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Bir / ngiliz Gazetecisi Diyor ki: 

"Atatürk bize,, 
"bir model,, 

"olabilir,, 
- DDnden Arlan-

M lLLİ KA Y:NAKLAR 
Atatürk içiıı dışarıda eski 

Hidiv aibi kiınaelordon islikraı 

etmek \•e her hnııai yeni hir 
de~let reisi gibi geniş reklamlar 
1apmak kolıtydı. Fukat O, ffi(\fll 

lekeli yeniden yabancı kontro
lü altına sokmak istemediği için 
olduQu kadar,bir memleketi ken 
di aeliriyle i'deme~e muktedir 
olamıyacnğı şeyleri almeğu mec 
bur etmemek için de pıbarıcılar 
dan resmt istikraz yapılınasıııa 

muarız bulunmuştur. 

Lord Corç gibi ihtilAlci liber:tlle 
riıı kanant ettikleri, Gledstoııe'in 
bag nnd baggoge politikasına 
göre Türkler, kendi tebanlarına 

daima zulmedcrlerdi. Artık zu· 
lüm yoktur. Herhangi bir tebe, 
ister hıristiyan, ister müslüman, 
ister rum, isler ermeni o!sun, 
nas} oııalisl olmak suretiyle Tüc k 
olur. 

IRK1 MÜNAFERETLER 
Y ıı banr.ı ırki arla meskOn 

bir takım memlekellerin elden 
çıkması, Auedoludaki rumların 

Yuııaııistaııdaki Türklerle müba 
dele edilmesi Gludsıoıı'lanrı be 
Jtigal göstermesine \·esile olan 
ırki nıüııoferelleri ortndan kal
dırmı~lır. "KıHiUinıluPla «"darni 
lıükOnıet,, eski rejimin bir güııa 
hı idi. Yeni nna kauuıı, ırklar 

araaıııda hir ahenk \'Ücude ge· 
tirmiştir vo bu daimi olacaktır. 

İııgilteredeki liberalleriıı eski 
anti • türk politikıısııırn modası 

geçmiştir. 
(Sonu i kincide) 

C. H. P. Meclis Grubunda 
Bulgaristandaki ırkdaşlarımıza yapılan yol
. suz muameleler etrafinda görüşüldü 
Sıhhat ve Hariciye Vekillerimiz sorgulara cevap verdiler. 

Hariçten mem leketim ize 138,428 göçmen geldi ve yerleştirildi 
Ankara, 18 (Radyo) Cum· 

huriyel Halk Partisi Meclis ~ru 
bu dün Bay Dr. Cemal '!'unca· 
nın başkanlığı altında fe\'knUide 
bir toplantı yapmıştır. Bu top
lantıda Bay fsmail söz alarak : 

- Bulgaristnndaki Türk 
ekıılli yeti erine yapı ima k ta d ovam 
edlln fena muamelelerin taham· 
mülfersa bir hal aldı~ından ora 
da bulunan Türk ekalliyollerin 
ana vatana hicret için malını, 

mülküııü yok pahasına sattıılını 
ve eline geçen parayı da vesaiti 
nakliye beklemek üzere sadede 
rek perişan bir vaziyete düştük 
leriııi, Türk ekalliyet mekteple· 
rinde anıı dilleri olan Türkc;oııin 
programa ithal edilnrndi~iui bil· 
dirıniş ve huııa karşı ııe y:;pıldı 

ğını Sıhhat ço lçtiınai Mua\·e· 
n~t Vekili ile Haı·iciye Vekilin· 
don sormuştur. 

llu sorguya Sıhlrnt rn içli· 
mai Muavenet Vokili Dr. H Ala 
taş : 

Harıçttın gelen göçmen işi· 

nin programlı bir tarzda başn· 

rılmakta olduğu gelenlerin atlı· 

hi durumlarınn dikkat edilerek 
nıüstıılısil vnziyete geçirilmesi 
hnkkıııde tedbirler alındığını 

bildirmiş ve istatistiklor üzerine 
malumat vererek 932 senesindon 
bori Bıılgaristıın, Hoınaııya ve 
diğer Ecuebi memleketl<>rden ~e 
len göçmen adedinin 138,42Sııütu 
sa baliğ olduğunu, bunlar ıçııı 

17019 hane inş.t edildiAiui 9543 
pulluk, 1059 araba \•erildiğini 

938 sımesine kadar golonlere 
arazi dağıtıldığını, yemeklik, 

yemlik ço tohumluk ihtiynçları · 

nın temnınen temin edildiğiııi 

göçmeıılerimize çerilen lnrlnla 
rııı çifl haytanatı vo traklörler 
ile sürüldüğünü söylemiş, yeni 
yurtdaşlarımız nrasındo hiç bir 
sari hastalık ~·ıkıııadığını, gelen 
lerin lıeıncıı ki\ffosiııiıı iski\n e· 
dildiğini, ovloı i heııüz ikmal 
edilmoyonleriıı ıcnr edilen han 
ve binalara \'e bo:.t.ıl:ırının da 
köylü etlerine misafir· cdildiğiııi 
velhasıl hepsin iıı çatı n 1 tı ııda bu 
luııduklarını ilflve otıniştir. 

Bundun sonra gelocoklor 
için yapılacak \'e yapılması dü 
şünülon işler hakkında da malt'\ 

- Sonu lkioride-

istanbul borsası 
üç sene müddetle kapattla
cak. borsa Ankarada açı hyor 

Bu, Türkiye gibi, bir mom 
lekette çok güç bir ıırensiptir. 
Memleketle hükOmotiıı eliııdo 

bulunaıılardan başka toplanmış 

bir sermaye de yoktur. HükO· 
met, bir takım reklAmlarla mille 
ti pı1ra biriktirmeğe teşvik ot· 
mekte, elinde bir takım ticaret 
işleri buluuduRu gibi, milli kay· 
naklardan daha iyi faydalanmak 
için yeniden bir takım işl~ri c
lino almaRa imkt\n aramaktadır. 
Bütün bunlar, umumiyetle tak
dir edildiğinden çok daha bü 
yük işlerdir. 

Balkan Tütün kongresi 

Altın ticareti yeni bir nizam altına ko
nuyor. Döviz işleri kolay laştırıl<ıcak 

Devletin mtli ilıbnrı üzeı·in· 

de. no kadar tesirli rol oynadıgı 
izah cdilmeğe muhtaç olmayan 
borsanın devlet merkezinde ku· 
rulmasına karar \'erilmişlir. 

beri üzerinde tetkikler yapmak· 

ta olduğu bu mesele, fstanbul 
borsasııırn üç sene müdd*illo ve 
ınurnkknten knpatılarıık Ankara 
dn yNıi biı· borsan111 açılması 
hakkıııdnki knrnrııı, Balrnnler 
Hcyeli tnrafındaıı kabul euilıue· 
si ile neticelenmiştir. 

