unan paranın an- . 
gi dosyaya ait olduğu ciheti{e tabı tutul~os.ını. a!Akalı ma· 
alacaklı ve borçlu isimlerinin karolara ıldırmıştır. 

borçlu)'& verilen makbuz nu· M • l • J• l • 
mıırasının gösterilmesine ıu- ersm ecım ve enuus n 
zu:~ görUlm~ş ~e bu usulün o~asmoan 
ahsıl ve ted;yenrn daha sıh- •. 
hatlı bir şekilde cereyanına 1 SıcıJ No. 1051 Sınıfı 5 
hadim olacağı tabii bulunmuş 1 Mersio~n Mabkmudi~e mahal 
olduğundan bundan böyle ya llesindde 1 t l so TağCın ta b38 No 

u ev e o uran . • a aasm 
pılacak devair cetvellerinin d 

1 
,~ • • 1 t kö . . . an o up .vı ersının a a a · 

bu şekılde tarızımine dikkat .. d 1 t dd • d N lu yun e a a a ca eıın e o 
ve itina olunması hususunun • k . t' t Ah d" 

yerı anuoı ıcaı e ga e ıne 
bilumum icra dairelerıne ta- 9 
mimen lt~hliğini istfırim. 

•• 
ipliklerin gümrü~ resminoa 

t3nzilit 
Yapılan tenzilat yüz 
de 25-60 nisbetin· 

dedir . ....... ~ .. 
Ankara, - GUmdlk ta· 

r!tesinin 366, H67, 368. 369 
ve 370 inci maddelerine göre 
ipli ki erin 10 numaraya karlar 
olanlarına (10 dahil) mevzu 
gümrük resminin yUıde alt
mış, 10 dan 20 numaraya ka 
dar olanlarının ( 20 dahil ) 
mevzu gUrnrUk resminin yUz· 
de 25 20 dLn yukarı alanları 
ne mevzu gUmı Uk rı->smiııin 

yUz.de yi misi nishetind~ ten 

Zili vekiller heyetince karar 
laştıralmıştır. 

Bundan baş'<& yine gUm
rUk tarifestnin 366 A ve R 
maddelerine 'giren ipliklerin 
10 numaraya kader: olanlarına 
10 dahil mevzu tenzilittan ev 
velki gümrUk resminin yUıde 
doksan 10 dan 20 numaraya 
kadar olanlarına ( 20 dııhil ) 
mevzu tenzil4ttan evvelki illm 
rUk reımirıio yUıde em, 20 

rek 1-1- 38 taribindenberi 
toptan perakende Kereıte Kö 
mür ve oduo işlerile uğraşan 

Hıy Ahmet Eli Bol ticaret la
kabıua Noterden tastikli getir 
mesi üıerine 12 - 1 938 tari 
hinde 1051 numaralı sicile 
ticaret kanununun 4 2 inci 
maddesine göre kayıt ve tes 
cil edildiği bildirilir. 

Tik u 
Warkalı dolma ka· 

lemler geldi 

938 Ko~ak 
ve F oglander markalı Fotosı 
raf m•kioelerimiıi tavsi~e 
ederiz. Her yerden ucuz ve 
taksitle satış yapıvoruz. 

Sedat Sahir - Seymen 
Uray c11ddt-1ei No. H Mersirı 

14 15·18·1!1-20 ~1-2:' 

den 24 numaraya kadar 14 
dahil olanlarına mevzu ten 
ziıattan evvelki gUmrUk ree· 
minin yUzde 30 nisbetinde ten 
zili ve daha yukarı numara
larla S67 368 369 ve 370 in 
ci maddelere dahil iplikler 
için 5500 numaralı karıırname 
ile kabul edilen tenzilAt nis· 
bttlerlnin muhafazasınada Ve· 
killer heyetince karar veril· 
ınittir. 

K. S. 

Pamuklar 
Klevl•nt 37, 
Dağ malı 30, 
Kapı malı 
Koza 5-50 
Kırma 22 2fi 
Kozacı parlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,i7 
Yumuşak 5.,Vi) 
Yerli buğdayı 4,25 
Çavdar .1 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 4 
y "rli 3,,62 
Nohut ekstra 5 
Fasulye 7,50-11 

Yulaf yerli 3,,25 
Mercim~k yoıgat 7-8 
Sahlep ı20-, ··o 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cehri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 
Konya malla·n tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dab•ğ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzla 
Sığır hava kurusu 
Mand• deriıi 

24 
1·) .. , 
10 

15, 

53-54 
50 

5~·55 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
lçel ,, 

80 
42, 

28-30 

75 

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

:'95-305 
111-112 

Borsa T elgraflan 
t3-t-9S8 
Paralar 

Turk altunu 
lsierlln 
Dolar 

Frank 
Liret: 

1080 
629, 

79,, 

23,61;;5 
tS-09.50 

YENi MERSiN 
N üsha::;ı 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Haric 

) 

Şerait ~ lcin lcin 

Senelik 1200 Kr • 2000 K' 

Altıaylık 000 

Oç aylık 300 

1000 

500 

Bir aylık ıOO Yoktur. 

