
Romanya harici
ye Nazırı ile 

, 
wıgıMO ~~~~OlM 
Saygı değer oku· 

yucuların1n yeni. 
yıllarını kutlar ve 
1nutlu günler diler. ariciye vekilimiz arasmda 

telgraflar teati edi"ldi Necaşiye 
teselli 

Ankara, 31 (Radyo) R0?1~n · m.!şler, kıymetli muzaherellerini 
gormekle bahtiyar ol ki 

Hariciye Nazm ile ııarıcıye . . aca arını 
ıla\'e etmışlerdi:-. 

Londra: - ~oel yortusu mü 
nasel>etile buradaki yirmi devlet 
mümessilinden mürekkep (Habe~ 
dostları cemiyeti) imparator Haı 

Hariciye Vekilimiz cevabi kilinıiz Tedik Rfıetü Aras ~: 
ıııdıı samimi telgrnfJıır tao 

1 

telgraflarında· go"'ııd .1 • ' erı en nazık 
nmuetur. 'l ırı 

Romanya Hariciye ... .,az 1 
lelgr:ıflau dolayı rkseJA 
ekkür . unsa le· le SelAsiyeye bir telgraf çek-:rek 

Habeşlstana karşı yupılaıı hıya· k ·x.i te · 
vfik Rüştü Arasa çe u.., e . ~tmıe ve en hararetli 

t~brıklerıni arzetmokl '· 1 neli unutıuıyacnklarını ve oııuu 
mukadılerntile ctaima meeA'ul bu· 
lundukları bildirmişlerdir. 

fta en iyi bir suretle ~ ap~· 
ı teşriki mesııidl'n 111ülo~el!ıt 

rin memnuniyetlerini bıldır 

bulun<! e ua ıtıyar 
uAunu ve muzalıarelinin 

muhakkak olduQ'ırnu '· ı" ld' . . u ırmışllr 

. 
1938 Senesı 
ramiyeli tahoilleri 

çıkarıldı 
Maliye Vekaleti tarafıodnn 

amiyeli 1938 tahvilleri adıı~ı 
ıyan tahvillere a~t yeni b.ır 

· enın 
nun çıkarılmış, ve Türkıf 

. · "' bU tün ali~kadar daırolerıu.-. 
ada lntanbul borsasına tAlıli« 
ilmiştir. . 

lktisac'ıt bünyemizde yenı 
merhale addedilen bu kanun 

maddelere ihtiva etmektedir: 
1 - Halen tedavülde buıu· 

n 1918 da:1ili istikraz tahville 
i faiz, ikramiye, itfa, konvers· 
n müroruzamnn, muafiyet, im 
az .a sarv111 itibariyle 2094 
maralı kanuna mfüıteniden ih 
ç edilen Ergııni tahvillerinin 
ni olmak üzere yeniden çıka 
acak hamiline muharrer talı · 
terle mübadele)'e Maliye Vek~ 

1i mezundur. 1918 dahili istik· 
ı tahvilloriniıı bir mayıs tarih 
kuponları tediyeye vazedilmi · 
oek ve buna mukabil bu tarih 

itibaren bu tahvillerin yeni 
villerle mübatdelesi icra kıh · 
oaktır. 

2 - Yeni tahviller(ikramiyeli 
38 tahvillAri) Qnvanını taşıya· 
k, ve miktarı 1918 tahvillerinin 
davfilde bulunan miktarını geo 
· yecektir. 

S Bu kanun neşri tarihin 
D iti\>eren muteberdir. iki se· 
ıarfında 1933 TQrk bo"cu tah 

leri hamilleri diledikleri tak· 
b·ıt is· 

de bunlRra devletin d• 1 
• 

raz tabvilltri7le snot>adel:~ 
ep edebilirler. )f üb&dele.de 
ok i&ibarı kıy111eLiode bır ad~t 
3 TOr tahvili borcu mukabı· 
de 20 lira ILibarl kıymetten 

adet dalıtl! is&ikraz tahvili 
ilir. lıllbadele1e arzedilecek 
rk borcu tahvillerirle bunlar 
kabilinde verilecek devlet tab 

!erinin m&&adele tarihinde va· 
leri, haldi eıaıeıe.D kuponları 
htetl oım...-llilmdır. 

4 - Bu mdbadeleJi 2074 nu 
rah kanunla kurulmuş olan 
orliamao 11İıdılı mev(\udi1le 
par. Sandık mObadele yoluyla 
itecek dahilt iı&ikraz tahville 
dfln hangilerinin nrilmeıi IA 

~eleceıtini mevcuduna göre 
.in etmek aelAhlyetini haizdir. 

5 - Halen hazinede mevcut 
(Sona UUMllU ') 

------
F iliatinde arbedeler 

~'1 ü~ıakalat nüzaret altıı1a alın 
dı. Bir Arap dal1a i<lam edildi 

Kudüs 31 (Rad10) -.: Bükü 
met münakalAtın nezaret ahrnda 
t.ıul~ııd~r.ulmnsınıı (dair zabıta 
tekhfıoı kabul etmiştir . 

Anyieiu temamen muh f . . l a a 
zası ıçı n ıususi bir jandarma li-
vası teşkili takarrür elmitlir. 

Yeniden bir Arap idama 
mahkum edılmiı ve hükmü idam 
derhal infaz oluıımuıtur. 

Kudüs, 3 l (Radyo) Nablis· 
te hıırabolerde tahassun eden 
Araplarla askerler araEıında mü· 
sadrmeler olmuşlur. Asiler knQ 
ınıelardır. Yine burada tevkifler 
yapılmıştır. 

Hükum~L Kudüs . Yafa yo 
lunda vukua gelen lıAdisatın ö
nünü almak için bu yol üzerin 
deki kune\lerini takvi7e elmiş 

tir. 
Kudilıi (A.A) - Dün de Şi

mali Fılia&inde Jnailiz kıtaatı ile 
asker arasında bırçok müsade· 

meler olmuştur. Ma\ouala ile Na 
koul'3 nrasıuda Suriye hududu 
tamaım n nezaret ahında bulun 
durulmaktadır. Zıra silahlarını 
gömmüş olan birçok çeteler hu· 
dudu aşmağa çalışmaktadırlar. 

MemlekeLin her tarafında tat 
hir amoliyesi devam e\mektedir. 