Karndeniz kıyılarında kö 
mür vardır·; Anadolunuıı bir çok 
Jerlerinde bakır ve sair maden· 
lorin meb7.ul bulundugu mulıak 
kaktır. 

Atatürk, büyük bir cosarol· 
le kendi ~utanınııı inkişafı için 
en çetin yolu seçmiş, fakat bu 
gün bile göze çarpar bir takım 
terakkileri temine mu\'ııffuk ol· 
muştur. 

DEMOKRASİ 
Şimdi basit ekonomile pren· 

11iplerden siyasi pı eıısiplore go· 
çelim. Atatürk'ün siyasotiııdo 

Bert vo halis bir öz çardır. Bun 
suz da hiç oir lıükümet, Tfırki 

yede uzun zaman tutunamaz. U· 
m·n isminin etrafıııdn bir takım 
hikllyelor toplannııştır. 

EAer demokrat diye bir şey 
varsa, Atatürk demokrallır.Hare 
min kaldırılmasına, kadın hü ı ri 
Jetine, f(sin kaldırılmasına eko 
nomik şartlar yardım elmişlir; 

takat Atatürk idaresinin ruhu 
gerçr kten demokrat olmasa ve 
bu ruh bütün halka nüfuz etme 
mie bulunsaydı, bütün hunlar 
imkllnsız olurdu. 

Türkiyode sınır mücadelesi 
Joktur; eski ııristokrasi aıitmie 
tir ve orada Liıim memleketten 
QOk daha aı ıınıf farkı aC\ıetil 
diQi aöıe Qarpar. 

E~t·r hiriLirlniıdt1n hoolan 
memıosanıı bagajınızı taşıyan 

hamalın elini eıkmrrnızdan daha 
tabii bir şey yoktur. 

İki ınisal verilebilir. Türk 
ana kanununun ilk prllnsipi, bü· 
tün Türklerin Nasyonalist olma 
sıdır. Bu, biz.im memleketle Tür 
kiye arasındaki eski alıenksizli· 
a i, ihtil~li ortadan kaldtrmıelır. 

i~ ta n btı1da 'l'opl1ane köşkün
cle })iriı1ci t opl a?'l t1 sını yaıJtı 

Murahhaslar hükOmetimize teşek~ür ettiler 
llükOı,ıet, bu suı cıtle, detle· 

tin mali \'O uınuıııi politikasını 

yakından tokib otnıelerino im· 
kı1ıı vermiş olncnktır. Millt ban-İstanbul 18 (Hudyo) - rurk 

Yuoı:ın, Bulgıır heyetlerinin iştira 

kile Bıtlkıto Tutun kongre.ı;l dOn 
Topbııue köı;kllnde ilk lçtimaın 1 

akdetmiştir. 

Kongreye Trabıon mebusu 
Hıısan Sıska rlyı set etmlş ve blr 
nutuk söylemiştir. Bu nutkunda: 
TUrk, Yunan, Bulgttr bOktlmetleri 
nin ıotunler için uldığı kararı hll · 
lı\satıın mevzuubuhs ellikten son-
ra 932 seneslndenberl UçUncU de
f ıt olıırak ukdedilcn kongreye iO 
leu heyet azalarını selamlamış 

Oç memleket tUtOncUIOğUnDn in· 

k\şdfına amil olacsk bu kongre

nin mu va rte.klyetlnl dilemiştir. 

Bıındıın evvelki lki kongrede
de kıymetU mesaisi sebkeden ze
vatın isimleri umlmış ve değerll 
çıılışmıilıırı zlkredilmlşlir. 

Bay Hasan Suka; bugllnku 

toplantıya mevzu teşkil eden otis 

teşklll projPSI Ozerinde heyet 8Za 
la 1 ının lll'riye snreceklerl m O hı le 

ıılaı ın diolt>[lllecf>ğlnl \'e bunun 
sureti kısllyede btr netlOE'ye var
dırılscaQmı bildirmiş ve yapıltıcısk 
işin bll)'llk lılr deaerl olacsktır, 
verdiğimiz kararlar bUkQmetlerl· 

mlı hmıfındırn kıtbul edildiği hık 
dirde Bunları Milletin ceıniyetlo 

den islemeğe hakkımız olıtcttktır. 

Batkım TDtlln ofisi tPşkill ay 
ol zamanda memleketlerlmlı ura 
sında ekonomik mDnasebatı hık

vlye edecek 'e dostluk hağlarını 

sıklaştıracaktır. demiştir. 

Blll\bare Yunan mu rabhası, 
TDrk hDkOmelloe gösterdiği yıt

kıo ulak11dun ve mlsafirperveı ilk 
ten dohtyı t<.>şekkUr edilmesini 
teklif elmiş ve bu tekllf kabııl 

edilmlşll r. BugUn m Uzakerata de· 
v6m edllecek lir. 

knlıırııııız mcrkezlori11iıı \'cça en 
mühim şuheleriııiıı Ank:ıra'da 

bulunuşu, bu tedbirin elıomnıi· 

yetini arttırmaktadır. 
HükOmeıiıı uzun müddetten 

Almanya • Yugoslavy a münasebatı 

B. H itle r M. Stoyadinoviçi 
kabul etti 

Görüşmeler hitam buldufundan bir 
mi tebliğ neşredildi. 

res-

Berlin, 18 (Radyo) Yugos 

lav başvekili Bey Stiyadinoviçin 
Berlin ziyareti hakkında Alman 
ya hükumeti tarafından bir teb 
lig neşredilmiştir. 

Bu tebli~cfo : Yugosla\'ya 
başvekilinin Berlindeki ikamet 

ı~ri esnasında Alman Hariciye 

.N1tzırı Fon Nöyıat ile mütead 
dit jtörüemelerde bulunduğu çe 
diQ'er yüksek ıaheiyetlerle de 

ııörüştüAü ve Bay Hitler tara 
fından kabul edildi.ti söylenmek 
teclir. Yopılan konuşmalarda sa 

mimt fıkir taatisinde bulunul 
muş; her iki deçlet adamları 

arasında her SRhada Avrupa sul 
huna bildim, devamlı bir bera 
bertik temin edilmiş, ikı memle 
keti alAkalaııdırılan siyasi, iktisa 

di meseleler haJledilmittir. 

