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2897 GÜNDELiK SiYASi HABFA F"IKIA GAZETESi 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 ' 

/ngiliz Hariciye Nazırı Pariıe l(itti Atatürk 

B.Eden Abbas Hilmi paşayı 
kabul buyurdular 

Pariste hükumet erkanile 
görüşmelerde bulundu 

Yalova 26 (Radyo) - Sabık 
Hidiv Abbas Hllml paşa dOn saat 
on altıda Yelovaya gelm!ş ve Re 
lslcumhur AtutUı k tarafından ka
bul buyurulmuştur. AhıtOrk, Ab· 
bös Hilmi paşayı blr saat kadar 
neıdlerlnde ıtlakoymuşlardır. 

Reıml teblil nefredildi. /ngiltere ve 
Franıa araıında fikir beraber/iti var 

ingiliz Pariı 26 (Radyo) - lngiliz lıkte Milletler Cemiyetinin bu 
Huiciye tekili Eden Parise gel· gOnkü konseyinde hazır bulun 
mie ve devlet adamlırile öQle· , mak üzre Paristen ayrılmıelar· 
den enel bir saat görfüşmüştilr. dır. 
Şerefine bir öale ziyafeti veril· PariR 26 (Radye) - Rcsmt 

tebliğ: 
mit ve ziyafetten sonra da 1ıö· Başvekil Şotau ile B. Delbos 
riıenıelerine devam etmittir. Cenevrede tetkik edilecek mt!se 

Edenle Fransız devlet eı·kQ· leler etrafında görüşmüşler ve 
nı araıında tam bir fikir birliği yapılacak itleri tetkik ve teshil 
•ardır. Her husuRta Cenevrede etmişlerdir. Şotan ve Delbos, 
görOşülecek meseleler etrafında Edenle de görüşmelerde bulun 
İtilaf hAsll olm~stur. B. Eden l muşlardır. Bu görüşmelerde mu 
Fransız Hariciye nazırı ile bir· tabakatı efki\r hasıl olmuetur. 

------------------------------------~ 
Bulgaristandaki 'l'i\rkler 

anavatana gelecekler 

işçi Partisi 
Japonların Çin üze· 

rine tecavüzünün 
durdurulmasını 

iıtiyor 
Londra, 26 (Redyo) logiliz 

işçi partisi milli konserinrlen 

l 
bir heyet, lngiltere başvekilini 
ziyaret ederek Milletler Cemire 
ti konstıyinin bu toplantısında 
Japonların Çin üzerine olan te 
cavüzünü durdurmak için teşeb 

Büyük Millet mecliainin mart toplantr 
aınde bu İf için 3 milyon lirn talu.iaat 

ayrılmaıı muhtemeldir. 

büsatta bulunulmasını Japonya 
ya kredi ·ve borç verilmemesini 
Japon mallarına kelimenin tam 
maoasiyle ambargo vaz'ını, harp 
malzemesi verilmesinin yasak 
edilmesini istemişlerdir. 

Ankara - Bulgariıtanda o· 
turan ve mikdarı 1,5 milyona 
Jaklaean Tilrklerin annntana 
ıelmeıi hakkmdaki Bulgar hü· 
kumeti7le kati müzakereler eu · 
bat içinde baeh1acaktır. 

Baevekil CelAI Ba1ar, büyük 
fe eamil bir iıkl\n pll\nının ha 
zırlanmasını emrEıtmiştir. Bunun 
içilJ bir komi17on kurularak ça 
hema1a baehyacaktır. Komi11on 
da Sıhhat mOıteearı, iıkAn u· 
mum mQdürQ, mahalli idareler 
umum mOdOrQ, erklnıharbiye· 
nin, jandarma umum kumandan 
tıaının, nürus ve emniyet umum 
mftdilrlüklerinin iktisat, ziraat, 
kültür bakanlıklarının mümes· 
silleri bulunacaktır. 