Nnsıraya davet edilmiş olan 
Galilee eırafına şiddntli bir ih· 
tar yapılmış ve kendileri 5 mın 

takada muhtelif kasabalarda sa
kin tedhişQilerin isimlerini bil· 
dirme~ıı davet eJilmiı ve hil4h 
na hartıketin aA'ır cezalarla •kar· 
tılanaô:ı ğı tebliR olunmuıtur. 

Geceleyin tedhişçiler bir Ya 
hndi oıobüsü zannile Arapları 
ııakletmekle olaıı biı otobüse a 
tee ııçmışlıırdır. 

Kudüs (AA) - Migdal ci
varında bir müfreze bir tedhişçi 
grubunu tak!p ederek içlorinden 
dört kişiyi öldürmüştür. 

Mısırda Yeni Kabine 
Naha• paıa kabinesi çekildi. Yeni ka

bineyi Mahmut paşa teşkil etti 

Kahire, 31 (Radyo) - Kral 
Faruk Nahas Paşa7a hususi bir 
mektup yazmış ve vazifesinden 
affettiğini kendisine bildirmielir 
Bu mektupta hükumete tehdit 
kar cüınleler oldu1tu söylenmek· 
todir. Yeni hükumete Ahmet Ma 
hir Puea müzaharet edecektir. 

Kahire, 31 (Radyo) - Yeni 

Konya~a Bardakçı mahallesi 
Göçmenlerin bu ar

:uları yerine 
getirildi 

Misır kabinesi teşekkül etmiştir 
Bu kabinede Mahmut Paşa baş 

vekftlet ve dahiliye nazırlığrnı 

kabul etmiştir. 

BıtJ Yahya Hariciye, . Bay 
İsmail Sıtkı Finans ve General 
Hüseyin Harbiye nazırlıklarını 

deruhte etmiılerdir. 

Bir Prens 

vesayet altına 

alındı 
Vareeva, (A.A) - Radıwill 

ailesi, prenı Miobel BacieWil'in 
Judilh KicheetoW iell\lnde bir >'~ 
hudi kızirle etltnuıek iılemefl 
üzerine prenıiit ..-1et allan• 

· oıduıon· 
alınmasını taleb etmıı . a· 
dan OstreW aıabkem••1 eekı p .,.,,l pren 
ri8 sefiri Mitel Şia~" ... ' 
sin usisi taJill etlllıttır. 

Kunfa (Yeni Seıs) - Çumra 
da göçmenlerin iskAn edildikle· 
ri sahanın bir mahalle itibarile 
isminin (Bardakçı) tesmiye edil 
mesi göQmen k..trdeelerimizcu tek 
lif edilmişti. Valimizin göçmenle 
re kartı gösterdiA'i yakın ilginin 
bir nişanesi olan bu teklif ve 
kaza idare heyeti kararı yüksek 
makamlarca taBdik edilmiştir. 

Bundan bô7le, Çumra göc;- ı 
men böl19si (Bardakoı) mahalle 
ıi adile anılaoakhr. 

67 1aıında bulunan preoe 
timdi nipnhıi1le 0oıe d'Azure 

d• buhınmakladır. 
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FUAD AKBAŞ 

tdare Yeri 1 
rıersin 8as1mevi : Mersin i ci Kinun 

1 9 3 8 
v.h;-- Say 1 

lO 2876 
Sayısı 5 Kurue 

TAlPfon No. 82 

ava Kurum u 
Y il başı piyangosu 
Düı1saat20 de ista11 bul da Bey 
oğlu.uda asri sinemada çekildi 

500 Bin lirahk büyük ikramiye 17 480 Hu
marah 300 bin lira 22959 nu ı arah bilete isabet etti 
5627 No. bilet 

150,000 
33837 No. bilet 

70,000 
14833 No. bilet 

60 bin 
8361 No. lu bilet 

50 bin 
14446 Na. bilet 

40 bin 
36940 No. bilet 30 u:n 
3561 ise 20 bin lira 
kazandı. 
DİÖER KAZANAN NUMA· 

RALARDAN BİR KISMI 
16439 unmaraya 15 bin lira 

isa bel etti. 
4492, 8399. 25352. 28275,5762, 

BlN LİRA KAZANAN NUMA 
RALARDAN BAZILARI 

22732, 10532, 18265, 29498 
19109. 37l'61, 21591. 29426, 27146, 
23228, 22236, 36172, 23994, 5909, 
22507 1 22070, 29870, 27802, 28597' 
28114, 20615, 18309, 24950, 29892, 
1527, 23830, 21108, 20512. 23402, 
8776, 2404. 29436, 36940. 26306, 
32088, 19927, 4033, 29090, 648. 
8836, 10805, 34911, 11455, 8321, 
4405, 4851, 12953, 20141, 28500. 
17694, 25330, 32966, 6608, 34544, 
11652, 5883, 36963, 31221, 23360, 
4 ı 14, 2949, 3950, 9215,. 

ÜQ B1N LİRA KAZANAN NU 
M ARALARDAN BAZILARI 

26093, 29214 

lKl HlN LiRA KAZANAN 
NUMARALAR 

!1504, 21442, 37655 numaralı bi 
teller onbiner lira alacaklar. 

BEŞ BiN LiRA KAZANAN 
~UMARALARDAN BAZILARI 

2468, 2258.~5305, 38962,1276~. 
24401, 14887, 5512, 6900, 11914 

25121 5353 

4258, 20212, 20884,4258,38922, 
3167, 30182, 29925, 6533, 22319, 
21572, 31036, 22956, 19214. 21709, 
30805, 28659, 15064, 10279, 38597, 
33635, 14821, 7929, 7145, 4792, 
21831, 10516, 11640, 8916, 22764 

' 

2327, 31490, S0814, 8803, 25894, 
20813, 26752, 26872, 33898 

Sonu 80 ile nihayet bulan 
numaralar biner lira ve 1, 7 ile 
bitenler ise ellişer lira amorti 

Japon 
hilkumeti 
Y ahudileriıı Japon· 

yaya gelmesini 
men netti 

Tokyo, :n (Radyo) HOku· 
mel Yahudilerin JaponyaJa gel· 

. . k eden bir em irna 
mesıın 1asa 
me neşretmiotlr. Duna sebep 

RomanJa baıvekilinin Yahudiler 

için yeni tedbirler almas•. ve bu 
suretle bir ook Yahudilerın Ro 

d O J annoJaya akın etme 
manya a r~ 

Jeri ihtimali olduğu söylenmek· 

tedir. 

