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Hatay meseleh-İ günün meselesi olmuştur 

Ouvre Gazetesi: 
Bu İf Rüştü A ras ile Delbos QTasında Ce 

nevrede tesbit edılecehtir, diyor 
*Ouvrr,, gazete.sinde Tıı· 

bouis yazıyor : 
«Sancak meselusi günün me 

selesi olarak knlo golınek ted ir.Bu 
defa Ceneno toplentıeıtıdan ha 
kikf bir Fransız - Türk yakın 
!aşması doğacağı ve imza edil
mie bulunan anleşmnlarnı muh· 
tevi bulundukları hükümlerin 
Cenevrede Tevfık Rüştü Aras 
ile Delbos arasında tesbit edile 
ce~i Qmitleri mevcuttur. Delbos· 
un Ankara ziyareti esnasında 

bOtün bunlar kal'i şekillerini ik 
tisep edcbileceklerrlir. Frnnsa ve 

lııgiltere için Aukaraııın dosllu 
ğuna ınnt:hnr olmak her zaman 
dan ziyarte lıugün kıymeti hiliz 
olan bir keytiyellir. Bu dostluk 
geçird i ğimlz müşkül ular dola · 
yısilo duha ziyade kıymet pey 
da etmektedir, Bu anlarda İııgil 
tere vo Frnnsanın bütün eski 
dost ve müllefiklerinin, baş dön 
dürücü Lir sür'alle Roma- Ber 
tin - Tok}·o mil.veri el ı arına 

geçtiklerine şahit olmnktayız Bu 
nuıı için Aııkara ile işbirliğinde 

bulunmak daha ziyade kıymet 
peyda etmektedir . • 

~-----------~------------------------~---------
Şam tacirleri ingiliz lirasiyle 

mtıamele yapıyorlar 
ıo::=:=;:::=::::..=c==o::=::::::===-====-=:_:....;;::"--:.==.-=-~ 

ittihadı anasır cemıyeti adını değiştirdi. 
Filiı.tin ve Erden 

hahkında Elmukattamın yazdıhları 
........ --~~~~~~~~~ 

Şam- l<'ransada kabine lrnh 

r~nı dolayıaile franıın mütema 
dıycm inıp çıkmaıı, piyasada 
tesirini göstermiş, eşya fiyatları 

birJenbire yükeelmişlir. 

_Sam tacirleri, fraı a rı kıy· 
metı düzelinceye kadar lııgiliz 

liraıı esası fizerinden muamele 
Japmağa karar vermişlerdir. 

••• 
fskenderun -

«İllihadı Anasrı• adi1le teş 
kiline çalışıldığını yazdığımız 
cemiyelin her nedense bu ismi· 
ni terkeder~k c İttihadı Vnlant• 
adı altında teşekkül elli~ini ve 
hükumetten resmi müsaadeyi 
aldı~ını lıalıer aldık. 

Cemiyetin merkezi için, bura 
da Bay Aram Hnçaduryana i\it 

bir ev kiralanHrak tefriş edil 
miştir. 

Elliva gazetesi, cemiyetin 
Programını neşretmekle ve ya· 
kında bir de beyanname neşre· 
dileceQini haber vermektedır. 

Sovyetler 
4# 

Bükreıte bir masla
hatg6zar bulundu

racaklar 
Bükretı,' 22 (Radyo) Sovyet 

sefarethanesi şimdilik maslahat· 
Rilzarlık ile id11re edilecek, yeni 
Lir sefir gönderilmeyecektir. Bu 
halin ne kadar zaman devam 
edeceti henüz l.ıelli değildir, 

8. Stoya~ino,iç'in 
Berlin seyahati 

akisleri 
. Belgrat, 22 (Radyo) Daşve· 

k.ıl Stıyadinovic;m Bel'lin Reyaha 
tı hakkında gazeteler rıPşriyalla 
tına devam etmektedirler. Baş 
Vekilin Berlinde bulunduğu müd 
det zarfmda Alman sanayi mer· 

hkeıınde kendisine gösterilen 
ilanü kabul ve menıuuuiyeli 

mucip olmaktadır. 
Bay Stlyadinoviçi oıuvaffaki 

Jetlerinden dolayı ıazeteler 
'•kdir ve tebrik ttmekttdirltr. 

Kalıire'de çıkan Elmukallam 
gazetesi yazıyor : 

Filistin meselesinin halli 
için Londrnya giden sabık Irak 
başvekili Nuri Sait Paşanın in· 
gihere hükumeliııe teklif edece 
jti projeler meyanında. Filistin 
çe Şarkierdeıı'ın Irak KrallıA'ıı a 
ilhakı meselesinin mevzubahsol· 
duğu ve Londra mehafiliuin da 
ha evvol bu meseleden haberdar 
edildiAi bildirilmektedir. 

Merhum Kral Faysalın vak 
tiyle haıırladığı bir projeye isti 
not eden Nuri Saıl Paeanın, Lu 
fikir etrafında Mısır ve Fılistin 

deki Arap liderleriyle de görüş 

tüllü aulıışılmakladır. 
Filislindeki Yahudi meselesi 

nin de Yahudilerin kısmen mu 
haceroline müsaade edilmek ve 
ekalliyet hakhm temin edilmek 
6Urtıtiyle halline çalıeılacağı söy 
leni yor. 

lngiliz Hariciye Nazın 
Pariste bir gün ka
lacak, bay Delbosla 

görüşecek 
Paris, 22 (Radyo) Milletler 

Cemiyeti Konseyinin 26 ikiııcika 
nun toplaııtısında bulunmak Ü· 

zere gelec(ık olen Jngiliz Dışlıe · 
kanı BayEdenin Paris'ıe lıirgün 
kalacağı teeyyüt E:tmektedir. Na· 
zfr FranRıı Horiciyo Nazıriyle 
bu gün içinde görüşecek ve be· 
raberc~ Cenevreye gidecektir. 

Amerika bahriye 
büdcesi 

Vaşington, 22 (Radyo) Melıu 
san meclisi yeııl bahriye bütce· 
sini kabul etmiştir. 

B. Bal~vinin evini soydular 
Londra, " 22 (Hadyo) DRy 

Bald\·inin eçiııe hırsızlar girmiş 
kıymettar sanat eseri tablolarla 
eski antik4 paralarım çalmıtlar 

dır. 

~----------------------·, Atatiirk 

Jstan~ulu şereflendir~iler 
ıfstnııbul 22 Hususi) -

Cumlıurroisi Atatürk beraber 
lerinde Bnşv13kil CelAI Bayıır, . 
Dehiliye \'ehili ve Parti genel 
sekreteri B ~ükrü Kaya, Ha
riciye Vekili Tevfik Hüştü A-

ras vn mıılnd zevat olduı?u 
halde hususi trenlerile İstan 
lıulu şorerıendirmişler, Hay· 
darpnşa istabyonuııda karşı 
lıınmışlar Dolıııabahçe eanıyı 
na inmişlerdiı. 