Belgrat, 18 (Rndyo} Yugos 

Javya baş\Jakili Bny Stiyadinoviç 

Alman Devlet Reisi Hiller tara 

fıııdan kabul edilmiş ve şerefi 

ne bir ziyafet verilmiştir. Muma 

ileyhfıı re~mi ziyareti Ilitlerle 

yaptıltı miilH:altan sonra niha 

yet bulmuştur. Başvekil, Derlin 
civarını gezecek ve bundan son 
ra ava çıkacaktır. BilAhare Bor 
tinden Müııih'e Q'idecektir . 

Belgrnt, 18 (Radyo) Baş\·e 

kil husııst malikAnesinde Gene 
ral Goring şeretino bir ziyafet 
\'ermiştir. Hu ziyafette nutuklar 
teati edilmiştir. 

Belgrııt, 18 (Rndyo) G azeto 

ler boşvekilin ~orliııi Zİ)'Oroli 

etrafında uzun yazılar yazmak 

ta ve tefsirlerde lıulunmakladır. 

Yeni Aukara lJorsa~ı. fstoıı

bul lıor~nsınııı kapanma tarihi 
olnıı 1 nisan 1938 de açılacaktır. 
Alakalı fiıırıus ,.e okoııonıi muh 
fillori bu tedbiri şey ile karşıla· 

mışlır. 

fstaııbul borsasındaki acen· 

talar arzu ederlerse, Ankara'da 
çalışa bileceklerdir. 

- Devamı OçDncUde -

Hall{evinde 
Konferans 

P6zartesl goou Halkevlnde 

hastane tıısşbP kimi ve Dttblllye 

mUlahııssısı Doktor Kemal Şuklr 

Saraco~lu lttrafındıın [ uyku ve 
rllyanıo tiziyolojisi) mevzuu Uzeri. 

ne çok taydalı ve merııklı bir 

konrerans vertl~işlir. Evimizin 

salonu mllnevver ve meraklı bir 
külle turefından Yıığmura rağmen ' 
dolmuştu. Önce mOzlk kolu 
tarafından mUntabap parçalar ça 

lınmış ve alkışlnnmı~ ondan son 
re da 1.conferımsa geçilmiştir. He· 

simler ULerinde izahat verilerek 

konrerans herkesin anlayabilece· 

ğl bir şeklide muvutrakiyetıe de· 

vam etmiş ve çok alkışlanmıştır. 

Evimizin bu konternnsları se

ri hallnde devam ettireceği mem 

ouniyetle baber Hhnmıştı~. 
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Bir /ngiliz Gazetecisi Diyor ki: 

"Atatürk bize,, 
"bir model,, 

"olabilir,, 
Birinciden utan 

Hiç kimse, Türki) e lıükumo 
tin lıın i zim maunun demokrat 
oldugunu iddia edemez. Fnkat 
tahsil görmüş bir Türk, konu· 
şuı ken muayyen hükumet şekil 
terine inanmaktan ibaret olan 
demokrasi ile halkın fa"~ dası \'e 
iyiliği içiıı çalı~ınak demek olan 
demokrasiyi uırilıirim en ayırd 

eder. Onlar, halkın iyiliği için 
çalışıın lıu nevi demokrasiyi 
*Halkçılık,, diye çnsıflarıdırıyor 

!ar kı Beııtlıam'ııı "en büyük 
sayıp en uüyük iyilik, diye an 
lntmak i stedi~i şeyin güzel bir 
ifııd esidir çe lıu hususta Atatür· 
kün hükumeti, bazı garlı demok 
rnsileriııi utaııdırabilir. 

O, hak iki demokrasiııin la· , 
lim terbıyedeıı başka bir temeli 
olmıyncağıııı lıilir. Bu da biraz 
zaııınn ve tecrübe, biraz da mek 
tc p meselesidir. Zurnan kendi 
kendHnin efendisidir. Fakat ta· 
lim ve terbiyede Türkiyenin si· 
yoseti bizimkinden daha cosura· 
nedir. On üç yaşına kadar olan 
hülüıı r;ocuklar için tahs l umu 
mi ve mecburi olduğu gibi ilk 
mekleptı;n üniversiteye kadar 
bütün devl'1t mekteplerinde talı · 
eil meccanidir. Bütün tahsilin 
yüzde doksan dokuzu da devlet 
tarafıııdan verilmektedir. 

l.NGlLl/.LER VE TÜRKLER 
Kendi kencıini idare etnrnk 

lıususdnda uzun tecrübe Vl' pra 
tiği olan bizim gibi memleketler 
de demokratik lıürrıyet, ckaid~· 
deıı bnşluyıp "ro':ıe,, dogı u çı· 

kar. Tecrübesiz meınlekAtlerde 

ise demokrasi tohumunu "re,ı:, 
den verip, zemini de lalim ve 
ter biye vasıtasile hazırlamak çok 
n'kıllıca bir harekettir. Bugünkü 
sistem Türkiyede işliyecek de· 
mokrnsiye on uygun usuldür· 
Politıko bakım111dan geri ve lec 
rübosiz olan memlekollere ne 
türlü ınuamole etmemiz lazım 

geldiği lıuı:ıu:mnda Atatürk bize 
bir model olabilir ve kendısin· 

den birçok şeyler öğrenebiliriz. 
Orta sınıftan bir lngiliıin 

kafasıııdaıı Türkiye hakkındaki 

yanlış kanantlen çıkarmak için 
kdfi derecede Röz söylenmiştir. 

Bu iki ırk, her ne zaman, biri 
birlerile temasa gelmişlerse ara 
ları11da muhakkak şahsi bir hoş 
lanma baş göstermiştir. Fakat 
Türkiyedeıı yana siyaset güden 
muhafazakar partisi, eski reji
min güıınhını çekmiştir. Türki · 
ye büyük harpta Almanlarla il· 
tifak &Lliği :rnman, aradaki ana· 
nevi dostluttun bir daha caıılan 
mı y acıığı zannedilmişti. 

Fakat tnrihto birçok defalar 
imkansız görülen şeyler ınüm · 

kün olmuştur. 
Harb znmanında Türkiye· 

ııin en acı düşmanı, şimdi onun 
en hararetli dostu olmuştur. Çar 
pışan menfaatlerimiı olmadığı 

gibi birçok yerlerde menfaatleri 
miz birıbirinfn aynidir. 

Fakat oııdokuzuncu asırda 

hükumetler oyununda bir hesap 
tan ibaret olan bu dostluk, şim 
di p olhik bir sempatinin sağlam 
\'0 emin temeli üzerine kurul· 
muştur. 