Bu komisyon memleketimiz · 
deki 7eni iskAn mıntakalarını 
tesbit edecektir. Haber alındı~ı 
na göre, bilhassa, Antal1a ve ha 

taliıinde Bulgari"tan Türkleri 
nin iskAnı ve çok vArimli olan 
bu toprakların çalıekan b irer 
Qifçi unsuru olan Bulgaristan 
Türkleri vaaı tas ile ieleLilmesi te 
min edilecektir. 

Bulaaristanla 7apılacak an· 
laımada, Romanya ile 7apılmıe 
olan iıkAn mukueleeinin ana 

tartları gözönünde bulundurula 
caktır. Bu mukavelese göre, 
Tilrkiyeye aelecek olan göQmen 
ler tam bir serbesti içinde mal· 
larını "'t11bileceklerdir. Bundan 
baıka ekim Aletlerile hususi ee 
Jalarıoı 1retirebileceklerdir. Bul • 
aariıtan Türklerinin, öz malları 
nı düttlk bir fiatla satmamaları 
•e bir iı\iımır mevzuu haline 
letirilmemelerl için tetbirler alı 
nacaktır. 

B01Gk Millet Meclisinin Mart 
detreıindeki toplantısında, nor 

nıaı iıkAn proaramı dıeındıt ola 
tak te sırf Bulgaristan Türkle· 
tinin anavatanda yerleımeleriııi 
temin için ÜQ milyon liralık bir 
1-lıaiıat vermeai muhtemeldir.Bu 
lıbıiıtttla Bulaariıtao TQrkleri 

Qemberlaya, uziyeti pek 
1akından takip ettiaini cevaben 
bildirmiştir. · 

için 7eni köyler kurulacaktır. 

Bulgaristandan resmi ka1nakla 
ra g e len haberlere görE1, hükii 
metin böyle Acil ve tıüratli ted Asi Tayyareler 
bir almasını icap ettirecek vazi· 

,euer vardır. Barselonovı tekrar 
Evve lll Bulgar hükumeti ,gay 'J' 

rimesul şahısların ve teşekkülle· bombardıman ettiler 
riıı, Türk düşmanlıQı ha· eketinf' B&rselon 26 (Hadyo) - Asl tay 
ıemamen aöz yummakta ve bun yarelerl dOn öğledtın sonra Barse 
ları serbest bırakmaktadır. Türk İooıtyı tPkrar bombardıman etmiş 
kö1lerine, Türk harfleriJle ya !erdir. HUkOmetçller lıtyyerelere 

şlddelll top ett:'Şl ııe · mukabelede 
pılmış neşriyatın girmesi kati· 

buluomuşhudır 
yen ynsak Pd ilm i ~lir Bulgarie d l 
tana giden Türk gazetf'lerinin Sengapur a yapı O• 

«Arguse Bulgn re> vasıtasiyle git cak manevralar 
mcRinin eebel·i budur. Bu müeıt 

Singapur, 26 (Radyo) Bura sese Türk gazete lerin in satışını 
da yapılacak manevralarda Lu 

menetın ekte vo bu gazetelerimi 
lunmak üzere 54 ü Irak ve Hin 

zin başka bayiler bulmasına im d istandaıı olma k üzere 110 laf 
kl\n vermemek için bayiliği ken yare gelm i ştir. 20 harp gemisi 

Sonu kllnclde- dtt dPmirlemiş hulunmuktadır. --------- _________ __:;.;_:~ ....... __;------------
D ı n iz işçileri kanunu tatbik mevkiin3 girince 

~Ievcut eski ·nakil vasıtaları 
tasfiyeye uğrayacak 

Denizcilerimizin hayat ve iatikbalini ko 
· ruyacak olan proje hanun feklini alacak 

Ankara - lktiıat tekAleti ' . 
teekilAu uzun müddettenberı, ~ · 
saeları hazırlanmakta olan denız 
işçileri kanun IAylhaaını t~nıime 
baelamıetır. Çok yakın bır za· 
manda denizcilerimizin hayat ve 
iıtiklalini koru7acak olan bu 
projenin kanun ıeklini alacalı 
anlaeılmaktadır. 