Japon 
Harekatı 

Şiddetli mukovenıet

le karşılandı ve 
atırlaştı 

Şanghay, ~2 (Rndı·o) Royter 

ajansınııı hususi muhabiri bildi 
riyor: 

Çin membalarından verilen 
haberlere göre Tiençin şimeudi· 
fer haltı istikametinde Japon 
ileri harekAtı son ş!duetli mulıa 

rebelerden sonra ağırlıışmıştır. 
Demir yolunun şimıtl bölge· 

sinde sükunet vardır. 

Fransa 
Kabinesi 
Parlmentodan iti

mad reyini aldı 
Paris, 22 (Rndyo) Mel>usan 

meclisi l muhalife karşı 501 
reyle kabıneye ilimal beyan et· 
miştir, 

Paris, 22 (Rndyo)ı\yan mec· 
lisi dün akşnm torılanmış ve 

yeni kabinenin okunan beyan· 
nıımesiııi dinleyerek bravo ses'e 

ri ve alkışlar Arasında tastip 
etmiştir, 

i11gil tere 
Amerika ile temas 

için Tokyodan gele
cek raporu bekliyor. 

Londra, 22 (Radyo) Royter 
ajansı bildiriyor : 

lngiltere Hariciye Nezareti 
Şanghay ve Amerika ile temasa 
geçmek için Tokyo sefiri tara· 
fından gönderile<'ek roporu bek 
!emektedir. Raporun tetkikinden 
sonra temaslara başlanacaktır. 

Avusturya hü~Ometi 
llariçten gelecekler 
için bir kanun layi

hası hazırlıyor 
Viyana, 22 (Hadyo) Hüku· 

mot Avusturyayn gelecek seyyah 

ve ecnebilerin ikamet müddetleri 
için lıir kanun ldyihası hazırla· 

maktadır. 

Bu IAyihaya aöre hususi 

müoade iıLihaal etmeden hariç 

Lenin'in ölüm yıl dönümü 

Bu miinasebetle SOV)1 e Rtıs
yada ınerasim )7apıldı 

Lenin' in şahsı ve eserleri anlatıldı 
Moskova 22 (Rııdyo) - Leni· 

vln ölUmUnlln 14 ncü yıl döoümU 
mUoHııebetile Sovyet Husyııoıo 

her lHratıodıı bllyUk merasim ya· 
pılmıştır BugOa gazeteler sııb\fe 

Jerlnl Leolnin bayalmıı , eserlerine 
tehsls etmişlerdir. Şehirlerde ö)Q. 

nnn bıtlırasını yad için tophıntılar 
yııpılmaktHdır. 

Moskov.ıdu Slalinin riyaseti 
altında bUyUk bir tophıntı yapıl· 
mış ve bıırada en büyük :;ıılıslyet 
ler bıızır bulunmuştur. Stulin; u· 
zuo bir hithl.ıede bulunmuş Lent. 
nl hOrmetlı3 ve minnetle ıınmış· 
tır. Bunu mllteı•klp ct·1t.,r h1lipl •r 
dt: söz alm ·şla~, Leninla yaptığı 

bOyOk Jnkılfıbı Hnlntmışlardır. 

Dürzü Lideri Sultan Elatraş 

Şeyhlerle birlikte Şan1a geldi 
Şerefine ziyafetler veril(ii 
Şam- Dürzü lideri Sullan 

Paşa Etraş iki üç gündür bazı 

dürzü şeyhlerile bırlikte hurada 
bulunmaktadır. 

Yüce Komiser Kont Dömar· 
tel Sultan Paşa şerefine bir zi· 
rnfet vermiş, kendisiyle bir kaç 
saat görOşmüşlür. 

Başvekil Cemil Mardnrll da 

Ademi Miida· 
hale komitesi 

İspauyaya verilecek 
kararı hazırladı 
Paris, 22 (Radyo) Ademi mü 

dahale kom!lesi tdün toplanmıe 

tır. Tali komite lspunyada iki 
tarafa verilecek olan karar sure 
tini kabul etmiş ve Azalara bu 
nun tatbiki hususunda hükumet 
lorinin naznrı dikkatini celbetme 
leri bildirilmiştir. Tali komite 

gönüllüleri~ geri alınması, Frnn 
konun muhariplik hakkını tet· 

kik etmiş vo diğer bazı mesele· 
ler hakkında kararlnr vermişliı·, 

Hal~evi i~are ~eyeti 

ı·oplandı, fasıllar 

arasında münaka

le yapılacak 
Halkavi idare Heyeti evvel· 

ki gün Bay Mansur Bozdoğanın 
reisliği altında toplanmış 9e gün 
lük işler üzerinde görüşmüşler 

dir. 

Büıcede fasıllar arasındR 

münakal€ yapılması icap etriıtin 
J den bunnn için ayrıca b ir ko 
j misyon seçilmiştir, 

Haber aldığımıza göre ko 
misyon dün bir içtima ııktede· 
rek şimdiye kad.tr olan komite 
sarfiyatını ve mevcut kalan tah 
sisatı ~özden geçirmiş ve müna 

• kaleye esas olmak üzoro lıir for 
mül hazırlamıştır. 

ten gelecek ecınebiler üç B}'dan 
fazla hurıı<ia kalamayocaklardır. 

Bıı suretle hariçten g"lecok Ya 
lıudi ve diğer müllecilerin Avus 
turyada kalmamalarının önüne 

aeçilmiı olacaklır, 

Sulla.n P~şa şerefine bir ziyafet 
vermış, zıyafette hüktimet arka 

nı ve kütle üzası hazır bulun· 
muştur. 

Emir Hasan Etraşın Cebel· 
düri\z ınulıafızlığ:ııa tayini ve 
Dürzülerin bundıın sonrn alacak 
ları vaziyelle alAkadar olan bu 
kabil temas ve ziyafetler devam 
etmektP.dir. 

istanbul mu~taJiti 
Ankara muhtelitini 
3-1 yendi. Bugün 

ikinci maç yapılacak 
Ankara 22 (Radyo) - B!l 

gün öğleden sonra Ankara stad· 
yomuııda 1staııbul te Ankara 
muhlelilleri arasında birinci fut· 
bol maçı yapılmıştır. 

Hua Qok soğuk olmakla 
beraber mar;ı lıinlorco halk seyr 
etmiştir. Maç snat IG,5 da Aona 
ermiş İstanbul tnkıını Ankara 
muhte~itiui 3 l nıal}lılb f:ltmiştir. 
Maça yamı (bugün) devam edi· 
leceklir. 