Türkiye, bizden birçok çı

kar beklemi)'Or, bize birşey de 
verecek de~ildir. Fakat demok· 

rat ve ileri bir memleket sıfatile 
yalnız rosnıi lngiltereuin değil, 
politika sahasında fngiliz mille· 
tinin seıııpatisiııi arzu etmekte· 
dir, 

BlH SULH Si\' ASETİ 
Ve hu sempati, yalnız Tür

kiye tarafından istendiği iQin de 
ğil, yakın şarktaki yeni kuçvet 
ler, yıınlış hesap edilmedikçe, bi 
zim tarafımızdan da esirgene· 
meı. 

Bugücıle l'de hiç kimse, çok 
uzakları göremez; fakat Türkiye 
Cıımhurreisinin bütün ilhamlıı · 
rında ve işlerindeki mu\•affaki · 
yol şartlarında sulh fikri kendi
ni göstermiştir. 

Bizim dosthığuınuzun \'O 

kuvvetli donıınmamızrn Şıırld 

Akdeııizde garanti edeceği Emlh 
bizim için olduğu kadar, Türki 
ye ıçin de büyük birşeydir. 

Türkiye ile Yunanistan nrn 
sındaki rekabet orladaıı kalkmış 
ve her iki millet, kendi faziletle 
rinin de ku!ıurlarınııı ayııi ve 
biribiriııi tamam in) ıcı olduğunu 
takdir etmişlerdir. 

Eğer Yahudi Filistin de bu 
an tan la üçüncü bir aztl olarak 
giı ecek olursa şaı kın eski şeref 
ve haşmeti i t krnr g~d gelecek· 
tir. 

A T A. T i~ R K 
Atatürk, şimdi elli yaşların · 

dadır ve tosudüfi bir ziyaretçi· 
nin bir fikir serdetıncğe hakkı 

varf!a, hayatıııın sonuna kadar 
da Türkiye'ııiıı cumhur reisi ka· 
lncaktır. 

Her ne kadar Tüı kiyo'de ltk 
parıi varsa da tek parti içinde 
de bir takım hoşııudsuzluklar 

\'0 istikbaldeki muvaffakiyet ça· 
raleri için bir takım ihtil1l.flur 
bulunabilir. Böyle oldultu halde 
ben, Türkiyede en ufıık bir toıı· 

kid sözü dahi duymamışımdır. 

Atatürk, eskimiş ilimlerle 
lüzumsuz yere kafasını ~orrna · 
mış olduğundan dolayı daha ta· 
ze ve daha cesur düşünen adam 
!ardan birisidir. Çünkü eski ilim 
lor, çok defa şüpheli ve tered 
düdleri, ziyadesile, besleyebilir. 
Itakat nl1 kadar koskin olursa 
olsuıı, hiç bir eiddolli zeki\, lıü 

yük bir şahsiytıt kudreti olmuk 
sızın, onun bu günkü mcvkiiııi 

elde edemezdi. 
Resmt müııasebellerinde ga

yet vukur olan Atatürk, icabında 
milleti ile birlikte, ıwşelenir. 

Türk iyede herkes ondan bah 
seder. 

İstanbul te Anknra'da her· 
kes onu tanır ve ismi etrafında 
birçok hayranlık hikayeleri an· 
)atılır. 

\'ücudca kuvçelli yapılı ve 
orta boyludur, Gözleri mavidir 
ve bunlarda Qelikten bir kalite 
pnrıldar. I-liRsiyatı, konuşurken 

değil, susarken keııdiııi gösterir 
Kendisiyle görüştüQ'ü Vi!ldsor 
dükünden çok hoşlanmıştır. Ha· 
raretli ve gayretli • bir izJivacı 

vardır ve sadık bir do3llur. 
lngiltereye dost olmuştur ve 

dost kalacaktır. Onun bir mem 
leketto olan dostluğu ve hayran· 
lığı, ayni siyaset müesseselerine 
malik olmayan mill~tler arasrnda 
bir dostluk teşekkül edemiyece· 
gi hakkındaki antitozin boşlu~u 
ııu belirten hir delil diye göste· 
rilebilir. 

/EHİ~ ' ABERLE~I 

Adana Birinci Erkek okulu sporcuları 

Pazar gi.1nü ŞRQrimiz(~geldiler 

Orta meUep sporcularile voley~ol maçı yaptılar 
Geçen Paznr günü şııhrimiz 

Orta Okulu spoı· kolunun dave 
ti üıerineAdanıı birinci erkek or 

taokulu fu • lıol< ularmclun on tulo 
be jimnastik Öğretnıenlori Buy 
Abdi ile birlikte şehr imize gel 
mişlerdir. Mektep Mildiiı ü Bay 
1''erruh ile heşöğreimende idman 
cılnra refakat etmişlt•rdir. 

Gı•lenler Orta Okul ıııüdül' 

ve jinınııstik muallimi ile di~er 
muallimlerdon bir kısmı tıınıfııı 

dan karşılanmış \'e mektep bina 
sında kflndılerine bir çay ikram 
edilmiştir. Burncla samimi görüş 

~eşmeli ~öyün~e zirai ~ir 
kütüp~ane açıldı 

Tarım On:ıklığının Çeşnwli 

köyüııdeki bahçesiııde ziraat iş 

terine ait birçok cild eseri ihtirn 
eden bir kütüpaııe tesis edilmiş 
ve atnıCtııki köylülerin istifade 
)erine açılmıştır . 

Y<'llİ Morsın : Kısn l>ir za 
manda Tarını Ortaklıgının mey 
dana gotirdıkleri eserin takdire 
şayandır. 

meler \'e kültür aıılaşmaları ya 
pılmışlır. İki mektep taleb~si a· 
rasında voleybolda oynanmış 

~Iersiııliler, Adanalı arkadaşları 

nı 15 - ~ ile yenmişlerdir. 
Misaflrlore, şehrin görülme 

ye değer yerleri gezdirilmiş ve 
kend ı lnriııe bir do yemek ziya 
feli \' e rilmişlir. 

Ortıı Okul spor kulüp baş 

kanı Faik Gökayın hazırladığı 

hu güzel tanışma her ıki okul 
idnıaııcıları için faydalı olmu~ 

tur. Adunalı sporcular da Mer 
siııli nı kadaşlannı Adanay'l da 
\el olnı işlerdir. 