Deniz ıeçileri kanunu da af 
nen kara ieçileri kanunu gibi ge 
rek iş verenin, g erekse işviııin 
bütün hukukunu koruyacak h (l 
kümleri ihtiva edecektir. Yalnız 

deniz in karara nuaran meeak· 
katli olueu Q'ö zönünde bulundu 
rulara k d en iz adamları için dün 
)'anın her tarafıııda kabul edil · 
mit olan esaslar bu kanuna da 
konulmuı bulunmaktadır. Bu ı· 

rada deni:r. kazalarına karıı de· 
niı adamlarının korunmasını te 
miıı edecek h er türlü tedbirler 
de kanun IAyihaaında derpiı e· 
dilmiıtir. 

Yalnız bu kanunla deniz 
nakil vasıtalarında tilltOn dOn1a 
ca aranmakta olan eartların bu 
lunması esası kooulecatı için 
meqcut deniz nakil vuıtıtlarımı 
zın bu şeraite aykırı düşecekle 
ri aözönünde bulundurulmakta 
dır. Bunun iQin yeni gelecek va· 
purlarla bir sene içinde esasen 
bir tasfiye7e uA'rıyacak olan de· 
nlz nakil vasıtalarımızın çıkacak 
kanunla ikinci bir taafiyeye ut 

rıyac41ı anlatılmaktadır. 

Çin Mareşalı Çan-Kay-Şek bir Alman 
gazetesine beyanatta bulundu 

Şimdiye kadar üçyüz bin 
Çin askeri öldü 

Çin, hariçten silah getirmeye mecbur
dur ve bize açık yollar vardır, dedi. 

Berlin, 26 (Radyo) Çi n Ma 
reşalı Çan Kay Şek kendisiyle 
mülAkat yapan bir Alman g aze 
tesi muharririne beyanatta bu 
Junarak : 

.. Şimdilik bir mukAbil taar 
ruzlıı kati neticeler elde edilme 
sine imkiln yoktur. Japon taar 
ruzundan bu güne kadar üçyüz 
biu asker kay betlik. Bunlardıın 

bir kısmı öldü bir kısmı yaralı 

dır. Bunların yerlerini doldurma 
y~ ve haııl'lıklarımı.zı ikmale 
mecburuz. 

Çin hariçten sil~lı ve mühim 

mat getirmeye mecburdur .. Japon 
lar bütün yollarımızı kapamaya 
çalışıyorlar. Fakat bizim açık 

daha bir ço k yollarımız vardır . 
Çin ile Fransa arasındnki Hindi 
Çini yolu nc:ık bulunmaktadır. 

Diğer bir yol da yapılmaktadır 

Çana-e r yaugd ıı n g eQmek üzere 
de bir yol yapılmaktadır. Koaıü 

ııistlik mevzuuna temas eden 
Mareşal, Çin dahilinde komünist 

tesiri olamaz • domiştir. 

ltalya ile Türkiye arasında 

·resbi t edilen altı ay lıl{ 1{011-

terıjan listesi 
Türk - ltulyan t icaret aul u ş 

ması mudbince 1938 yılının tes · 
bit edilen ilk altı aylık kont..,n· 
jan listesi Ankaradan şohrimizc:'e 
ki iktisadi dairelere gönderilmiş 
tır . Bu listey! ehemmiyetine bi· 
naen aynen aşağıya yazıyoruz; 

ftafya tavuk, yumurtası için 
S milyon liret, taze balık için 3 
milyon, şeker huıtısası için 150 
bin, arpa (mevsim mahsulü) 
9,750,000, i~imleri zikredilmiyen 
tohumla.J için 8,775 000, kuru seb 
ze 500,000, kuru üzüm 500,000 
knru me)"VI\ 935,000, ya~lı tohum 
Jar için 150,()(\0, zeytinyağ (mev 
sim mahsulü) 5,250,000. ham prt· 
muk 3,500,000, yıkıınPıamış ve 
Jıkanmış yün 750,000, yün kas · 
kam vo pıtQAvrsıın 325,000, kromit 