Roman lıııakiliıin 

1 

1 

Jıalyn ojanıı muha
birine beyanatı 
BOkreş Sl (Radyo)- Bat ve· 

kil ltalyan ajansı muhabirine 
beJanatta bulunarak halya1a 
kartı olan dostluıtu tekrar etme 

1
e lftıoan rörmOyorom Muhale 

fette bulundlltum zaman müda 
faa eltil'im tezin tahakkukuna 

tahıacalım demitlir. 

alacak !ardır. 

Soıyet hükümati 
Deniz iıleri komiıer 

ligi ihdaı etti 
Moskova S1 (RadJO) - Sov· 

yet büktimeti deniz işleri ioin 
bir komiaerlik . ihdasına karar 

vermiştir. 

SorJyet rJe Romanya 

araaıntla 
Moskova Sl (Rad10)- Bari· 

ciye komis&ri ile Roman1a HHI 
ci7e nazırı arasında telgraflar 
teati edilmif ve bu telgrafta iki 

devlet arasındaki eamimt dost 

luklardan te Y"JJılacak tefriki 
mesaiden bahıolunoıotlur. 

Yeni Romen kabine 
ıi ve Almanya 
Berlin St (Rad10) Alman-

7ada yeni Romen kabinesinirı 
teşekkülü çok müsait karıdan · 
mıştır. Gazeteler Roaıan7ada 

Radikal bir değişiklik olmı1aca· 

aını zannetmekle ve 1eni kabi· 
nenin Tatareıko kabinesi siyaıe 
tini takip ve takviye edecelini 

bildirmektedirler, 

~en 
ala
ıuo

'lbSİ 
tme 

l 0-

e r ı n 
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Kamutaya Gelen 
Yeni Layihalar 

Ankara - Kamutaya aşağı· 
da yazılı kanun lflyiha ları veril 

miştir; 

1- 'fürki} e ile İran arasın 
daki hudud hattının tashihine 
müteallik nnlaşmanın tasdikine 

dair kanun layihası. 

2-1937 mali yılı müvazenei 
umumiye kanununa bağlı olup 

pansiyonlarda çalışan memur \le 
müstahdem kadrolarını ihtiva 
eden (N) cetvelinin değiştirilme 

sine dair kanun layihası, 

3 - Orta öğretim okulların 

da yardımcı öğretmen çalıştırıl 
ması hakkındaki 2624 numaralı 
kanunun birinci maddesinde ya 
zılı müddetin üç yıl uzatılması 

hakkındaki kanun layihası· 

4 - 1937 malt yılı orman 
umum müdürü bütçesinde 10bin 
liralık müııakale yapılmasına 

dair kanun layihası. 

5 - Bakımı işletmeye dev· 
redilen hatların ikmali nevakısı 

için 1937 mali yılı zarfında dev 
let demiryolları ve limanları iş· 

!etme umum müdürlüğüne veri
lecek mebaliğin bu um u m m ü · 
d ürlük varidat bütçesine irad 
ve masraf büdcesine de tahsi· 

sat kaydedilmesi hakkında ka· 
nun layihası. 

6 - Devlet demiryollarının 

ihtiyacı olan muharrik ve müte 

harrik edevatın sikarişi için 16 
milyon liraya kadar teahhüd ya 
pılıuası hakkındaki 3247 sayılı 
kanunun birinci maddeHinin de· 
ğiştirilmesiııe dair kanun Kamu 

taya gelmiştir. 
Bahsi geçen 3247 sayılı ka 

nunda tediye edilecek mikdar 
mikdar 1938 ve 1939 seuelerin· 
de birer milyon Jirayi ve mütea 

Çukurovad a 
Zirai clurum 

Adana - Bölgemizde tarım 
işleri normal vaziyette git nek· 
tedir. Bilhass; pamuk yerleri i· 
çin (nadas} felhan edilmiş tarla· 
larda aktarma tabiı edilen sürül 

me işi bütün hıziyle devam et· 

mektedir. 

Yalıııı cifci mevsiminde so· 
ğukların hükmünü icra etmeme· 
sinden hububat mahsulünün gö 
cek denilen köklenme işi iyi ol· 
madığı ve bundan ötürü de mah 
sulün bereketsiz olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Pamuk Iiyatlarınm çok düş· 
kün olması \le müşteri bulama· 

ması dolayısiyle bu yıl çifçi m ü 
him miktaı daki pamuk ekilecek 
atrlasına zeyrek ve buna benzer 
eeyler c km iştir. 

Bu hal pamuk işi içirı zarar· 

lı bir şedir, sanırız. 

/pek kumaşlar ve 
tidai madde 

tenzilatı 

• 
ıp 

Ankara - 1937 m alt yılı ip 
tidai maddeler tenzilat cet velin 

de bükümlü ve bukümsüz ipek 

t en karışık olarak yapılan ku· 
maşlar için bir niı.ıbet tayin e· 
dilmemiş olduğundan, bükü mlü 

ve bükümsüz ipPk ipliğinden ya 

pılıııı knın: şhır ıçın de yüzde 

60 ııhıhııııtıd ... ıptidı t nıarlrle ten 

zılatı yapılması ve 1 Haziran 

1937 tarihinden muteber olmak 

kip senelerde de !kişer milyon 
lirayı geçmiyç:,cek tarzda teah· 

hütlere girişilmesine mezuniyet 
verilmişti. Bu layiha ile 1938 se 
lnesiudcn itibaren her sene tedi• 
ye edilecek mikdar 4 milyon li 
rayı geçmemek ve en geç allı 
senede ödenmek üzre 16 milyon 
lira kadar taahhüd icrasına me 
zuniyet verilmektedir. 

7- Halk baııkası tesisi hak· 
kındaki 2284 numaralı kanunnn 
ikinci maddesinde yazılı hazine 
iştirakinin, hazinede mevcut tah 
villerin satışı ile lf.ımin edilece 
ğine ve halk sandıklarının ilk 
tesislerinde sermayelerine iştirak 

etmek üzere hazinece gösterilen 
şekilde temin edilecek 200,000 
liranın iktisat Vekrn~ti emrine 
bir bankaya le\'di olunacağına 

vo bu para ile alınacak Halk 

Sandık !arı hisse senetlerinin 
Halk Bankasrna mal edileceğine 

dair kanun layihası . 

8- ct334 1918> dahili islilı• 
raz tahvillerinin 1938 ikramiyeli 
tahv ill eriyle ve (1933) Türk bor· 
cu tahvillerinin de dahili istik 
raz tahvillerile mübadelesine 
dair kanun layihası. 