Kara~ü~te 70 mü~en~is ve 
2000 işçi çahşıyor 

inşaat l(elecek yıl 
bitecek 

İstanbul, - lngiliz Ilrassert 
kumpanyasının Karalıükteki in 
eaatına memur B. Kopkiııson 

İstanbuldaıı geçerek Londraya 
ııiıti ve şunları söyledi : 

c - Karabük'teki ça!ışm11-
mız çok iyi şnrtlarla devam edi 
yor Bu güne kadar faaliyetimi· 
zin en bariz lıususi)·eti Türkler
le İngilizlerin mükemmel işbirli· 
ği yapalıilmiş olrnalıırıdır. 

Sümor Bankla Brassert fir 
maeı lam bir ahenk içinde çalı· 
şıyorlar. işimiz hepimizi mem 
nuıı edecek bir tarzda ilerliyor. 
Gelecek senoııin l.ıaşlarına doğ• 
ru iıış~atrn tnınamlanıııış olaca
Amı ümit ederim. 

Dinlerce ton ağırlık tutan 
makinaların lııgiltereden Kara 
lıüke nakliııde hiç bir ınüşkültl· 
ln raRtlnmadı k Başlangıçta yir· 
mi mülıend islo çnlı şı)ordıık Bu 
gün Knrnlıük'le lııgi lız nıüheıı· 
disleriııiıı sarı . ı yetm işi lıulmuş 
tur. İşçi sayıHı da 2000 e kadar 
7ükıelmi,tir , • 

• 
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Jare Abla anlatıyor; 6 
25 sene sonra Mer
sini nasıl buldum? 

~ 1ersiı1. 'I'ars1ıs · Adaı1a . Dörtyol 
renciye l1astısl ıl{ları 

Na-

Bildtcreddüt bende. 

Tetkikatta bulunan mütehassıs Profesör Gasnerin elde ettiği 
miz raporunu eh~mmiyetine binaen aynen yazıyoruz. 

- Teveccühünüze hattd ald· 
kanıza teşekkür ederim. Ancak, 
yıllarca sonra eskisi gibi okur· 
!arımı tatmin edebilir miyim? 
Hem o l'.amon gençtim şimdi ise. 

Hemen sözümü keserek atıl 
ciı Vf: 

- Uaha gen<;siniz, hanım 
efendi.. Hemde ı:ok gene. Hayat 
ta yaşlılık diye birşey yoktur. 
Mef.elı1 ben size pek güzel bir 
örnek olabilirim. Hor geçen gün 

biraz cl&ha gençleşiyorum,bunun 
da sebebi hayatı dahn iyi tanı· 

m11klıgımdadır. 

Siz de öyle geçen günlere 
nazııran daha geııç daha olgun 
sunuz. Bilfışüphe düne nazoran 
bugün okurlarınıza karşı daha 
samimi olursunuz. Hu sözleri 
haııi beni diişündüı·ınedi tlersem 
yalan olur. Tevekkeli değil ada· 

mın saçları dökülüp böyle Ak· 
baş kalmamış bnşıııdan düşen 

her kılın yerine bir çekirdek 
zekfı dolmuş. Ne açık fikirli ne 
temiz bir ad::ım. Artık bana (pe· 
ki) demekteıı başka bir müdafaa 
siltıhı bırakmamıştı. 

Ben bu düşüncelere dalmış 
iken birden gazetecı bey ayağa 
kalkarak; 

- Efendim fazla rahrtsız 
etmiyeyim. Talıii bundan böyle 
uzun uzun goruşuroz Lülfnuuza 
teşekkürler ederim. Hafla içinde 
sız.i yt\lııız e\•iııizde değil gazete , 
ııin sütunlarmda okurlorınızlada 
baş baen görmek isteriz. 

Ve beyo dönllrek 
- De~ilmi bey efendi? 

Kocam 
- Şüphesiz. Vaadlerini tu· 

tacnklardır. Halbuki ben henüz 
uad değilyn. Evet veya pekibile 
dememiştim. Lakin kocamda hu 
ga,,eteci beyden hoşianmış ve 
samimiyetine inanmış olacak ki 
bana bu emri vakii yaptı beu<le 

- Çalışacağım, 

Diye yarı vaad vermie vazi
yete girdim hu şerait allmda 
sözümü yerine getirmeğe nıec· 

burdum· Misafırimizi savdıktan 

sonra, kocamla bir hayli konuş· 
tuk, kocam gazetecinin adam 
akılh müdafii vaziyetine geçmiş 
ve bana hemen uaşlamaklığım 
için ısrara bile başlamıştı, 

- E\•et yardım lazım, hem 
bildiklerini insan saklamakla 
değil, yaymakla }'ükselir, insan 
lık budur. 

IIüldsa o uzun uzun sözle· 
rine devam ederken: bende geri' 
de bıraktığım uzun yıllar içine 
dalıyordum. 

(Zaman olur ki hayati clh•n d•Oer) 

Orta okııl 
Halkevinde öğret

m enlerimiz:e bir çay 
ziya( eti verdi 

Umumi seyıılrnt rııporıı. 

18·3 19: 5 den 4 4 193 5e ka· 
dıtr devam eden tetkik seyııbııtln 
de Mersin ve civarı porhıkal bııb

çelerl ile Tarsus fidanlığı, Adıma 
ve Kozı n mınhıkııhırı portııkEll 

bahçeleri ve Dörtyol bavullst 
tDörtyol1 üzeylrll, PayAs, K11rnk\· 
se, Ocııklı, Bflyük çııylı, KflçUk 
çaylı, lcııdiyP, Kuzuculu) poı takul 
lıkları eshf'lı bir surette gezilmiş 
tlr Bilhassa Dörtyol tecrübe bııb· 

çesi (Atatürk bahçesi) iyice tet · 
kik edilmiş ve mikroskop mtrnye 
neleri Uo tecrllbl tetkikler bura· 
da yapılmıştır. 

14 gUnde bıteceğl umuhın 

seyabıılin blıkııç gUn daha uzun 
8ürmesi muayene için kökünden 
söktUrUlea birçok hıı~tıı a~açllır 

dA bu ıımeliyenin tuzla zamana 
ihtiyıı ç gö~termesinden ve şiddetli 
yıı ğmurlı!rlıı sellerin, yalnız me. 
saı~i gllçlı şlirmekle kalmıyurıık 
yolları da gPç\lmlyecek bir hııle 

koymasındtın ileri gelmiştir. 

il. Hustalık ar9zı. 
Bumda bu mmtukıının porta· 

kalcılığı için ciddt bir tehlike teş· 
kil eden iki mcıhim hııst1:1lık ara
zını kaydetmPkle kalı}· orum. Btı 

ikisinin yamada dııba bazı hııstn 

lıkhır bıılunuyorsııda bunlar· bazı 
bıışımıttıın sıırfıoazRr - ameıt bir 
ehemmiyeti haiz olmadıklarından 
hn ra:>orda ıırıZHrı ciikk11te 11lın· 
madıkhırı. Böc<'~lerdtm ileri gelen 
hastalıklar bir r11porla Haydar 
tarafından arzedllecektlr. 