500,000, kufşun maden cnv:1eri 
1,500,000, kiıre 650,000, a fyon 
1 250,000' boyalı ve tnnnıtli mad· 
de ler 500.000, kürk imaline yara 
yan ham deriler (metı.-im mahsu 
lü) 200,000, yulaf 2 625,000, kep~k 
735,000 liretlik kontenjan vernıi' 

tir. 
Bundan başka, muhielif 1nv 

hayvanları için 7000, çavdar iQin 
16,000, sirke ve salamura 1,GOO 
nebati yağlar, sisam J&ğı, 870, 
balmumu (işl enmemi ş 10,250, h ·1m 
kil ıooo, Jüııcleıı mamul şRllar <>r 
tüler 1600, çimento maden Ce\· lıe 

ri 251250, hurda demir ve çelik 
48,880, tekerlek bakır 8,850, tes · 
h in için makina ve cihazlar 500, 
elektrik aküıuildtörleri 500, fon 

(Sonu ikincide) 

ASRİ ıv.ı:USK.ALAR. 
Bilmem slı de öyle misiniz? 

Ben bir gazetenin e n çok, nan 
sayfıth.rını okurum; gUlnıek için •. 
ÇOokO E'ğer sadece ilk ve iç say· 
falars kalsam, beşeriyetin haline 
tomen tomen gözyaşı dökmek 
ıcabedtıcelc. Halbu ki şu dOnyada, 
oç gflnlOk ömrUmOzU, mıtnusı ol 
bııyet bir biç olan hadiseler kar 

r şısında bOogUr büngUr ağlamakla 
geçireceksek ne diye geldik bu 
rıınl aı~m~? lspanvollar birbirini 
kırıp tUketlyorlarsa, Juponlar Çin 
illeri kıtır kıtır doğruyorlarsa, Bil· 
mem nerede bilmem kimler gırt
lak gırtlağa blriblrinln kanını lçl
yorlars11 .. Bunlara şöylece birkaç: 
-Vııb vah. Yazık! Deyi;> geçmek 
lazımdır. Ve işte .. Hepsi okadar .. 

Hayatta, ağlamak kolaycır. 
Etrafımıza kısa bir göz ttlsak, içi 
mtzl sızlıttacıık bize gözyaşı dök· 
tOrecek ne facialarla karşılaşırız. 
Hele azacık da yOreğlmlz yufka 
ise • Fakat ıtsıl marifet, bUlUo bu 
fecaatle dolu bayat içinde n gDIO
necek blr çeşni buhtbllmek tedlr. 

Ben, bir dereceye kadar bu 
sırra muhar olmuşlardanım. Eğer 
aklınıza uyıun gellyorırd t>.ı ! şe
kil, siz de b~nim gibi, Herhangi 
gUrılOk bir gaze tenin ııanıarıoı o· 
kuyunuz. Göreceksiniz ki, y üzü · 
nUzdc neşe, vUcudunıız~tt &'hha", 
manevlyatınııda tsyaia karşı ba· 
rlı bir kuvvet basıl olacaktır. 

lşl t! size bir krem reklamı .. 

Mübarek kremin meğer ne marl 

fetl e rl varmış: Elll beş yuşında blr 
l\cuze yi nç gUn içinde tapttıze bir 
afeti d evran yııpı\'erlyoı! Bir ıni · 

de ııacı , bir bnğırstık nacı, bir 
kalp ve bir böbrek ekslri: Bunla
rı kullanmayıp yıllarct1 mide, ba· 
ğırsak, kalp ve böbrek ıztırapla· 

rlle kıvranmak; heni dUpedOz ena 
ylllktir. Hem erendim, bu mubte. 
rtım ilaçların hedlyP.sl de pek öy 
Je kıttlanılsmıyac11k gibi değil ki •• 
Bir iki pape l srasınds blrşey ... 