9- Fenerler İdaresine veri
lecek tazminat karşılığının ne 
suretle temin edileceği \'e hazi· 
nenin ortaklığı bulunan şirket 

iare ait ıı;ı:;ı:;e senetlerinin nasıl 
sa tın alınaca~ı hakkında kanuu 
layihası. 

10 - Her türlü ziraat işleri 
vaziyetleriyle iştiital elmek ve 
Ziraat Vekfiletine bağlı ve lıük 
mi şahsiyeti hait olmak üzere 
bir (devlet ziraat işletmeleri ku 
rı.:mu) teşkili hakkındaki kanun 

lhih::ısı. 

Heyeti mahsusa ha
rarları hakkında 

Ankara - Dahiliye Encüme 

ni DahiliyEI Vekili ve Parti Ge· 

nel Sekreteri B Şül.rü Kayanın 
huzurunda ve M üdıı.faa ve H u· 
kuk müşavirlerinin iştirakiyle 

toplanmıştır. 

B. Mehmet Somer'in heyeti 
mahsusa kararl arının uzvu hak· 
kındaki teklifi atrafıncta hüku· 

metin mütaleası dinlenmiş, ne 

ticede hE-yet i m ahsusalarca aleyh 

!erine verilip kendilerine tebliğ 
edi lmiyen kar arlar a alakalıların 

itiraz edebilm eler i hakkında hü 
kume t Meclise verdiği rn.yihanın 
daha mütekamil bir şek i lde ta· 

dili için dört kişilik bir ta li en· 

cümen teşkiline kar ar verilmiştir 

Muğlada 
~iddetli yağmurlar 

yağıyor 

Muğla, 31 (Radyo) Dün bu 
rada şiddetli yağmurlar .yağmış 
ovaları sel basmıştır. Şehir içi· 
ne d e sel gelmiştir. 

izmirde 
Fırtına 

İzmir, 31 (Rad yo) Dün eid 
detli rfö·garlar esmiş ve bir çok 
aA-açların dalları kırı lm ı ştır. 

üı+>re 1937 mali yılı iptıd1:1l mati 

deler tenzılat cetveline geçiril· 

mesi Vekıller Heye tince karar 

laftırılmıotır. 

/EHİ~ ' ABERLEQ.I 

Öğretmenlerimiz 
llalkevinde bir top· 

lantı yaptılar 
Dün gece ~ehrimizde bulu 

nan bütün lık ve Orta okul öğ 
retmenleri yılbaşı münasebetile 

Halkevinde bir toplantı yapmış 

lardır. 
Toplantıya Silifke kazasın 

dan ,.o köylerimizden de bir 
kısım öğretmeııler iştirak etmiş 
lir. 

Daha evvelden Halkeçi sJ 

lonu çok güzel süslenmiş ve ışık 
lanmıştı. Güzel meşrubat ve bol 

meyvelerle zenkgin bir büfe ha 

zırlanmıştı. 

Eğlenti çok samimi olmuş 

ve neşelı geçmiş 

dar devam etmiştir. 

sabaha ka 

komi\nistler 
Fran,3ad a 
Hükumeti devirmek 

istemisler ... 

Paris "A A,, O. S, A. R. Fa 
şist konıploı:ıu meselesindeki müt 

tehimlerin başlıcalarmdan biri 
olan B. Eugene Deloncle, istiıı 

tak hakimine 15-16 son teşrin 

gecesi yapılması mukarrer olan 
komünist hükumet darbasi hak· 
kında uzun beyanatla bulunmuş 
tur. Mumaileyh erkaıııharbiye 

niıı bu plan hakkında sarih ve 
tam malumata sahip olduğunu 
ilave etmiştir. 

B. Deloncle'e göre komünist 
lerin ilk müsademe kıtaatrnın 
her biri 150 şer kişiden ınürnk· 
kep lejyonlara ayrılmış müsel· 
lah on sekiz bin kişiden ibaret 
olu p bunların ekserisi11i ecnebi 
ler teskil etmekte idi. 

ingil tAre 

İta/yaya hücüm et
mek istiyormuş 
Roma 30 A.A - Soıı kanun 

dan itibaren İngiliz radyo istas 
yonlarımn Arapça neşriyatt a bu 
l unacak l arı hakkındaki haberi 
tefsit· etmekte olan Virginio 
Gayda, Giornale d,italia gazete 
sinde lngillerenin ltalyaya bu 
suretle hücum elmek istedi~ini 
yazmaktadır. 

Gayda, Barideki İtalyan is· 
tasyonunun İngiltere aleyhinde 
propaganda yapmadığını kayde 
diyor. Ve diyor ki; 

cHer halde Roma lngiliz 
neşriyatını dikkatle takip ede· 

cek ve bunlar tahrik veya ifsat 
edici mahiyette oldukları takdir 
de mukabelede bulunacaktır. 

Maarif ~Orası gelecek sene 
toplanacak 

Ankara - Maarif Şurası 
toplantısının 1939 yılına tarih i· 
n e dair olan lılyiha Mecliı ruz· 
oameı:ıine alınm ı ştır. 

1 Sedat Sahir Seymen 
1 Sayın nı f.şterileri ne yeni 
iyılını kutlularken kendilerin~ 
::sağlık, esenlik ve uğurl ar di· 
ter. 

ı Yılbaşı balosu 
Düu gece yılbaşı münasebe 

tiyle her sene olduğu gibi bu 
sene de Tüccar Kulübünde bü 
yük bir lıalo verilmiştir. 

Balo sabaha kadar devam 
etmiş, çok neşeli ve eğlenceli 
gaçmiştır. Baloya şehrimizin bir 
çok aileleri iştirak etmiştir. 

Hususi Muhasebe 
memuru istifa etti 

Tarsus " Hususi ,,-
Tarsus Hus usi Muhasebeme 

muru Bay Gayyar ıstifıı etmiş 
tir. Mumaileyhe masraf katibi 
Day İzzet vekalet etmektedir. 

Tar~us Varidat 
memurluğu 

Tarsus Vaıidat mPmuru B, Naz 
mi Silifke Varidat memurluğuna 
ve Silifke Varidat memuru B. 
Ali T arsusa naklen teyin edil· 
miştir. 