Bahsettiğim iki mOblm basltt 
lık. 

A. Portakal ağacı dip hasta 
lığı ve ıtklbell. 

B. Abruj sarılık (Chlorose} 
dlr. 

A. Dip hastalığı ve aklbt>tl. 
Haı:talık llğ8CID çok df'fıı bU 

tun yapruklurınıo sHrarmıı~ı Ş<'k 

Jinde keudlnl göslermPktedir, Hu 
saı·arm!i yrprnklımrı orta dttmHr 
)arındım bıışluyıp sonra YbD da 
marlara geçmekte ve nihayet 
yaprak bütlln sutbile sarımp vak
tinden ev\·el ölmPktedir. Pt•k meh 
:ııul bir çiçr·klenmeyl tukiben ev 
vela dalların vtı sonra bütün ağa. 
cm kt!ruması bu hasltıiığın ukıbet 
Jerlndendir. Bin lerr.e ağacın m uu 
yeneslade bıı hastttlığm vıılııız 

nusk cevelanı arızaya uı:trnmış 

olan a~açlıırdan zuhuru geldlı:!'lai 

göstermiştir. Nusk cevelanının 

arızal!!nması, göğdenin ktıidt>sin<le 

ve daha doğrusu · 1Iök ve göğde 
geçidindeki kabuk aksamının 

(göğdenln alt kısmı ile buna ya. 
kın olun köklerde dahil oldu~u 
halde) harap olmasından Heri 
gelmektedir. 

H11stalık arazı, ağııçlarda dai· 
ma muayyen bir yttştım sonr..a 
görünmekte ayni arazı ~österen 

(yaprnk damarlarının sararması] 

ve bu yüzdt>n hımıp olıın genç 
eğııçlura hiç bir zaman tesadüf 
edilmemektedir. 

B. Lekell Chlorose 
Lekeli Chlorose dediğim bu 

hastalık, yapruk damarlarıma ve 
bllhassa orta dıtmımn yeşil kala
rak yan damıırlurın arasıoda ev
vela yt>şillmtirak beyaz ve sonra 
tumıtmen beyuz h•kelerln meyda· 
na gelmeslle karakterize olmakta 
dır. Hastıılık pek ilerlemiş bulu· 

Orta l\f ek.tep İdaresi tarafın 

dan şehrimizde mevcut Muallim 

lere dün llalkevi birinci kat ı;a 

loııunda bir çay ziyafeti verilmiş 

tir. Bu müııasel-etle ö~retmenler 

miz arasında ı:ıamimi görüşme 

lAr yRpılmış lrnlk tür küf eri söy 

lcııuıış g~ç voktf' kudur çok ne 

ıeli ve eQ len celi vakı llar aıeçiı il 

mittir, 

I · nursa yaprısk s11tbının bUyUk bir 
I kısmı sararmHkta fukat yapr11ğm 

orta damarı yeşil rengini bu bıtl 

de de mııhafaza etmektedir. [ A. 
dan fıırkı.J 

Lekeli clılorose da ağağlara 
büyük zarar vererek bunları ku 
rutıbilmektedir. Nıtekiu Menin 

iıı hir kaç bl'lhç .. siııd , fııkat en 
fazlJ kozııtı ciu ve kııza Dört 
yoı'da l.ıu yüzdoıı h,.rnlıolınuş 

nğaçlıını ıeırnJüf edilmiştir. KLV 

vello musnb ol,ııı dnllar yaprak· 
larıııı döküp kurumaktnd:r. ~la 
mufi 

0

n ğ11ç\Rrııı kuruması (A) da 
RöylNrnıı d ib hastalığında oldu
~u gibı kıran şt>klinde değ i l, ga 
yet tertricidir. 

Lokeli c•hloı ose hor ynştaki 
ağnçlaı da görülınekl<', tohumdan 
yetiştirilmiş ve daha ı\şılannıa· 
mış genç fidancıklnrla yeni aşı· 
lorda da buna mel..ızulen tesaduf 
edilmektndir. 

IH Ilnstalık sebepleri: 
Portakal bahçelerinde arl\zı 

birbirinden çok başka iki mulıte 
lıf hastalık bulu11duğuııdrın se· 
bebleriniıı ~yn ayrı izahı ·lazım 

dır. 
A. Dib hastalığı; 

Literatürde bulunabilen ma· 
luınat, portakal ağat•ının Dib has 
talığını, gövdenin dib kısmının 
k::ıbuk tabakasını tahrip eden 
ve çek defa zamk teşekkülüne 
sebeb olan muhtelif mantarlara 
lrnmletmcktedir. Her çüı üme hd 
disesiııde küçük uzviyatın tesiri 
bulunduğundan gövde kabuğu· 
nun tahribinde de mantal'lurın 
metlıaldal' olduguııa hiç şüphe 
yoktur. Buna rağmMı biz, göğ· 
denin çürüyen kabuk kısımların 
da tesııdüf edilen 11\antarlurı ele 
alma~a şimdilik ihti)·aç duymu· 
yoruz. Çünkü bu mt\ntarların 
ancak zaif pnrazitlerdon ibaret 
olduğu ve zuhurlnrınm portakal 
yetiştirmede yapıldığı mulıak· 
kak olan kültür hatalarını.\ bağlı 
oldu~u görülüyor. Binac·naleyh 
hastnlıktnn korumıı \'O hııstalıkla 
müeııdelede hiç bir ohemmiyot 
olnrnrlııtııulaıı, köğde kabuğunda 
ki (,'Üt ükhik tt ruııııda hııngi man 
tar larııı methaldar oldugu ın e~e 

lesıııi ş i ındılık bah,.in dışarısın· 
da bırakıyoruz . Yalnız burada 
iş:ıreı edilmesi lilıımgclt•n nokta 
tufcı)·li olan tipik zamk lı a · talıl!'ı 
0111 umumiyetle -göı ülmcyişidir. 

Yaprnklurdn göı ük•n karnk 
teristik ı;nı ıhk <~ıırı yaprak da 
marları , kök lnığaıı ve alt giiğ 
de k1R111ılııı ıııdtıki lrnlnığuıı çüı ü 
mesile aıınçlawın hıınıp oluşu 

yukal'l(fa kııydedilınişti Buııuıı 
yanııırl q , dib lınsıulığıııııı ynlııız 

derin dıkılıııiş u~nçlaıda lıuı;ule 
geld iğı KO) fi yetinin tesbiti do 
pok mühimdir Bütün miişn:ıııde 
ler ctib hrstnlııtmııı sari lıır has 
talık olılındığı ve lıu <:on tnkdir 
de talıii ve ı;ağlam ueş\·ünema 

ş-ırtlnrı ult111da yetişen ·ı~Rçlunıı 
da h ıstulaıınıaları icab edPcelti 
noktasında birleşmektedir. Dib 
hnstalığı !'.ladece doğru olmayan 
bir dikim usuluııun neticesidir. 