Ben bunhm gördllkçe, dalına 

şu «Nnsıra , bas ura, göz ağrısınıs, 

diş ağrısına . sııncıya, nefes darlı· 

ğına, pekliğe, hazımsızlığa .. .. Ve 
hDlasa binblr torlu derde dova 
mahud ürDrOkçn muskalaaım > 

hatırlarım! Onların yapmak iddia· 
sında bulunduğu lylllklerl şimdi 
8ıtsrt muska. dlyeceıttm bu mOs· 

tııbz11rlar yapmak lddiasındul yal. 
nız ttralarında şu tıırk var: Evvel· 
kile r dttba müte vazi idi, Şimdiki· 

ler • KBliba kendile rini kitaba uy· 
durdukları lçlo olacllk· daha tuz. 
lu bObe rli .. 

Lllkırdıyı nıatmağa tuzum ne'? 
Hemen, dilerim ki rabblm, eşl dos 
tu böyle osrt muskalar& mubbıc 

etmeblo •. ~mini 

• 



• 
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Jale A~la anlatı~or; 8 
Hayatta çirkin kadın 
yoktur. güzel olmak 
için onu istemek kifa
yet eder, 

Genv kızlnrımıza burada sı
rası gelmişken birkaç söz söyle 
meden ge~emiyeceğim. Sözleri· 
me ehemmiyet verin ve inançla 
diııleyin kızlarım. 

Genç kız, biraz daha gel :şe 

bilmPk için titreyen bir gonca 
gibi, güneşin ilk puselerini bek

liyen tatlı bir şafağa benzer. 
O haliyle güzel hem d o çok 

güzeldir. Podralar, krem :er ve 
bütün makyaj onun nazik ve he 
nüz olmamış tenini insafsızca 

tahrip etmekten başka Lir şeye 

yaramaz. 
Genç yıışında ihtiyarlatmak 

tan başka bir faydası da yok· 
tur. 

Dir genç kız için riayet et
mesi !azım olan şeyleı in başlıca 
sını, temizliğe kati riayet ve ha 
fıf sporlara devamı teşkil eder. 

Gene kız bu iki hakikati be 
nimsomekle yarınını hazırlar ve 
yarıııın temelleriııi almış sayı· 

la bilir. 
Dikkat edin çocuklar.. Son

ra pi~mıınlık fayda vermez. 
Geııç kadınlara gelince: 
Bıııılar çiçekli bir bahartt1 

sabah ışıklal'ldır. İlk ışıkların 
sevgı dolu puselerinden henüz 
uyanmış, hayat ~ <.tunda korkak 
ve müte reddit adımlarla yeni, 
yeni ilerlemeğe başlamıştır. 

Giizellik denen hazineyi, an 
cak ,·ücııdırna edeceği dikkat ve 

itina sayesinde muhafaza edebi· 
lecektir. Bu da sabahları kendi 
ne hasretmeRi lllzımgelen saat· 
terde sırası gelincs bahsedece-

. ~im şekilde, spor hareketleri, 
banyo ve istirahatle mümkün 
olur. 

Bu çılğd:l vücut genç kızlık 

taravet ve elastikiyetini sün'i 
tedbirlere müracaat etmeden 
muhafaza etmelidir ve ettirmeli· 
dir. 

Kadın: 

Otuz yaşından sonra kadın 
tamamen açılmış so\'imli, koku· 
Ju bir çiçek gibidir. 

Vücut geçen çağlardaki na· 
zikliğinden temamen ayrılmış, 

ve tam manac:iyle tekemmül ot· 
miş olgunlnşmıetır. işte kadın· 
lık devri de şimdi başlamıştır . 

Artık vücuda son derece 
itina zamanı gelmiş her hususta 

pehrizkUr davranmağa ve uya· 
nık bulunmağa mecburdur. 

Bu kadınlık çıkıe merdive· 
ninin son basamağıdır. Kadın 

burada biraz beklemeli, otuz se 
nede çıktığı merdivenin dar sa· 

hanlıQ'ında hiç olmaz ise on se- ı 
ne oturup yorgunluk almalı ve 
etrafını seyrederek geçtiği yol· 
ları görmeli gideceği yolları tet 
kik etmelidir öyle değilmi ya ? 

Merdivenden kim olsa iner, 
yeterki iniş olsun, marifet orada 
kalıp barınabilmektedir. 