1938 Senesi 
İkramiyeli tahvilleri 

cıkarıldı , 
(Birinciden ar tan) 

ol u p bir cihete tahsis edilmemiş 
olan hazine malı 1918 dahili 

istikraz tahvilleri sandığa devro 

Junur. Bu tahvillerin bütçeden 

ödenecek mayıs taksiti de gene 

b u sandığa verilir. Gerek T ür k 

borcu tahvillerin, gerek Anado· 

lu demiryolu ( sham ve tahvilfi 

trnın mübadelesini kolaylaştır· 

mak maksadiyle amortisman san 

dığına yeniden 2,000,000 liraya 
kadar hazinece avans verilir. 

İstanbul Borsasına yayılmış 

olan bn yeni kanun haberi der 

hal borsacılar arasında büyük 

bir hareket uyandırmışlır. Bir 

kaç gündenberi yükselen Türk 

borcu tahvilleri yükselmekte d e 

vam elmiş, birinci tertip Türk 
borcu tah vill e ri 18,40 a kadar sa 
tılmıştır. Bundan başka ayni 

suretle ikinci tertip Türk borcu 
t a h villeri de 18,20 liraya kadar 
yük selmiş t ir 

Sivas - Erzurum tahvilleri 

95 ten satılmış, bir İngiliz lira· 

sına Meı kez Bankası tarafından 

625 kuruş kıymet tesbit edil· 

miştir. 

Mısır Krahna 

11 akdim edilecek 
hediye 

İstanbul 30 ( Hususi ) -

Mısır kralına hediye edil· 

mok üzre Beyoğlundakı "Akşam 

kız sanat mektebi,,nde hazırlan· 
makta olan büyük sofra takımı 
dün gece sabah a kareı bitmietir. 

Tak ım bugün toplu b ir hal 
d e teşhir edildikten sonra, bedi 
y eyi k ra la t a kdim edecek olan 

Mısırlı p rensese ı>erilecektir . 

Şehrimizde b ul unan p r en · 
ses, kısa bir zam an içinde b u 
kıymetli hediyeleri de beraberi· 

ne alarak Kahireye gidecek ti r . 

Kıymetli sofra takımı, t ama 
men Türk mutiflern esas t u tula 
rak altın sırma ile işlenmie ve 

tersyüzü ayni olan uefis bir sa 

tan eseridir. 

SHyfa: 2 

1 Dünya~a Heler oluyor 1 
Kuvvetli hafızalaı 

Jul Sezar, kendisi mekt 

yazarken, üç kişiye a y ni zam. 
da dikte edip üç ayrı mevzu 

t 
b 

mektup yazdırırınAış: h lk M 
Temistokles, tına n ıı 

ayrı ay rı hepsinin adlarını b nebi 

mie 
Filozof Senek, bir kere di 

diği iki bin mısraı derhal ezbı 
yanlışsız tekrar edermiş. 

Zamanımızda da böyle k ı 
veıli hafızalar ~örüldü. 1929 
ölen Fran Hükley mektepteyk 
ilk defa okuduğu 12 sahife 
bi.I metni kitabı kapayıp ezb( 

okudn . Zerah l{olburn adın 
başka bir çocuk l~, logaritı 
cetvelile on dakikada ha.ledile 
Iecek riyaziye meselelerini ak 
dan bir dakıkada hallederdi. 

Sahnelerde numara yap 
lııgiliz komiklerinden biri do 
tarihi hadiselerin tarihiui ezb( 
biliyor. Her kim olursa olsı 
lıarhaugi bir hadisenin ne zam 
cerey an ettiğini soru11ca. adı 
hiç düşünmeden, derhal söy 

yor. 
Hafızası kuvvetli olaolaı 

edec 
lar 

vi zh 

içi nı 
satn 
ne ' 
kez 

dur 

ihr 

Si 

rttf 
muş 

na 
mal 
te 
bul 
le r e en meşhuru Alman Fred Brau 

dur. 'Bu çocuğa 16 yaşındayk 
hesab imlıhanrnda 8 503,052,~ 
rakamının eeıri muraubaını e ya 
muşlar, çocuk derhal· 92,212 c be 
miş. Cevabı doğrupur. 

1928 de Br!lun, y irmi hrs 
nıakinesile ~üsaLakaya girdi 
müsabakayı kazandı. 

Göcebelikten kurtı , 
luvorlar 

!sveçin küçük bir köyün 
Laponlaı· artık göçebe hayı 
sürmek istemiyorlar, memlekeı 
mukannen bir yerine yerleşm 
istiyorlar. 

Bugün 8,129 Lepondan e 
cak 2,775 göçebe kaldı. 

Lapoular sıfırdan aşağı 

derece soğukta yatıp uyurlıır 
dinç uyanırlar. Bugün artık il 
neş altında bir atla beş in 
besliyecek kadar toprak İôtiyc 

lar. 

Gökyüzü yollarınd 
J ııpon o r d ue1unun Uerlem 

mesine gayret eden Çin gener 

Çan· Kay Şek, çat orada, Qat 1 
rada çat kapı arasında bilme< 
sinin mefulü haliuo gi r di. Y{ 
yurdu belli olmıyor. 

Generalın karargahı büyı 

bir ıayyarededir. Tayyareyi ı 
bir Amerikalı bir de Çin pil 

na 
be 

ye 
iht 
ihr 

me 
get 
ra 
b;)j 
bu 

leb 

idare ediyor. 
lık defa Çan Kay-Şek gı ve 

yüzünde seyyar karargah kurı rU 
generalJir. ya 

Kurnaz bir amer, ri 
kafi tığ 

Pekin'de eRk i Çin imparat ve 
! arına aid bir sarayın bahçel m i 
rinde büyük bi r batık havu: 
vardır. Senelerdenberi me tri de 
olan bu havuz geçenleı de l 
Amerikalı tarafından 250 bin de 
raya kiralanmıştır. ye 
. Amerikalı verdigi kira be' ha 

ime mukabil o h a vuzdan bal 
tutmak hakkını kazanmışt ı r. H nu 
kes Amerikalı nın del i olduguı bıt 
hükmetmiştir. Fakat o Amerikf ten 
eski kitapları k arışt ı rırken va 
tile Çin impara torluğuna Çin hu 
her tara fından sene başl ar ı nı ya 
balık h ediy e edild iğini, k uyru bi r 

1 ! arına b irer altın halka bağlı 
ıan bu balıkların o havuza aızer 
dığtıH öğrenmişti. Onun için JZ8 

merikalı ki~aladığı ha\luzun dve 
bini karıştırmış ve bir milYC 
dolar kıymetinde altı halka eme 
knrma,:ta muvaffak olmuştur. ına 
vela Amerikalıya deli dıyeııl • bu 
şimki kazandığı 500 bin dolardı 
dolayı şimdi onu tebrik ediYOm 

l armış. del 
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M6dde 14- Türkiyeden ec 

nebi memleketlere mııl. ihraç 
eden haki ki veya hill<mı şahı~ 
lar bu malların bedeli .~ı.an do 
vizlori emirlerine geçtıg• 1.~
riht~.ı itibaren on bE'Ş gun 
. . d bir banl{aya 
ıçınde TUrkıyı· e 

... di namları 
satmag'\ vE'ya ken 
na TUrkiye cumhurıyet mer-

dia mecbur 
kez bankasınn tev 
durlar. 