Reımi ilinatın ıabrı 10 
Kuruştur. 

Metro mik 'abı 140 kuruştan 5000 m 3 BıJast kapalı 
zarf usulü ile ebsiltmeye konmuştur. Bu balast Ceyhan cİ· 
varmda Km 411 X5f O deki taş ocağından çıkarılacak ve 
eksiltmesi ~9-1-918 cumartesi günü saat 11 de Adanada 
işletme müdürlüğü binasmda toplanan komisyonca yapılac~k 
tır. Muvakkat teminat 525 liradır. Mukavele ve şartnamesi 
Malatyada {ı inci işletme müdürlüğü ile komisyonumuzdan 
ve Mt"rsin istasyon şefliğinden p•rasız olarak verilir. 

İsteklilerin kanunen lüzumlu vesaik ticaret odası ve 
Nafia müteahhitlik vesikaları ile işletmemiz veznesine ya· 
tmlacak muvakkat teminat makbuıu veya Banka mektubu 
ile birlikte ~omisyonumuza müracaat etmeleri teklif zarf
l1rınan eksiltme saatinden bir saatevveline kadar komiyonu 
muza v~riJmiş olması lazımdır. 15-18-22-26 

Mersin 
D A 

Tüccar Kulü~ü 
VE T 

Riyasetinden 
Onbes kannnusani cumartesi günü 

~ 

• bu gün - saat 11 de umumi heyet top· 
lantısı yapılacağından sayın azalarımı· 

zın KuliJbü teşrifleri rica olnnur. 
RUZNAME 

1 • Rapor ve hesabın okunması 
2 - Yeni lleyet idaresi seçimi 

i l A N 
Mersin orman ~ölge şelliğin~en 

Ciu~i gayı i mcılllul ~erııal nıulrnnınwıı vahit 
h•1 cıui fi yalı 

~lö 03 1 ira k. 
ç~m e~carı ı i ~ 6 ooo 4 ~o 
cum odtHıu O ooo l ı Ho4 o ı 2 
. ı- İCf'I vilaH lİııirı Giilr ı ~r kl!ZöSI d~ı hilirıde kızıl 

• • 
aliler or nwııır darı 1226 ~HL k( rtısltıli~ ÇHlll fŞÇa 
rı Yfl ı ı~o4 kt-nıal çam odunu satışa çıkarıhuış· 
lı r. 

2 - satış 3ı ı . 9b8 pazal'lt·~i giirıii sa<.ıl 14 de 
Mersiıule iç., 1 oı·nı~ 1t böş nı ii ht· rıdisliği det irf1sin
d~ kBpHlı ıarfla Japıl<Jc<Jklır 
3 - }1 u lı a m o H' ıı la· d t- 1 i k t• r t' ~ ı e 1 i k e ~c a rı ıı lw he r 

6 • 

g:ı ~ ri nı:t u, ul Dlf' lre oıi l ahı 490 ve Çb m otlu nu -
rı u 1t l>t h .- r k t n t ~ıl ı J 2 k u r u ş ı u r. 
5 - Şarın~nw VP o , u~~•Vdflrı anıe projelerÇ gül

rıarda ornı;in nıülwrıdh~liğindtın ~1t>rsiude oruwn 
baş nıfılı .. ndisli~iruJtın Arı~ ar·ada orman umuru mü 
diirlüğiirıdtın alınır. 

4 - Muvak~al ırminatı 553 liradır. 
6 - Satış umumidir. 15·2o·25.29 

halis temiz urfa 
Yağları 

En iyi yemekler, halis, temiz, URFA 
yağından yapılır. Güzel rayihası, saf· 
lığı temizliği ile tanınan ve karışıksız 

olan Urfa yağıı11 külfet, masraf ve 
%ahme tler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşısinda Ayintap ticare~ane 
sinde bulacaksınız 

Ayinl~ıp ticart•lharı~sind~u hrr llP.Vİ sabnrıları 
rnzı Zfivliu \'H !Fı Pıri11c \lflrcinw~ l~astıl\'"' v 

' • • "' •' ... J ... e 
· huna miinıa~il )'P llıt>klı~ ılıLı~açlenrn topta11 Vf1 

ıwrakendP IPnıirı ı·dPhılirsi11i1 . 
Kışlık lev<tzıma11111zı mult' liİI 

ahm~. 
fıyatlarla şimdiden 

So--30 
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Mersin orman ~ölge 
L A N 
şefliğinden 

Cirısi gayri rnauıul 
hacmi 

'ıil o:~ 
çam PŞ . 897,000 

kerılal rııulwwmen valıil 
fi yalı 

Lira k. 
4 9o 

carı 

cam odunu 1o7G4 O 12 
• 1 - içt>I vilayetiPin Gülııar kHZHsı dMıilinde ltas 
kı ornıarııudan 897 ~13 kPrestt>lik c~uı ..-şca11 H~ 

• 
ıo764 kental çam odurıu satışa çıkarılnııştır. 
2 - satış 31- ı. 938 pazarlflsi günii saat 14 de 

&Jersirıde içf'I ornıan başmülterıdisliği dairesirıde 
kupalı zarfla Japılacaktır. 
3 - mulıamrut'n bedeli kerestelik eşcarın Lthtr 

gayri mamul owtre mikaln 490 v~ çam oduııu
nun lJeher kent~lı 12 kuruştur. 
4 - Şartname ve mukaveltırıame projeleri giil

narda ornıan mühendisliğinden Mflrsirıde orman 
l>aşnılihendisliğinden Ankarada orman umum mü 
d ii f'I iiğii nden u lır11 r. 

b - lluvakk:il lPminalı 427 liradır 
6 - satış umumidir. 