Bütün mıntakalnrda ağaçlur 
icab otliğı şekilde, kök boğazı 

toprak seçiyesi hiznı:;ında bulu 
nacıl k suretle değil, bilakis bu 
seviyeden 20 - 40 cm. (!) aşıı~ıda 
hatta çek defa daha derinde kal 
mak üzero dikilmie bulunmakta· 
dır. A~açlar bu hale ancak bir 
müddet, bir kaç beno, dayanabi· 
lir. Bununla beraber tipik ara· 
zın zuhurundan çok evvel yap· 
raklarııı solgun yeşillıği, noştine 

'manın pek yolunda olmadığını 
göstermektedir. Bundan sonra 
kök bo~azının ve buna yakın 

olan göğde kı!lmının hakik1 çü 
rüklüğii başlamakta ve bu yuka 
rıdıı bahsedilen sarılık süı·'atle 

ilerliyeı:ek bunu bütün ağacın 
ölümü takib etmektedir. 

Dikim cok defa fidanı icab 
e ı iğ ıııcfon 10 20 cm. daha d~· 

riıı rtikmek suretile yapılmakta· 

dır. Buııchın başka işi kolaylaş 
tırmak için çukur tama r.en dol 
dıırulmayarıık, tabii toprak sevi 
yesi11den nşaf:tıdu bırakılmakta· 

dır (Ş~kil S) Böylece, dikme 
çııkuı u içiııdeki toprak oturduk 
lan ııoııra, dikilmiş olan fidan 
daha derine gidor \'e adet oldu· 
R'll şokilcie oir müdçet !IOnra ÇU 

kur tabii toprak suviyesine ka· 
d:ır dolduruluııca, fidanın kök 
lıoğazı lıu sevi}·edeıl 30 - 40 cm. 
aşagıcla kalmış olur. (Şekil S) 

Bu gayri tabii dikilme vazi
ycıtinde ağacın kök boğazıııdan 
başlnran ıına kökler derirıde 

kalmak tehlikesinden kaçınmak 
il:in tabii şekilde mnilen aşa~ı 
doğru gidecek yerde bir mün· 
hııui yaparak yukarı doğru l>ü· 
JÜmeğe lı::şlar. (Şekil. S) fakat 
kök buğ.ızı ilo gögdeııiıı alL 
kısmı bu müsait olmıyaıı derin· 
tikte kalır. 

Aşağı göğde kısmının top· 
rakla örtülü oluşu O) ııi zamanda 

burada arızı köklerin teşekkülü 
ne sebep olur, Aı ı: ı kök teşek· 
külü ı:ok def ı ağaçların buğnzı 

doldurulmak suretiyle, bilhassa 
teş\'ik adilmektedir. Fakat derin 
de kalarak tehlikeye düşen esaR 
köklerin yerini arızi kökleı le 
doldurmak mümkün değildir. 

Ağaç gıdasını alabilm&k için 
arızi Lköklorin mevcudiyetine 
rağmen her halde esas köklere 
muhtaçtır. 

Şu şimdi bahsedilı n fona 
vaziyete rağmen ağaç 10 - 20 
sene \'O hatta lıazan daha uzun 
zaman l.ıüyümes ne de9am el ot'. 
Manıofi ıl(•Ş\'itıünıa hnli tabiide 
oldu~u gibi gür değildir. Asıl 

tehlike göğdeııin ıılt kısmile kök 
buğıızı çüraklüğüııüıı iyice art 
masıııdan şonra baş gösterir, 

' Hu t:ıkdirrte &ğaç kısa zamanda 
( 1 3 teuobhüt devresi içinde ) 
yaprakları sararak ölür, 

liman h:ıberleri 
Yunan baııdıralı Yuaııa va 

puru Onıııipol şirketi hesabına 

1111ılı telı f tüccarlar tarafından 

)'iikltıııloıı 1500 ton çavdarı talı 

nıil ,•tml•ktodir, 

~fornııriıı kooperatif şirkrti 

içiıı 400 lon çimento gelirm iş 

olan Yuııan bandıralı Damaski 
no v:ıpııruııun tahliyesine başla 
nacaktır, Bu çimeııtolRrııı boşan 

manı bittikten ı-;oııra ırıuhHılif 

•üccarlur tarafıııdau Vttpurn 1400 
ton çavdar yüklonccaktir, 

Deııiz Yollarıuın Anafarta 
vapuru bu gün limanımıza gele 
celi \'O )'Üküııü boşalttıktan son 
ra İskenderun, Payas ve Dörtyo 
la hareket edecektir, Bu vapur 
sıılı günü tekrar limanımıza ge 
lecek vo ihracal eşyasını aldık 

tan ı;;onra Antalya tarikiyle latan 
bula gidecektir, 

Adriyrtika kumpanyasıııın 

Asirya çapuru limanımızda bek 
lenilrnoktedir, Bu vapur limanı 

mıza 35 ton yük çıkardıktan 

sonra bir mikdar çavdar ve pa 
muk balyası alarak İzmire u~ra 
dıktan sonra lıalyaya gidecektir 

Belçika lıandıralı Li\'opolt 
ve Danimıırka bandırıılı Borııu 

vnl vapurları yarım limanda bek 

leni)'or, 

Sayfa; 2 __ 

f Dünyada Neler oluyor? 1 
Diş ağrısı nelere 

sebeb oldu 
Amerikanın Buffalo ş hrİ 

geçen gün cereyansız kaldı. Elekl 
rik cereyanı kesildiği gece de 

karanlık içinde geçti. Fakat bll 
had ise amelenin grevinden değil 
biribirini tukiU eden l>ir çok va· 
kalardnn ileri geldi. Buffalolıl 

tüccardan l<'reest bir iş için se 
yııhatte bulunuyordu. Bu esı!adıl 
Freest şiddetli bir diş a~rısına 
tutuldu. Olduğu yerde adnmakıl 
lı bir dişçi bulamadığı için Buf 
fotoya geri dönmeğe karar ver· 
di. Bir otomobil tuttu, şoföre soP 
süralle Buffaloya gitmesini eııı· 

retti. Otomobil süratle giderkell 
bir elektrik direğine şiddetle çard 
tı Free~t havada yanın daire çe 
virdikten sonra yere düştü. E· 
IAktrik direği yılkıldı, cereyaıı 
toli koptu. 