TU k. giimrUklerinden 
r ıye .. b 

.h d·ıd J. tıırıhteı. ıtı a• 
1 raç e ı ıgı 

U 
. ·ında malın satılına 

reıı " ay ıç . t " .. t l (\• 
sı avarya oıınn~ı muş er 
rafından tesellilın t..dilmemPsi 

U t 
. . tedıve mUşkUlatı· m ş erının J 

08 veya ifJAsıı .m~~~z kaim::: 
malın ihraç edıldıgı meıııle 
te kdmh!yo lahdidalı me"zll 
bulunması gibi zaruri sebep· 

1 •• dö· 
tere binaen ihraç bede ını 

tma· viz olarak har:kalsra sa 
E yan veye Cumhuriyet nıer~ez 
c bankasına tevdi edemiyen ~h~ 

racatçılar teahhur sobepl.erır.ıı 
kambiyo murakabe mer~ıları: 
)erine bir beyanname ıle btl 
dirmeğe mecburdurla~. Be.yan 
naf11lelerinde gösterdıklerı se 
bepler kambiyo murakahemor 
eilerince makul görülenlere 
yeniden mUhlt>t verilir. yedi 

n ihtiyarlarında olmayan esbap· 
ihracat eşyası dövizleri ııi kıs 

2 
men veya t1ımnınen memlekete 
getiremiyecekleriııi vesaik ib· 
razı sureti le isbat edenler kam 

ı b~yo murokabe mercilerince 
< bu mecburiyet len istisna edi-

lebilirler. 
a 1hrac1:1l tacirlerinin ver-

dikleri ihracat beyannamelerin 
r den birer nilshasını gUmrUk 

idareleri tasdikli oUl r ak gilrn · 
rük muaıneleleı iuin intacını 

takip eden gUn içinde kam· 
·ı biyo murekehe mercilerine 
• tevdia ınechurdurlor. 

il İhracatı bir bıışkası naın 
Um gı ve hesabına i ere edenler g 

r: rflğe verecekleri ihre.cat. be· 
yannamelerinde bu c:hetı tas 

r , rih ve namına ihracatı yap• 
tığı tacirin isim ve şöhretini 

t ve adresini irae eylemekle 
el m ii kellefti rler. 
. işbu maddede mevzubahs 

r~ deviz yerine altın getirilmesi 
de caizdir. Şu kadarki döviz 
yerine attın getirenler bunun 

6
1
1 hariı.ten ithal edilmiş olduğu 

a b. 
H nu gllmrllk idııresince ır ıa 

uı bıt varakssile tevsik ettirdik
k~ ten sonra altınları tilrkiye cum 
~~ huriyet merkeı bankasına ve-
ın<yahut oılun göstereceği muha· 
1

ru bire ibraz ile resmi rayiç O
fh zerinden satmeğa ve mPzkO.r 

al . l 
~ ,zabıt varakasile bankanın a ış 
dvesikasını kambiyo murakabe 

! Y~mercilerine Uçer Aylık beyan· 
. EnemP.IAre rAptan tf:'slirne mec· 

~ ıılıburdurlur. 

rdr Kararnamenin gerek bu 
iY0 maddesinde gerek dığer mAd· 

delerinde ihracat dövizlerine 

Neşri tal'ihi : 23 - 12- 1937 

ait olarak mevcut ahkam altın 
lar hakkında da cari olacaktır 

Madde 15 - Türki)'ede bu 
lunan bankalarla eşhas ve mU 

es~esatın hariçte bulunan f'Ş· 

has ve müessesat lthioe yap 
mış oldukları hizmetlerden 
doğan ve· doğacak olan ko· 

mUsyon ve buna mümasil yi· 
ne hizmetten mütevellit ala· 
caklarının dövizlerini elde ~t· 
tikleri tarihten itibaren niha 
yet on be ş giln znrfında mem 
lekele getirip bir bankoyu sat 

meğa veya kendi namlarına 
Cumhuriyet merkez bankasına 
tevdi. •.tmPğe veya Maliye ve· 
kAletırıın tayin edeceği esham 
ve tahvilatı hariçten mubayaa 
edilip memlekete ithal etme 
ğe mecburdurlıır, 

Madde 16 - İhrocııt ya
pımlar birincisi birinci kanun 
iptidüsından şubat gayesine 
kudar ve diğerleri müteakip 
Cçer aylık devreyi ihtiva f!t
ınek üzro h9r ilç ayda Lir a
şağıdaki muamelatı havi bir 
br.yaııname tanzim etme~e 

A - Reyannameniıı taalluk 
elliği devre ıarfıııde ıhrnç et 

tikleri malın gUmrU~ iJaresi
ne mevdu ihracat beyanname
lerinde yozılı ıni ktar ve cinsi 

B • GOrnrOk beyanname nu 

Dl8 rı ve tarihi ve beyan-
mer . . .... 
nnıneleriıı tıRngı gflınruge ve 

rildiği. 
C • Malın hl\ngi memlekete 

itırac edildıği ve ihracatın ken 
di Vf'ya bir başkası namına 

yapıldığı. 

o . NI} novi para İle satıl. 

dığı ve her satış bed~lioiıı dö· 
viz olarak bnliği ve satışın 
knti veya ankoıısinyasyon mu 

olduğu 
E • Bu mailer mukabili ele 

geçen dövizlerin hangi tarih 
lerde haııgi bankalara satıldı 

ğı . 