PortaKal örnek ~a~çesi 
Dikim işleri bitirilen şehri 

ıııizdeki portakal örnek bahçesi 
niıı rüz~arlara ve ş:ddeıli soğuk 
lnra k ·rşı sipel'lenınesi için etra 
fına dikilmesi icap eden 1500 
adet kıızorina (Avrupn çumı) fi 
daıılarıııın tohumdan yetiştiril 

mesi ,.e yorleriue dikilmesi işinin 
uzuıı zamana müto\·akkıf oldu 
~unu düşünen ~lersin Tarım Or 
taklığı kendı fidanlığında yeliş 

tirdiği lıu ciııs ve mikdard~ki 

fıdaıılan bedelsiz olarak örnek 
hıı lıçPsi ııe vermiştir. 

Yeni bir Bayıntl ı rlıl( k:a nunu 
haz ı r 1 an 1 ) 7 o r 

Elektrik ve kanalizasyon işleri düzene ko 
nacak,köy kalkınmosına yardım edilecek ___ , _____________ _ 

Ankara - Duhiliyo ı•okılleli 
memleketin ua)·ımJırlığı için hu 
sur-ıi ehommi) eti ol,ırı bir kaııuıı 
projesini hazırlnmıtktadır. 

Proje: şehir ve lrnsalrnlnnını 
zııı su, elektrik, plaıı, k a n:ıliza8 
yon ve beıızeri işlerinin düzPııo 

konulmasıııı temin cdoc<'ği gilıi 
kr y kalkınmasına du ehemmiyet 
li şekilde yardım edecektir. 

Proje, mevcud holediyAler 
imar heyeti kaııuııunu tadil et · 
mek suretiyle hazırlaıını:ıkıadır 
Yeni esaslara göre, Aııknraıfn 

büyük bir tuknik uüro kurulu 
cak, hüro muhtelif ihtisas heyet 
lerindcıı müteşekkil ola caktır 

Cum~uriyet Haf~ Partisi 
Ka . ı utay Gru~unda 

Birinciden artan -

m.at vermiştir. 

Sıhhat Vekilinden sonra Ha 

riciye \'ekili Dr. Tovfik Hüştü 

AraH söz almış; Bulgaristaııdaki 
Türkleı· \'e muhacirler hakkında 
malüınat \'ererek yapılan teşeh 

büsleri anlatmış şimdiki başve 

kilin Türk ekalliyet mekteplerin 
do Tüı·kçoyi mecburi vo Arap 
harflerini ihtiyarı kılan bir emir 
11 aıııe Vtırd i giııi, Bulgar h ü kOme 
liuin yapılan tcşebuüsnt için alı 
nan söılerin tatbikatına intizar 
edilmekle olduğunu, kendilerile 
dost geçinmek istediğimiz kom 
şu devletle dostluğumuza Türk 
lere yapılacak muamelenin bir 

esas teşkil edeceğini söylemiştir 
Bu itiD· eıaelı mukuelelere da 

Diğer larafıaıı, belediyeler 
uaııkasının sermayesi ar lırılacak 
\•o l.ıanlrn .. mahalli öderler ban· 

· kası,, ismini alacaktır. Hususi 
• idareler de bolodiyeler gfbi ban 

kaya gelirloriııin yüzde beşi nis 
helinde iştirak hisoesı ayıracak 
lnrdır. 

n .ıııka köylerin imar ve kal 
kınrnnsı için dA hususi idareler 
par~ yardımında bulunabilecek
dir. 

Teknik hiiroııuıı musrafı u 
muıııi hüdçoyo alınacaktır. 

Pı oje önüınüııleki mart ayın 
da hüyük millet meclisine tıll\' 
lrndilnıiş olacııktı r. ------

Yeni f ransız ~ahinesi 
l:J. Şotan tarafındau 

dün kuruldu 

Parhs 18 (R11dyo) - B. Şoları 

yen! kııbinedc yer Hlmahm ınuh· 
temel siyasi parti erkllniyle te · 
mashırıua devam '~tmektedlr. 

Hariciye Nez.aretinln yeniden 
Ddbo:i tarüfından işgııl edilmesi 
ınuhtt--meldlr, Eı;kl mnllye nazırı 

B, Boo(.•tln yeni kabineye girme· 
si meşkOktur, Beş gUn devam 

eden IJııhraot!un sonra yeni ktsbl. 

ne bugUn kurulacaktır, 

ynnarnk halledilmesi ldzım gel· 
diğini ilave etmiş ve Mart içti 
ınaında esaslı müzakereler yapıl 
nıası \·e görüşülıne~i karar allı 
nR alınarak verilen izahat kAti 
a-örülmüoLür. 

1-O~nyad@ Heler oluy_oı1 
1937 de neler oiJJ 

Dırkaç gün ı vvel geçen ,,. 
nenin garip lıôdiselerirıi yazrPl~ 
tık. Buglin gene hirkaç taaeılP' 
kaydediyoruı; 

En garip hırsız/ılı 
1937 seııe~inin en garip ııır 

sızııttı Romaııyada olmuştur. Or' 
d ı YnsRi şehri cirnrındn kuçilk 
bir köyün domiryolu istasyorııl 
o'an Drepıoura duruğı tıir gOO 
o ·tadan kaybolmuştur. .. ,, 

Bir sabah lreııe hiıımek il 

rt.1 oraya gelen köylüler dura4111 

yerinde yelin estiğini görerek 
hayrete düşmüşlerdir. Bddisede• 
h ıuerdar edilen demiryolu zab1 

tası durak bin"sile persu'nun o' 
lınmış olduğunu tesbit etmek 
ten başka lıirş y yapmamışlıtf 
dır Her ne kadar çalınan eşf' 
uzun m iiddet Han m ışsa d ıı btıld 
namamıştır Bina ile pursu bit 

köylünün ocsığında kış odurı11 

vazifesini gördü~ü için kül h411 

no gelmiş olaı~ak ki. zabıta •>11 

)arı meydann çıkarma,:ta mufsf' 
fak olamamıştır. 

En garip vasiyet· 
name 

Hı37 senesının en garip ,,. 

l'iyetnamesini Parisle vefat ed•11 

Amerikalı milyoner Viliııtr yal' 

mıştır. Du \·asiyetname 1 ıo ssb1 

feden ibarettir. Vitiııg vaeiyetıı•' 
mebinde servetini bin kişiye ı•• 
sim etliği b!ldirnuıkledir. Fak•' 

isimleri geçen bu bin kişiııin ıı• 
karabet ve ne de dostluk dol•' 
yıRiyle milyonerle hiç aldk»11 

yoktur. Milyoner Viting'iıı ra•1 

yotnamesinde isimleri geçen f'' 
hısları Parisin telefon kıtabJll1 

açarak oradan lilalettayin ar811~ 
bulduQ'u zannedilmektedi r. 