Freest yalnız sağ ve salii11 
kurtulmakla kalmadı, ayni ıs· 

manda diş a~rısı da birden uire 
kesiliverdi. Bu işten yalnız Buf· 
fıılo şehri zarar l ı çıktı. Çünlıil 
olektrik direğı tekrar dikilip tel 
ler bağlanıncaya kadar 24 saa& 
kar anlıkta kaldı. 

Kız ticaretine karı• 
Dünyada en ziyada kız tic• 

re ti yapı lan ıneın leket iııgiıtere· 

dir. Çüııkü İngiliz kanunlarınd• 
kız t icareti yapanlara karşı şid' 
detli tedbirler almayı mümköll 
kılacak kayıdlar yoktur. Bugı101 

kadar yalnız lııgiliz zabıtası keO 
di başına hareketle bu fena tici 
retin önüne geçmeğe çalışıyordıJ. 
Fakat, Frausıı, Belçika ve Aın' 
rikaıı zabıtasını hayli zaman i~ 
gul edeu Ganster ve kız tacir 
Maks Kas~elin katli hrtdisesi rnef 
cud tedbirlerin kiyafotsizliğilli 
meydana koydu Bugiine kad•' 
bir çok kız tacirleri Londrad• 
gayl't miikollof bir ha)•ul süı a; 
yorlurdı . İçlerinden bir taııeE
yulnız oturduğu daire için scı:• 
do 20 şilın kira \'eriyordu. o:R*'' 
bir kız tacirinin üç hususi oto• 
mobili vardı. Şimdi lngiltere şd 
!iye uczareti lıu ticaretin öıııl111 

ge~mek için ne gibi çnrelere b•! 
vuracıığını düşünmekle meşgtJI 
dür. J{ız tacirleri ele geçirdikltlri 
~cııebi kızları yerli lngilızlerl' 
evlendiriyorlar va bu suretle o: 
lan 1ııgılız tııbiiyelino sokar~ 1 
Loııdradu oturtmak müsaudel'I~ 
alal.ıiliyorlar ve ondan sonra P 
yasuya çıkarıyorlardı. 

80 bin kişi tanırdı 
Geçenlerde Londrauııı ıll~ 

Jıur ıahıta merkezi olan ,gco, 
laııd Yurıl• a ·mensup muktt)d' 
zabıta memuru Joyce \'efal e&' 

Bütün lııgilterenin tanıdığı 11' 
memura "80 bin kiei tanıyan ~ 
dam,, namı verilirdı. Joyce b j( 
kere gördüğü bir simarı ve ~' 
defa işıttiği bir hüviyeti bir 

1 
ha unutmamak hassasiyetiue. ~ 
likti. Bu suretle Joyce yer~ı ,4 
ecuebi olarak 80 biu kişinıll ,t 
k!Uini hafızasına tutuyor, set1 1 
bir dosya gibi, her kim halı"~ 
da tafsil~t istenilirse onu der~ 
veriyoı·du. 

Müteveffa Joyce zabıta ~ 
,.rinde o kadar meharet gös''.,
yordu J,i şayet takib olunaP / 
vaka horhaııgi bir sebepten 
layı tevakkufa uğrarsa Jo1~ 
müracaat ediliyor ve o da tı I_ 
zasındaki muhlmata islinad "af 
rek tahkikati derhal tesri el 

meQ'e muvaffak oluyordu. 
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· Türk parası ~iymetini ~oruma 
~akkm~aki 12 r,umarah ~arar· 

nameye ek ~ararname 
Madde 1 - Memleket dıt· 

bilinde altın ticareti yalnız Ma 
liye vekilet\nce rnı•zun kılıııa 

cak bankalar tarafmda.ı yap.
il r. 

Madde 2 - Kuyumcular an 
tikacılar gilıi sunat ve ticaret 
erbabı ile dişçiler meslek ve 
sanatıa-ı icalıı olarak işlene

cek işlenmiş veya masnu al· 
tın alım ve satımı y1tp·ıbili r-

ler. 
Madde 3 - Hurda hıılinıle 

ve.va masnu olan nltının d ıın 
ve satımı te:nnınile serl>eotli r 

Madde 4 - Birinci ve ikin 
ci madde • hü~Uınlerine göre 
altın tieareti veya altından ma 
mOI eşya alış veı işi y:ıp1n 

ve üçUncU maddede yazılı mu 
ameleleri 8anatı ınutaıie lrnl in 
de icra eden h ıkikl veya hUk 
mt şahıslar aldıkları veya sat 
tıkları altınların nevi ve mik
tarı ilb rtlış ve satış tarihleri 
ni ve fiyatlarını ve milşteri· 
lerin isim ve hUviydleriııi ına 

hallin kumbiyo muraldlbe mor 
ciince musnddak bir deftere 
kııydetmeğe mecburdurlar 

Bunlar bu kararnamenin 
neşri tarihindeki m13vcutlarını 
da bu deftere geçirirler. 
. Kemhıyo murakabe mer· 

cıleri altın ticarntine ve altın 
alım ve satımına ait muameıa 
ta ınUteallik hususatıu tetkiki 
için bankaların ve alı;,IQıuum 

eşhas ve maesses!ltın evrak ve 
defterlerini letkika salahiyet· 
tardırlar. 

Bıınkalar şııhıs ve mUes· 
sesoler kambiyo murokaba 
mercilerince istenilen yol111z 
altına nıUteallik her lUrlii rHU 

amelt\tı hurıltlrca tayin edİltm 
mUddot içinde itayu evrak ve 
vesnıkı teslime mecburdurlar 

Madde 5 - fş 1ıu kararna
me neşri tarihinden mutebHr 
dir, 

Madde 6 - işbu kararna· 
menin icrasına Maliye vekili 
mrnıurdur. 

İstan~ul m~n~ul ~ıymetler 
ve ~am~iyo ~orsasmm 

kapatılması ve An· 
karada bir borsa a· 
çılması hakkında 

kararname .. ., .... 
Mndde 1 - 1447 numaralı 

kanunun 2 inci maddesi hOk• 
mUne istinnden 1 Nisan 938 
larihinJ~ Aııkarada bir ("1en
kul kıymetler ve kumbiyo bdr 
s1ıs1) açtlmasına karar voril· 
miştir. 