F • Geçen devreden mal· 
Iubu olen döviz miktarından 
bu devrede ele geçirdiği mik

tarla bunların hangi banka· 

la ra hangi tarihlerde satıldığı 
G • Bu devredekı ihracat· 

tan aleceğı kalan miktar. 
Bu l>eyennanıeler taalluk 

ettikleri devrenin hitamından 
itibaren nihayet 1 ir ay zafın 
da kambiyo murakabe mer
cilerine makbuz mukabilinde 

tevdi olunur. 

ihraç edılen her malın 

ticari defterlere uygurı ve ti· 
cıırethene tarafından mused · 
dek bir satış faturası surfltinin 
beyennamelPre rapt~uilmesi 
mecburidir. Bu fııtnralarda 
ıhraı>at Pşyası bedelinin s:-.tış 

bedelinden noksan gösteril· 
mesi memnudur. 

(Sonu var) 

•••• l 
31-12- 937 

K. S. 

Pamuklar 
Ki( vlınt 
bağ malı 
Kapı malı 
Koza 

37, 
29 

5-75 
Kırma 21 25 
Kozacı p.rlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 
Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Aoadol yulaf 

5., 
5., 
4 .. 

4,87, 
3,50 

arpa 
Anadol 
Yerli 
Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgot 

Sah lep 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cehri 

Susam 

:,87 
3,.62 

4,5 
7,60-11 

3,,25 
7-8 

12n- ı_O 
24 

7-2, 
ın 

1·\ 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

53.54 
52 

5~-5.) 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
K( çi derisi çifti 
Koyun derisi kiloau 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 

fçel ,, 

80 
42, 

28--30 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-16 

ikinci nevi mal 
Çay :.>95.305 

111-112 Kahve 

Borsa T elgraflan 
30-1"!-997 

l'aralar 

Türk allurıu 

/sfrrlln 

!Jolar 

10'74 
62?, 

79,80, 
2a,.7.;25 

15-19.90 

Frank 
Lird: 

Sath~ ev 
Mahmudiye mahallesinde 

Cumhuriyet mektebinin Ustun 
deki sokakta kain Muni re Ap 
arıya ait 4-6 numaralı ev 
satlıktır. 

isteklilerin Kaymakıım 
zadeler ticarethanesinde Tah 
sin Aparıya mUrecaatlıırı. 

3 fi 

Nöbetçi Eczane 
bu akfam 

SAÖLIK Ecuaeai 

• 
1 L A N 

Mesin orman bölge şefliöin~en 
llt•rı-irıirı J..iiyııınar ı ve d:ığiı cİ\' arında \'aki 

kaphc.ul ~ rı clP\lt>l or nwııırıdaiı .ı 18 uuılre nıikap 
g.a)r·i maıl'lİI ç« rı ı :•ğacı ilH öf> mt>l,.t• uıik:ıp gay. 
rı m:ımııl kızıl :ığ ç :ığacı ve k()ypmart kü)İİ ci
varı11daki r~n·ZP orm:ırıırııbıtı H3'uwlrt• rııik:tf) ":tV , :ı • 
ri m:ınıt'ıl g.uu :ığ .ıcı 14 l 9i> 8 larihi11e nıii:~:ıdif 
cunıa giiııii ~a .. t l 4 dH ılllllP. t•dilnu k ~]ı· e 3 ı · 
12 937 larilıi11d~rı İlilwrrrı ıf> giirı nıliddclle srr. 
lwst ~atışa ~oııuldu, 

iı:ılıal alıual i~tiv,.11lerirı nıt•rsiıı orıua11 idar~
sirn) uıür:ıcaı:tt f'lnıt>İPri ilan olurınr. 

1 - 4-8-12 

i l A N 
Mersin asliye hukuk ha~imliğin~en 

.\lt>n~i ııi n 11frtltt•li p~ malıallt· :'i 111fe11 hı • şi r lıu 

tlakct k .ırısı Haldaı ı ırı koeası ht· ~ir hııda~cı ~ı4~Y
lıiııt> açtığı ihtar da\'asın la ; 

~I m· ~ u : lı a 1 t' f' l i l w ş i r b u ti H ~ <~ 111111 n ıa 1 w 11 i i k a .. 
uırtgalıı nıı·çlıul oldoğ · 11 dn rı VP. ~erııli~İot·tlt~ yt•ıd 

mt>r:ı\irı ~.ıztıttısirıin 2 l T. ~~a ııi 937 giiulii nu~lıa 
~il•~ h blığat if.ı Pdılıfigi hal.it~ mahkP.me\'H ııe ken 
d isi ve ı H' ı I ~ h i r v P k . i k a li 11 rı i !! ön t I •· r n ~ P ı I i u i rı d r n 

t.> ;, 

hu kttrt• gı~;ıh11 ı da ıııulwk•·nıt• icnısırıa ~ar:ır ve-
r il d iği rı ı lt · ıı nı u lı a k t • nı fl 11 i 11 nı u a ~ ) <1 11 g ii ı ıii o 1 an ı 2 
ldwun s:ırıi 9;is ~iiniirır kHdıır ,." k .. r ı disi vr.\'3-

ltu l hi r vtı ki 1 i ka rıu ııi gönclt•rm;si aksi ta~ ti~de 
ıuuhaktınıey•~ gıyabında hakılac~'ğı ilan o~urıur. 

Halis temiz urfa 
Yağları 

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

olan u rf a yağın 1 külfet, masraf ve 
zahmetler ihtiyar ederek getiren mersin 
merkez bankası karşısında Ayintap ticare~ane 
sin~e bu Iacaksınız 

A ~ i 11la p tica rt• ı lıaııtısi ııdcı n l ı rr rır. vi sa hu rılan 
mzı, Zr~ tin yağı, Pirirıc, ~lt>ıcinıt>k FHsulya ve 
huna nıiimasil )' rnırklik ihti)açlen111 Lopları ve 
PP.f'akende ltımin etltıbilirsiuiz. 
Kışlık lr v:.zımatırı ızı mutt·dil fı ya llarla şi ı•HIİclt>rı 

alırıız ı::: -- iJO 

Yeni Kazanç ve Ticaret Kanunfarma Uygun 
Tüccari Defterlerimiz 
Son parti iiç sLitıınluları 

geldi 
\'e\· nıiy•·, (), flt•r i kt>bir, E11va11lel' \' t~ lı.opy<ı 

drfıt· deri u~izi hı 1 ha:'sa l:• \'Sİ ~· e edt• riz. 
Fiyatlar kağıt fiyatlaranın yüzde yüz artmış olma

sına rağmen her yerden mutedildir. 