Diş ağrısına karşı 
Geçenlerde \'iyanada topl•' 

nan ctişçilor cemiyetinde Viy11ıı' 
lı diş doktoru Şoyer diş ağrıl•' 
rının kısa dalgalarla tedafifl 
hakkında enteresan bir koııfl' 
rnns vermiştir. Tıbb111 diğer •' 
halarıııa hayırlı bir surette ııO; 
f uz etmekte olan kısa radyo dl 
galarıııın dış tedavisinde de f~f 
dası görüldüğünü söylemietı'1 
Dişçilikte kısa dalgalar ameli>'', 
osnaırnıda da «Elektrik bıQllı 
kullanılırken işe yaramaktad1~ 
Çürük dişlerdeki gizli mikr',ı 
yuvalarının meydana çıkarıtııı•., 
da kısa radyo dalgaları saye9~ 
do mümkün olmaktadır. ,Mslll 

1 olduğu veçlıile çürül• dişlpre 11 

lenen mıkroplar vücudun l.ıHtk' 
yerleriııde 17.lıraplara seuelı ~ 
maktadır, Doktor Şoyen ve~d'1~ izahatı bilfiil de isbat etmıt1 1, Kısa dalgaların bir defa ta&b 

11 edilmeııinden f.Onra bile bıJİ 
dişlere şifa bahşettiği sabiC 
muşlur. 

En garip tesadaf 
1937 senesiııin en garip ~ 

düfü Amertkanın Collingv .• 
civarında vukua geldi. Orada ;. 
otomobil birıbirile çarpıştı. 

1 şoför kabahatı bıribiri11e aLt61.,. 
Qi için aralarında kavga çııı ,ı 
İkisi de mahkemeye mürao• ~ 
Ptınt\k için biribirleriM isırı1l .. , 
ııi aı.iresleriui verdiltır O ısoı( 
ikisinin 1io kardeş oldu~u rıı•~, 
dana çıktı. Birisi Claude ,e 1~ geri J ohn Harlov olan bil ·fi 
kardeş 27 senedenberi birib1.,ı 
rini görmemişlerdi. Müse.d'oD' 
neticesinde buluşluklarına dl 
sevinerek birlikte yollarıııa 
vam eltiler. 
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Altm ticaretin3 yeni ~ir 
ninm veren teoHr alındı ........... 

- Bfrincl Sayfadan attan-
HilKOmet milli paramızın 

kıymetinin korunması ic·n 
alınan tedlıi r'erlo milterıas p 
olarnk altın ticart>liııinde ı i · 
zam altına nlıııması :için mU· 
hi m it dbirler almış hulunınnk 
tadır. 

Bu tt>dbirlerle ııllın tice 
retinin bu gUne kadar düzene 
konulmamış olmıısındırn dola 
yı bir kısım h'l lk ve tıiıhassn 

köylilııürı miltevııssıtla nruhı· 

va oyuııluı yUzt!rıden görmt-k 
te oldukları büyük zara rlar 
önlenmiş olmaktadır, 

Alınan tedbirlere göre al
tın ticareti yalnız Maliye Be 
kanlığınca izinli hankalar ta 
rarındıtn ifa ~di leCf'k diğ~r ta 
raftan da kuyumcular nııti ka 
cıl&r g1bi senut sahipleri ve 
dişçiler gibi nwslek erbabı da 
meslek ve s n .tlnrının gerek
ti rdıği altın alış ver!şlerini ('8 

kisi gibi serbr-s'çe yapabile· 
coklerdir. 

Bundan başka hurdtt ve· 
ye masııu olon altının elim 
setımıde teme mi le SP.rbest hı
rakılmıştır. 

Köylünün zinet altım 
Altın ticaretinin nizam 

altına alınması gibi cok şn
mullU ve eıeslt tedhi rleri ih· 
tiv,. edttn l u c,-ıtlışma kHylU. 
nUn zinet altınına olan ihtiya 
cını da ehemmiyetle dikkate 
alrnış ve halkın bu husustaki 
ihtiyııcını kurşılamak Uzere 

IAzımgele.ı hazırlıkları yapma 
sını Dıtrphane mOdUrlDğ011~ 
emretmiştir. 

Oarphonemizde basılncak 

olan yeni zinet altıııları ban· 
kalarımız kanalile piyHsaya ar 
zedilecektir. 

Altın ticareti yapan kim 
selerin yüksek fiyatlarla halkı 
atd11tmaları vo zarara sokma 
larını önleyici diğer mUhim 
bir tedbir d ı şudur. 

Altın ticareti yapacak 
kimsAlt>r hUtUn memleketleri 
ni muntazam bir surette def· 
terlerine kaydetmekle mUkel 
tef olacııklsrdır. Bu sayede 
dı~ vamlı bir kontrol rıor™al 
olmayan fiat ylltıselmelerini 

kökUndon kaldıracaktır. 

Küçü~ be~inin in~işaf ı için 
mü~im ~ir ~anun ~~zırlan~ı 

KUçllk krediyi inkişaf et 
tirrnek için hiikOmelçe hazır 
lanmış ve Kamutnya verilm iş 

olan kanun proj .. si alakalı en 
cUmt:.nlerce tetkik edilmiştir. 

Proj \ umumi heyete Aevkedil· 
miştır. Bu gUrıl erde ıuzna· 

meye alınarak umumi heyette 
görOşUlecf'ktir. 

Proj·rnın kanunlaşmasm· 
dan sonra bankanın kuruluşu 

na ve çalışmaya b•şlanmasına 
llid olan huırnsların gnçekleş 
li!ilmeaine ba~lnnacaktır. Bu 
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Döviz ~a~km~a kararlar t Mersin piyasası .. __ .. 
Dış ticar~t muvazP.ntım"zde 

pasif bulundu~umuz mE>mleket 

lerd~n gelen ham maddelerle 

SAJBhatn çıkacaklara verile· 
cel< döviz hakkındıt kolaylık 

gös•eı ilmPSİ esasına dııyanr.n 
tetl{iklqr ihHlemiştir. 

Hlll<ümPt hn hnsusta tı t
min Pdici hUkUmleri ihtiva 
PdAn kararlarını bu gUnlnd~ 
ilftn PdPCP!ktir. 

n 
Mersin gümrük mü
dürlüğünd~n 

Taşucu gUmrUğüne 12 

lira asli maaşla bir kolcu alı· 
nacaktır. 

istekli terin orta mektep 
mezunu olmak ve askerliğini 

yapmış bulunmak şıırtiJe me· 
murin kanununun 4 Uncil mad 
dPsir.d~ki belgelerle birlikte 
24-1-918 pazartesi giinUne 
kadar gUmrUk mildürlUğUne 
mllrııcaat elmPleri . 