Madde 2 - Yıne mezkOr ka 
nunun 55 inci maddesine 
müsteniden 1 nisan 9:-38 teri 
hind en itibaren (lstnnbul Men 
kul kıymetler ve kamhiyo bor 
sesrnın) Uç sene müddetle ka 
padılmasına karar verilmiştir 

Madde 3 - lstanbul men· 
kul kıym~tıer ve kambiyo bor 
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Y ENi MERSiN 23 IKiNCi KANl'N 

Japonya ile Ticaretimiz Mersin piyasası 
TU ı k - jııporı ticart:t anlaş 

mesı hakldııdeki izahnameniı. 

ikiııci kısmına yeni hUkümler 
ilave edilmiştir Bu hUkilmlere 
göre anlaşmaya tevfıkan Ja -
paııyaya ihraç edilmiş olan 
tUrk malları mukabilind3 bun 
lara ait nıeı ı ş~ şehadetnııme· 
sinin jııpon gllmrUk makam· 
!arınca damgalanmış lıir nUs 
hıısının gilmrüklerimize ibra· 
zın 1o aşağıdı ki esaslara gö e 
ithalat yapılahi IPcekti r. 

Jııporıyaya !Urk m:ılı ih· 
raç etmiş tuccar 1hraçtan son 
ra menş~ Ş ıhııdt>l,rnmesile ih· 
recet beyannamesinin tastik · 
li suretlerini ve takas tetki k 
heyetinden alınmış ohm kıy
met şahodP-tnames\ni koniş
meııtoyu malın Jtıponytıya doğ 

ı u sevktdilmiş olduğunu bi. 
diren ve anlaşmadaki nUmurıe 
sine uygun Jıı ponyonın Anka 
ra sefareti mektubunu tU rk 
şahadelııamesirıiıı jıpon mcı

kamlarınca damgalı B. nüsha 

sının nrnlın sevk tarihinden 
itibaren beş bucıık ay içinde 
Ekonomi Bakanlığına veritt.
ceğine dair asgari 3 milyon 
lira sermayeli milli bir banka 

dan alınmış teminat mektuhu 
Ekonomi bakanlığınft gönd~rila 
cektir. Bakanlık b~ vesikaları 

tetkik edecek usulüne muvafık 
bulduğu taktirde mukabil itlıa 
lalın yapılması httkkındakı 

mUsadesini gl:mrUk ve inhisar 
lar bakanlığırıa bildirecektir. 

Açık Teşekkür 

Oğlum Cemalrn rt>fı kası ge 
linim Hatice uğurun Doğum 

neticesinde yakalandığı hum· 
m11i nefasi hastalığının teda· 
visile muhakkak bir ölümden 
ku rtaran Doktor Nazıma aleni 

teşekkür ederim. 
Silifke Beledi ye rAisi 

S. Uğur 

Davet 
Mersin Tüccar kulü~ü 
Başkanhğm~an 
15· 1-938 Cumar· 

tesi günü umumi hey 
et toplantısında ek~ 
seriyet hasıl olmadı 
ğından bu gün saat 
J 8de sayın azaların 
kulübü teşrifleri re· 
ca olunur. 
sasında asli ize olarak halen 
kayıtlı bulnnan 18 acı..nte An
kara menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasında asli aza 
olaraK çalışabilirler. 

· Madde 4 - işbu kararna
me ııeşri tarihinden muteber 

dir 
Mudde 5 - İşbu kararna· 

menin icrasına Maliye vekili 

memurdur. 

-........-
2~- 1 938 

K. S. 

Pamuklar 
Klevl•nt 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 

37, 
30, 

5-50 
Kırma 22 2{i 

Koz.acı pnlağı • 

buğday -çavdar 
Sert şark 5.,17 
Yumuşak ~.,15 
Yerli buğdayı 4.,50 
Çavdu 4,87,5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 
Yerli 

Nohut ekstra 
fasulye 

Yulaf yer!i 
Mercimek yozgat 
Sahlep 

Tatlı çoğen 

Balmumu 

Cebri 

Susam 

3.~5 
3,,7.'i 
5,12 

7,50-10 
1,,25 

7·8 
ı20-nm 

20 
7,5 
ıa 

1·\ 

yapllğı 

53-54 
50 

Siyıth 
Şark 
Anadol 
Aydın 

Yıkanmış yapak• 
Güz yunu 

5:?-55 
80 

Konya malları tiftik 
Yozgat 

Keçi kılı 
» dabağ 

Deriler 
Kf çi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı bıdem içi 
Acı » » 

Acı çekirdek 

Urfa Yeğı 
lçel ,, 

80 
42, 

28-30 

75 
pirinçler 

Birinci nevi mal 15-16 
ikinci nevi mal 

Çay 
Kchve 

:.>95.305 
111-112 

Gtıven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acaotası . V ASFl ORGUN 
dan arayınız 7-30 

Y[Hi M[RSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ TOrkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 K
1 

.A.ltıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Reımi ilinatın ıatın 10 
Kuruıtur. 

' 
SAYFA: 3 

i L A N 

O. Oemir~olları ~~arı a işletme si e~siltme ~omisyonun~an 
Adana Guı önündeki cadde ile Mersin istasyonunun 8 

va 9 uncu hatları arasının orta okul cadd< sine kadar par
ke kaldırım döşt me işi aşağıdaki liste mucibince kapalı 
zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3-2 938 
perşembe günü saat 10 da Adana işletme müdürlüğünde 
yapılacaktır. Buna aid şartnameler Adına veznt'Sinde aşa· 
ğıda gösterilen b edellerde sııtılmaktadır, 

İsteklilerin 2490 Nolu kanunun lüzumlu göstudiği ve· 

saik ve 938 yılı ticaret odası ve Nafia ehliyet vesikası ile 
işletmemiz veznesine yatırılacak muvakl<at teminat makbu 

zu veya Banka mektubu ile birlikte t eklif zarflarının eksilt 

me saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza ve. 
rilmesi ve teklıf sahiplerininde muayyen saatte bnır bu· 

lunmaları . 

İnşaatın Yapılacal< 
bulunduğu işin mik· 

mahal tarı m2 

Adana Gar 1810 

Mersin 2600 

Vahit Tahmini 
fiyatı bedel 
kuruş Lira k. 