15-20-25-29 

i L A N 
Mersin sı~~at ve içtimai muavenet mu~ürluğünden 
Cııısi l1aı·kası Tahcuiui fıyatı ~luvak.kal len1i 

Lira ku nalı Lir ku. 
IJPlidor Sirnens 
Dbleks 

43 oo oo 3 ı 2 5o 

OrdPks koc1ı1tt-ır ZPI 4300 oo 312 5o 
• i - ~1..-rsın nıe•ıılt·kP.l hastahanesi icin salın a-. 

lınacak olan vuk:irada ciııslerilt markal,an ve talı 
min bedellPrıİe mu v:ıkkat lfHuin~tları yazılı iki 
cins rorııgcıı cilıazlar111dan birisi 21 ikinci kanun 
9 ~ 8 lcırilıirıP nıii~adıf cunı:ı giinii saat on b.-şte 
ihale eclilmek iizre vilay~ı daiuıi enciimf>nince a
çık f!ksihnıe~· e vaıolonmuştur. 

2 - isteklil~rin hu Laptuki şartnameyi görmek 
ve fazla maltimat almak üzre her gün sıhhat ve 
ve iclimai nıua v~ntıl rufıdiirliiğline ve ihale gü
nlid~ muvakkat hrnıinal mektuplal'ile birlikle vi
layet daimi encümenine müracaatları ilan olunur 

6 - 9 - 12 - 15 

r:: ~ 
ınornek Kebap Evi 
m Ahmet Kaya Selçuk • 
ın Kuruş Kebaplar 

• 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ h•tlam• et ıuyn ile 
15 Kuşbaşı kebap • 
20 Domatisli kebap 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
.20 Sulu kebap AdAna usulu kebap 
!:'O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumuttalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

iO Çiğ köfte ffl 
5 Salata, Cacık, Turşu W 
Kıbrıs çarşısında 8 -10 Numaralı Örnek Kebap 

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

m ter ilerimizi memnun etmek için yapılan b~ taahhütten 

W örnek kebacısı Ahrnet çekınmet. -
ılL. Bir tecrübe kafidir. 11-30 _,!. 

·-·ı 1 ::!! 1 Al • 
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~ GUVEN 1 
1 SiGORT ~ ... ?.Q.?YETESi ffiil 
(§il Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara.fından fi!I 
Ji!llmrulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun Ji!I 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
nuuu~n h n nm }n ~ RMn•nnnnnnuunnn•= · 
1 kayadelen suyu ı 1 Sa) 111 Hal kııuııın Sılılıa tıı " güz öıııııul~ lııı• rak .,,,, l>uhmıııı )'a ıı KAY Al 
al> ELEN ~U \ lJN U g: ~ e sıhlıi hi,. ~e~ ilcifl' lllfn hflğıhtki lt'~isatrnda ek sik
i Jikleriui laru~mlauıış forıni ıı P.O ~orı u;;;ullPrini yaptırru:..k.d~ hulunduğu
Smzu arz ~c1P.rız . 

1 KAY ACELEN SUYU 
1 Kaynadığı yer~en iti~aren istasyon yamna kadar cam ~oruiarla billur havurlaraı 
1 in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimyevi evsafını mu~afaza ederek el ~eymedenı 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurun~a damacanlara doldurulmakda ve muntazamın 
1 şehrimize gelmekte~ir . 1 
1 KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 
1 gösterdiQ'i rağbet ve teveccühü karşısında fazla söz sö>•lemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bak'\nlıgı 
llve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alrız Türkiyenin ı 
il en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
l1 etmiştir • · 8 
8 lştahsızlıQ'a, hazımsızlıQ'a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kaq~ı KAY> ~ELEN şifalı bir 1 
U hayat kaynağıdır. !! Supu pek temiz vt btrrakdtr. 7 urübt tdtll saym halkımız kendinde buldutu zindelik ve sıhhatın • 
s vtrdili f arlıJarla suyumuzun müşterısi çotatmaktadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••nnuınnnnnunennnun annnnnwn•••••••--•~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessestla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbua ve a aairei en nefis bir tarzda aür' atle yapar 

***~·-····~····~~··· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ- . 
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAPl 

1 HER. NEVİ K..AR.TVİZİT 
KİTAP, GAZETE DAV E Tr K. A R.'F
V E M E C ~ U A LA. R. I. z AR. F K.A

G I T BAŞLIK 
TABINI DER. UH· L AR. I T AB ED t-

i TE EDER . L ! R.. 

Yeni Mersin l{as11uevi11de nasılmıştı r. 