1 l A N 
Şirketimiz şürekAsır.ın it 

tıhaz PttiklMi karar üzı rine 
1938 senı>si iptidasından itı! a 
ren mUı->SSPS8mizin ith<Jlöt ve 
ihracat işlerile ıştiğal ftmiye 
ceği ililn olunur. 

Sani SıığlAm ve ŞUkrU 
Malsz 

Zayi Ma~buz 
943 sn yı ve 1 ~ 11-936 

tarihli ithalat bF>yannamasi ü

zerinde 90238-1917 sayı ve 
12 11-936 tarihli mAkbuzla ya· 
tırılan 22 lira 5~ kuruşun mak 
buzunu zıtyi eyledik Yenisin! 
alac11ğımııdaıı eskisinin hUk
mU kalmadırı ilftn olunur. 

KURTULUŞ Tecimevi 

Giiven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acaot.ıı . V ASFf ORGUN 
dan auyıoız 5-30 

Tik u 
Markalı dolma ka

lemler geldi 

938 Ko~at 
ve F oglandPr markala Fotog 
raf makinelerimizi tavsiye 
ederiz. Her yerden ucuz ve 
taksitle satış yapıyoruz. 
Sedat Sahir - Seymen 

Uray caddesi No. H M~rsin 
14·15·18-J 9-20-21-22 

çok mühim teşebbUs ve ted· 
birler sayesinde kUçllk kredi 
mest.lesi en müsait ve· verim 
li bir galişme sabası bulmut 

olacaktır. 

--..---
18 - 1 - 938 

K. S. 

Pamuklar 
KJevlınt 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

37, 
30, 

5·50 
22 'l f\ 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,·n 
Yumuşak ö .• ~5 
Yerli buğdayı 4.,GO 
Çavdu fı 

Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.es 
Ytrli 3,,75 
Nohut ekstra 5 
fasulye 7,50-11 
Yulaf yerli !J,,25 
Mercimek yoıgat 7-8 
Sahlep 120· 1: 0 
Tatlı çoğeo 24 
Balmumu 1-2, 
Cebri ıo 

Susam 15, 

yapalı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 
Yıkanmış yapak 
Güz yunu 

53.54 
50 

5~-55 

80 
70 

Konya malları tiftik 
Yozgat 
K~çi kıh 

» dabağ 

Deriler 
Kt çi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda deriıi 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

T•tlı badem içi 
Acı ,. » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
lçel ,, 

80 
42, 

28-30 

15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 

Çay 
K&hve 

:>95.305 
111-112 

Borsa T elgraflan 
11-1-938 
Paralar 

Türk allunu 
/sterlin 
Dolar 

Frank 
Liret: 

1078 • 

620, 

79,,2S 
24,22,50 
15-07.9.5 

Y E H i MERSiM 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ' Tllrklye Hariç 

Şerail ) lc;in için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Reamt ilinatın ıatırı ıo 
Kuruıtur. 

... . ~' 

i l A H 
O. Oemiryollan Adana işletmesi e~siltme komisyonundan 

Ad•na Garı önUndcki cıdde ile Mersin istasyonunun 8 

ve 9 uncu hatları arasının orta okul cadduine kadar par
ke kaldırım döşt>me işi aşağıdaki liste mucibincf' kapalı 
ıarfla ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3-2-938 
perşembe günü saat 10 da Adana işletme müdürlüğünde 
yapılacaktır. Buna aid şartnameler Adana veznesinde aşa
ğıda gösterilen bedellerde satılmaktadır, 

isteklilerin 2190 Nolu kanunun lüzumlu gösterdiği ve· 
saik ve 938 yılı ticaret odası ve Nafia ehliyet vesikası ile 
işletmemiz veznesine yatırılacak muvakkat teminat makbu 
zu veya Banka mektubu ile birlikte t eklif zarflarının eksilt 

me saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza ve
rilmesi ve teklif sahiplerininde muayyen saatte bızır bu
lunmaları. 
İnşaatın YapılacaK Vahit Tahmini Muvakkat Şartname 
bulunduğu işin mik· fiyatı bedel teminat bedeli 

mahal tarı m2 kuruş Lira le. Lira k. kuruş 

Adına Gar 1810 8~0 4344 325 80 11 
Meuin 2600 240 6240 468 15.5 

19-23-28-SO 

Sayın Mersiıı halkına miijde 
Az para ile hem tasarruf hem mod•ya intisap etmek 

isterseniz eski elbiselerinizi yeniden fark edilmiyecek dere 
cede yapılmasını isterseniz atclyemize koşunuz İşiniz bil· 

kimy• yapılır. çıkardığımız lekeler su ile değil kimyevi ilaç 
larla çıkarılır bu işi halkın eşyalarının yapıp bozmak sureti 

ile öğrenmiş değiliz 1919 senesinden 1925 senesine kadar 
İzmirde Şark sanayide yünlü ve halı boyaları üzerine boya· 
cı ustası sıfatile bulundum 1925 den 1927 ye kadar İstan
bul da (Barman Şirketinde} leke ve boya işleri üzerine bu
lundum İstanbulda Fatihte {Kimyager Akif Latif} fabrika 
sında bovacı ustan ııfatile 1929 a kadar Bursada Sipahi 

zade Hasan Hüsnü beyin fabrik.smda 1933 senesine kada.r 
ıarz ve boya Ü'Ztırine bulundum 19.15 senesine kadar İstan 
bulda (AJebler şirketinde) suni ipekler tizerine boyacı usta 
sı sıfatile bulundum. Adana milli mensucat fabrikasında 
kimyager muavin sıfatile bulundum. 

Yaptır~cf1ğ111 ız işltlr )eHi<lt,n fork edilnıi)·•rek 
cl~r~cede yapılır. 

Alt1 lyttruizcle )' Hpılan işlPr ~urılardır : 
1 - Halı ) ikarnr vr: sökiik yerleri yt>rıi<len )a

pılır Pı-ki lıir halı yt>rıideu fark t'c.Jilnıiyect k dt>re 
ct>de olmaz~a licrel alırıuwz. 