Muvakkat Şartname 

teminat b edeli 
Lira k. kuruş 

8~0 4344 ~~·5 80 11 
240 6240 468 15,5 

19-23-28-.~0 

i· l A N · 
Mersin sul~ ~u~u~ ma~~emesin~en 

)J~rsiuio lrnl1çt• uı<ılıallt>~İııılt>u ve ~alrn11lıaue 
ci va rrnda otu rau Ada 11alı isnıc.ı il kızı "e i br<ılıi m 
karısı S tı fıye a)'fll ıııalıalleden uı:ılınıut oğlu ib
rahim alt·~lıirıe ~cıığı boşaıııw\ dtı\'aSırıın yapıl
nıakla olan duru~m:ısındu : 

~liitld P i a l• ~ h ihrahinı wuıııııa çık:ır· ılan davrli 
yeye~ nıiilıiiŞ İr larııfırı dan VP.rilt•ıı lllPŞnıhalla mu
maılt• ) hirı nıulıalli ik3uıPlgalıı ve azinı~li nH· clıul 
olduğurıclan tl:ıvPIİ)' e hila lt>lıl iğ i :ul• ~ t• diluıişti~. 

llah~tıı.ıemizcP- ilaıı~u ltılıl i ğu t ifa~ırw karar ve 
rilPrek mulwkf>mı1 si de '23 2 938 ~iirıliıı~ n.uallak 
hulunduğund~ıı nıahkrnrn~r. ) :l kP-udisi vt~ \UfH!l 
bir vf>kili kanuni görıd~rnıcsi aksi taktirde ·gıv:ı
brnda ruuhakenw icrasına karar verıleceği · (lan 
olu uu r. 

i l A N 
Mersin· Asliye Hu~uk Hi~imliğinden 

M t> r sın nı r n ı 1 r k P l lı a s l a 1 w 11 f ' s ıı uf r, nı u lı t r 1 i f ı a -
rilı!t>rde öl_t>ı~ nıuhtrlif ş~~luslara ail 364 parça PŞ 
~a ıları l<ırılıınch• n 15 gun !'oııra ~rttılar~k lwdrl
lc-~r i ma 1 ~a 11dığına tevdi t•dilt•c .. gi rnlnı nırzk lir 
*'ŞY~ ile ah\kalı buluıı anlarrn eş,alarını almak liz
f't' oıiii':ıcaal Plnh· h~ri liizunıu ilan olurıur. 

Kiralık 
Fabrika Büfesi 

T. C. Ziraat bankası Nebati yağ ve 
Susam F obri kasının Büfesi Bir sene 
müddetle kiraya verileceğinden istekli
lerin her gün fabrikaya müracaatla 
f artları öğrenmeleri ve ar:zu edenlerin 
24-1·938 pazartesi günü öğleden sonra 
yapılacak münakasaya iştirakleri ilan 
olunur. 21-22·23 

Saym Hal~ımıza Müj~e 
Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi-

den düşününüz. 
S:ı ğl.ıııı, dayarııklı, rnnlt•dil fıvatlı madtın vH 

l o~ ~ömlid~riili Önıer C. Tiir km.,PrıPlii tictırtıtlıa. 
ru'siıultın ar~yımz. Toptan ve p rakP.oıftı satış \a-

pılır. Adres: A zak:ıade ilan No. ı 4 
7ı-9u 
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Ahmet Kaya Selçuk 
Kuruş Kebaplar 

15 Mersin kebabı koyon tti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyn ile : 

15 Kuşbaşı k ebap • 
20 Domatisli kebap 

20 Batlıcenla Ur fa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 
! O Sıırımsaklı Ayin tap kebabı 

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

• 20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 
tıo Çiğ köfte m 

! 5 Salata, Cacık, Turşu nı 
1 Kıbrıs çarşısıoda 8 -10 Numarah Örne~ Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bır çok ya· 

1 zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş·. 
ffi ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

nı örnek kebacısı Jıhnıet çekinn1ez. 
Lt. Bir tecrübe kafidir. 18-30 ,,fil • €:-ili , ı •:!:..., ~= ~clP 

, -==..--.;..;==-=-----===-=' 
Foto gün 

1-?0,.fO GÜNÜ arayansayın 
müşterileri onu z afer caddesinde. 'atel 
vesinde bulacaklardır. 

FOTO GÜN e fotograf çektirme~ 
nıo~ern ve temiz ~atualara malik olmat demeUir. 

FOTO GCN clt' ~HVP. S~\' t' fotognı f Ct- ktidr • • 
ağra nd i~rua u yıı plı rı r <ima tör i~I.- ri 11 izi gör. 

ı •I ü rtı hi l ı rsi n iz. 
1 

FOTO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu. 

ruplara gider. 
FOTO GÜ.Nü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

1 

yer olarak kabul ediniz. j 1 

ao~.10 _, 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 

1 Sağlık Eczanesi 1 
8 H~B!~~~ y .!~m!~k A vru~~IŞ~~~~~dl~ı~iye ~ 

milstahzeratı bbulunur., ~IJ 
~~.~~~~~ 

Yeni ~tersin Basımevinde basılouştır 

~ ~u~nb~ , = ~nu. n A\1 -~~nnmnnnn •••n•••• 
ı . kayadelen suyu ~ = Sıı~ııı ll•lkınıızın Sılıtwıııı ııii·ı iiı.ıı11ıh' ıut•r k P.;ı tıuhı •rıııv•r• K.\ \'Aİ 
~ BELEN Sil Y CN t: ~:n t>I sılı lıi hi r şt·~ ildt· nwn1 ağıl a ki •· ·~is.• tında ek sik
i liklerini tamamlamış frrrnitı P.tl son u~ull•·riui y~ ptlrmalufa lmluıulujiu 
ımzu tırz PdPriz. 

1 KAY ACELEN SUYU 
1 Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma ka~ar cam boruiarla billur ~avuzlara. 
5 in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimyevi evsaf mı mu~afaza e~erek el deymedenı 
~ ~ususi kimyakerimiz ~uzurun~a damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 şehrimize gelmektedir . İ 
ı KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 

j8f gOsterd.iği ~ağbet ve teverci.ıh~ karşısında fazla söz söylemeğl zail görüyoruz. Sıhhat Bak<ınhgı 

•ve selahıyetlı makamların vermış oldukl arı raporlarla Kı\ YA DELEN SUVU ~elrız Türkiyenin ı 
• en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11 Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~uou isbat 
U etmiştir • • 
! iştahsızlığa, hazımsızlıQ"a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KAY> "lELEN şifalı bir ı 
~ hayat kaynaQ'ıdır. 

! Suyu pek temiz ve berrakdtr. Tecrübe tdtn sayın halkımız kendinde buldutu zindelik .,, sıhhatın • 
~ rerdifi farklarla suyumuzun müşttrtSt çof!alnıaktadır. il 
f: Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakka1iyesi 1 
•••nu~n~ennnnnnnn~DBn~nnennnn•n•••••••a 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-; GÜ.VEN 1 
~ SiGORT ~ ... ?Q?YETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak EytCJm bankaları tarafından Jmı 

~kurulmuş tomulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun Jmı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M 
E~ 
1 • 
1 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müesses tla ticurethanelereai t her nevi def ter 
ler ve evrakı matbua ve a sr irei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

··········~········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAPl 

HER NEVİ . KARTVİZİT 
D A v- E T I K. A R T-K.İT AP , GAZETE .... 

V E JY.[ E C JY.[ U A L .AR. I. z .AR F K.A-
11 T.A B I NI DE R. UH· G I T E A Ş L I K. -

L A. R. I T AB ED İ-
TE EDER· LİR.. 

------------.J.-=~~;...._---------~----__. 
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