S[DAO SAHiR S[YM[N 
Uı ay c ui•frsı i\o. 4 l - ,1 EHSIN 

81-1-2- 4-5-6-

e 

·
" 'l 
ı-

ı • 
4 -

k 

ı k 

r 

1-

1\1 

1 

~ 

l 

r 

' ) 

) 

r 



YRNI MER~HN r 1 lKtNCI KANUI' 1938 CU\IAHTESI SAYFA 4 

r 
----

DOKTOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 

Doğum ve Kadın 
Hastalıkları 

Birinci Sımf Mutahassısı 
MUAYENEHANESİ . 

DOJ<T~-R-•ı 
KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU 
••••• 

Memleket Hastahanesi 
DAHİLİ HASTALIK· 
LAR MÜT AHASSlSI 

Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 

1 

Kemalin evinin birinci katan Kışla caddesi Fedon 
da hastalarım her gün sa· Tahıocının evi altında· 1 
bahtan akşam• kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder 

··------------------ . 
Saym Hal~ımıza Müjde 

Kış geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi
den düşününüz. 

s~~la m, dayanık h, mn tP.dil fı Jallı nıadt>n ve 
~ok kömlirlerini Ömer C. Tlirkmenelli lİCcir~tha
ut'sirnf Pfl arayn11z. Toplan ve pP.rakP,1tdP- satış yu-

pılır. Adres: Azakzade ilan No. 14 
67 -- 90 

~~~@mıl@~imlmıl~aıJ~ 

1 Sağlık Eczanesi 1 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HANESİ 
Rskuuiş, parçalan-

1111~, r~·rsude kitapla
rrnızı İŞP. )'&ramaz de
~~ atma\ıııJl. bir &llin 
size lftzıı~ ' olur. Kitap
hırırnzı, tiPfterl~riııizi 

' miic.-llilh~uwmiıf ~ön-
d~rirıİ/'. 

Her 11 • -v ı k. i ı ~' p v t' 
deftt· rh~r şı~, z~rif me 
lin Vfl k.ullanışh ola 
rak ~itl~"ir 

YENi MERSİN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait I için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 1 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıOO Yoktur. 
-----~ 

Resmi ilanatın satırı 10 
Kuruştur. 

Yurtdaş 
Kızıla ya 8 Mersin Gümrük karşısmda~ır . I" 

1 
Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbiye ' 

mUstahzeratı bbulunur,. , A 1 
~~~~~~~~ aza o unuz 
~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~ 

liJ GÜVEN 1 
1 SiGORT ~ ... ?.Q.?YETESi 1 
(gy Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından~ 

~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
guun•nnnnnmn~nnnnenanen~n~neen~nuunnnu~ 

ı kayadelen suyu ' 
il Sayın Halkınıızın Sılılıalırıı göz öııünde ıuıara~ eş•. lıul~ıİııııyan K ~YA 1 
aDELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şekilde menhagdakı tesısatırıda eksık- 8 
l likleriııi laıııaıulamış fennin en son ıısullı•rirıi yaptırıııakda hıılıınılıığw 1 
mmzu arz ederiz. 1 
İ KAY ADELEN SuYU il 

1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına bdar cam borularla billur havuzlaraı 
1 indirilmiş oradanda bütün fiziki ve kimyevi evs f ını muhat aza ederek el deymedenl 
1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda-ve muntazaman 1 
! şehrimize gelmektedir • . 1 
il KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaUdellğine gelince: Yıllar geçdıkçe halkımızını 

1 gösterdiği rağbet ve teveccUhü kareısında fazla söz söylemeğl zait görüyoruz. Sıhhat Bakı:ınlıgı il 
mve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU yalr iz Türkiyenin il 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyama birinci kaynak suları arasında bulunduğunu isbat I; 
'1 etmiştir • iti ! lıtahsızh~a, Mzımsızh~a bir çok mide baaırsak hastalıklarına karoı KAY~.f>ELEN şifalı tlir 51 
ee hayat kaynağıdır. n fi Suyu pek temiz ve berrakdv. Tecrübe eden sayın halkımız lttndlnde bulduGu zlndtlilı ve sıhhatm il 
lıt ~trdi'Ui farlılarla suyumuzun müşttrlsl çoJalmaktadU'. 18 
M Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakka1 iyesi \i 
• n•nnnannnnannnnnn n•tmnnnas•nnn~ 

Yeni Mersin Basunevinde basılmıştır 

i L A N 
·rarsus Belediye riyasetinden 

Ht'lt>di~Pnıiz ilf,ıiy~sinp k~ıp<dJ ıa•f usuıi( .. bir 

ya ngrn ~ı r:nözti alına~a k·ıar. 
Muh .ı mnı .. rı lwdtıli (68JO) lıra olup nıuvukkaL 

h~uıi n ·ıt akç .ısı 5 ı '2 lira ~5 ~ uruştur. 

ilıal · s~i 20 1-9:i~ pt-'Ş~mhı' giirıii saal ı& 

de h••lt>dl)e PrıclinıPııirıcJe y~pılac.ığmılan i~t.-klı· 
lerin Ş:Jrlnaıuesiııi b~lt'\,iiyemız ıleo aramcıları ilan 

ol .nur. 

1--===--===---=----=--==~ 

Foto gün ı 
FOTO GÜNÜ arayansayın 

müşterileri onu zafer caddesinde ate/ 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN e fotograf çektirmek 

1 

modern ve te~.iz ~atıralara malik olmak demektir. 
FOTO GUN eh~ seve ~t·\ı· foıogr«ff c• klif'İı 

j ~ ~~r;qHli~nHnı y;.ıp1ır· ır· amatör i~l· · rirıi~i gör. 
rnr~hılırsiııiı. . 

I FOTO GÜN Fotografa ait her iş i 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu .. 
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

j yer olarak kabul ediniz. 

'~~==~==~====~====~2~3=~J~O----=-= 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 bırinde cekilir 
her Ocağı zengın Eder 
Sizde Bir dane ahnız. 
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İ Muharrem Atasu 1 
'f /stanbul ve moskova On;versitesi ~ 1

• t. ı ca 
W seririyatı hariciyesinden mezun 1 .e 

'f Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün 1 l sabab saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· 

1 :de~;;::n: o::::::ri:·:~h•~:::::eb::::n:~::~I Ji 29 No.lu Hane O 

~•·:·~~~~=a=e~~·--

Eniyi su 
Ayran Menba Suyudur 

Mide, Bağırsak, böbreklerinizi, ve hayatınızı korumak 

isterseniz her türlü mikrop ve televvüstt•n art 

Ayran M enba suyunu tercih ediniz:' 
J!ersin : Satış Deposu 

Mustafa Yunus Tecimevi 
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