2 · Kaha rılin kumaş la r üzerine nıuşanınw ya
pılır. 

n- Kürk l.Jo~· anır, Rup, Marılo, Dt•ri pardüsii· 
lef', deri eldi\'P11ler, lu1r rn·vi l~ke cıkarılır. cı-• • 
k~rdığırı ız ı~kt>ler hir nıiiddt>l gPyildiktrrı sorıra 
l~kkt>ler çıka rılıuıyacak lı r. tekrar çıktığt takdirde 
atelJPtuiı parasız olarak yapma)ı derülite eder. 

KP-rıdinizi acanıi Pllerdt•n kurlarnıak isl~rse
niz 3lt>lyPnıiztı ltışrifirıiz lwkltırıir. 

Eski bir pardUsllnUzll veyahut dbisenizi istediğiniz renk 
lere tebdil edilir arzu eden zevata bilkimya boya nasıl ya
dığıoı gösterilir yeni kumaşlar üzerine boya yapılır. Hass4 
mermerşahi keten yeniden yapılır. 

Mersin Kışla Caddesi Çukurova Barı 
ittisalinde 89 numara 

Dokuma boya atelyesi 
Hanı it 1 oka 

1-3 

Saym Hal~ım1ıa Müj~e 

K •f geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi
den düşününüz. 

Sağlaııı, da)· anıkh, mutedil fh· allı ıuad~H ve 
kok ~ömüderi ni Ônıer C. Türk m.trnelli Iİ\!a relha
ııtA~i nden ar:Jymız. Toplan ve p•'rakende satış ya-

pılır Adres: Azakzade ilan No. 14 

71-90 
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rı
~ 15 Mersin kebabı koyon eti ile 
il 25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyn ile 

1 15 Kuşbaşı' kebap • l 
i~ 20 Oomatisli kebap J I. 

11 20 Ballıcanla Urfa usulu 

20 Sulu kebap Adaoa usulu kebap ~ 1: 

!JO Sarımsaklı Ayintap kebabı 

~O Külbastı 

20 Yumutt Jı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı K ebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap ı 
20 Bah rh ke bap [! 
15 Sade maydanuzlu k~bap ı 
20 Yağlı hamurlu et tepside . 

~o Çiğ köfte ~ 
5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarş ısıoda 8 - 10 Numaralı Örnek Kebap 

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

• ffi ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

nı örnek kebacısı J-ılonet çekinınez. 
~ Bir t ecrübe kafidir. 15-30 _,ID 

• - ' s--:;a~~e1a 

Foto gün 
FO'f 0 GÜNÜ arayan sayın 

ı müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

1~10 O G lTN e fotograf çe~tirme~ : ' 
mo~ern ve temiz ~atıralara malik olmak deme~tir. 

FOTO GC~ tft ~ · · \ t .. p,' t· fo ı ou af t' ı k 111 i r . . 
l.!r(ı rı cl j .. 111:1 11 \ ı•ı ırır a uw tör İ!"I• rıı ıi z i !!Ör 
.-~ • • t J 

iürf'hı l ır "' i ııı z 

FOT GÜN Fotog,.a fa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu .. 1 

ruplara gider. 
FOTO GÜ Nü sürat güzellik ve cazibe varatan bir 

ve r ola r k ka~ul ediniz. 

_ _.... __ ~~ E5::::=:3 

l)ol<tor 

Muharrem Atasu 
1 
'!' 
'f 
@ 

lstanbul ve moskova On;versitesi 1 .· 
seririy.atı hariciyesinden mezun R 
Hastalerını Bayram günlerinden mada her gün O 

1 sabah saat dolrnzdan on ikiye kadar ve öğleden son· 1 
~ ra on beşten on&ekize kadar muayenehanesinde kabulı 

1 
eder. '!·~ 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
fı 29 No.Ju Hane 1 
~ •!•S~8'!1~3M~=e~·-OSlie 

Sağlık Eczanesi 1 
• Mersin , Gümrük karşısmda~u . ~ 

mUstahzera tıbbulunur., ' "' 

w~·~~~~~ 
Yeni ~lersin Basımevinde basılmıştır 

m 
ili 
~ 

e n··;u;u••a•••ı 
d S<,~ ı rı tl fıh 111 ı1·1.ın, ıhtıaırn güıorııuufr tul<H'a k ~~ı lmluumıyan K.\YA 
J UELE~ SL1 )' rıx r r·· \ f>( !ıiılılı i bi ~,e ~ il.iP Ul t-' U hağıhtk.i tt~sb~atuıcla ek sik-
• JıkJt~ f İ JJ İ l3 fl ıml.lll 1' f ... u illi f 1 ~Of! \l~U JIP rİllİ y aplırmakrla hnh11ıthl~U -
91aı1.U J f'/, Pdt>r '1 

1 K N SUYU 1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur havuzlara 
1 indirilmiş oradan da ~ütün fizi~i ve ~irnye v i evsaf ım muhafaza eoerek el deymeden 
1 hususi ~imya~erimiz ~uzurun~a ~amacanlara ~oldurulmak~a ve muntazaman 
İ şehrimize gelmektedir . . • 
• KAY /\DELEN SUYUNUN evsafı ve kvkuladellğine gelınce: Yıllar ııeçdıkçe halkımızın 

8 gösterd iğ i rat:bel ve levcccühü karşı ıııda fazla söı söylemeği zail görllyoruz. Sıhhat Bak-ınhfı . 

-~ve sclahiyctli mak?.mların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUYU }"alnz Türkiyenin il 
ft en iyi suyu olmakla kalmıy..ırak "Dünyan 1 tıırıncı kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 1 
U etmiştir . 
~ lş l ahsızlı~a, hazımsızlığa bır çok n dP. bağır ak has talıklarına karı;ı I' AY/' ')ELEN şifalı bir il 
ılı hayat kay nağıdı r. il 

Suyu pek ttmız ~·t ôerrakdır. Tecrübe rdtn s~;m halkımız krndinat buldutu zintülik vt sıhhatm •• 
C vtrdil!i f arlcJarlo surumuzwı muşıuısı ço,.uimaktadır. 

,. Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 ••o g ~J \mıWnononenn•••1111na 

18f AN MUSA KOlONYASI 
SıJı l ıal ve tera vetinizi d.iiuw nıulıa foıa t~l

uwk icin ı~ ti ~anwt Ecza nt•sı l~ rufırnlau iuıal . 
e.lileu lrCa u Musa Kolon' a!ltııl l ullJ1111uz. • 

.... ,.. 

Nö~etçi [czane 
bu akşamY 

ı: ;~ SAÖLIK Eczaneai .. ;~ - -~ - ----------

İHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor , 

ONA KARŞI 

Hazırhkh oavranınızl 