Gör üyorsuııuzki, kadın bu· 
rada Lütün gayretiyle kendisine 
itina etme~e, ihmal denen öldü· 
rücü) ı1 yıkır.ıyı lugatıııdan çıka 

rıp atmıığa katiyen mecburdur. 
Bu artık ona en iyi dost 

aynası olmalıdır ve onunla her 
zaman dertleşmeli ve hatta on 
dan nesıhatlar almalıdır. 

O size, gece uykusuzluğu· 

nun ne elemek olduğunu,IAkaydi 
ve ihmalin ne şekle sokacu~ını 

bııkur bııknuız hemen söyliye· 
cektiı'. 

öaıeden ııoura naaılki bir 

IEHİ~ ' HABERLERi 
Azgın mandalar 
arabayı kacırdı , 
Geçende 1stanbulda yallah 

edince Üsküdardan deniz filan 
dinlemeyip yüzerek Sirkeciye 
geçen, oradan Ul Samatyaya ka 
dar koşan ve bütün lstanbulu 
heyecana veren azgın mandala 
rın işgüzarlığı hatırlardan he 
nüz silinmemiştir. 

Evvelki gün de tam öğle 
paydofmnda Kazanlı köyünden 
lbrahime Ait arabaya koşulu bir 
çift manda şehre girince hiddet 
asarı göstermeğe başlayor ve 
polis müdüriyetini biraz geçince 
ne övendire ne de boyunduruk 
denen direksiyon kuvvetlerine 
aldırmayorlar. Arabacının bütün 
gayreti havaya gidiyor. Bütün 
güçleri lıütün kuvvetlerile şehre 
do~ru hücuma başlayorlar. Bere 
ket herkes öğle yemeğinde yol 
Jar tenha kimsenin burnunu bile 
kanatıımıyorlar, Xihayet etfaiye 
önünden ayni hızla geçerek Bay 
Kadri Sabuncu fabrikasının çık 

maz sokağına dalıyorlar orada 
boyunduruk kırılıyor araba par 
çalanıyor nihayet Mersinde ka 
zasız belasız azgın mnnda!arın 

şerrinden kurtuluyor, 
Mandalara bu günl~rde dik 

kat gerek hiç şakaları yok , 

Fidan tevziatına bu 
günlerde boşlanacak . 

Tarsus meyveli ağaçlar fi· 
danlığından bahçecilere tevzi e
dilecek olan fidanların ilk liste 
si Ziraat müdürlüğüne gelmiştir. 
Bugünlerde tevziata başlanacak· 
tır, 

Bir yangın çıUı 
ltf aiye yetişerek 

söndürüldü. 
Tarsus, cHucıu ı-;i• 21 - 2~ ge 

cesi saat yirmide Tekke mahalle 
sinde 13 numaralı Halil oğlu 

hancı Karamanlı lbrahimin evin 
de yangın çıktığı etfaiyeyeye 
haber verilmiş ve hemen elfaiye 
teşkildtı arazözlerle yangm yeri 
ne yetişmişler ve tevessüüne 
meydan vermeden yHngını sön 
dürmüşlerdir. 

Yangının sebebi, ev sahibi 
nin gezmeye giderken ocak ba 
şıuda yanık bıraktığı lambanın 
ateş almasından ileri geldiği ya 
pılan tahkikattan anlaşılmıştır. 

Yelespite ~inen gayri mesul 
çocu~lar 

Tarsus, cIIususi• 8-12 yaş 
ları arasındaki bir takım mek 
tep ve mahalle çocukları veles 
pile binerek mahalle arasında 

tte umumi yollarda süratle gez 
mekte ve ufak çocuklara çarp 
maktadırlar. 

Bu gibi gayri mesul çocuk 
ların velespite binmelerinin men 
edilmesi, her hangi bir kazaya 
sebebiyet verilmemesi için lazım 
dır. <Merciinin nazarı dikkatini 
celbederiz . 

Domuz sürek avı 
Vildyet Ziraat müdürü Ali 

Rıza Altııy, mücadele memurla· 
rile beraber domuz sürek avı 
tertibi için köylere gitmiştir. 

Bulgaristandaki rl'iirkler 
anavatana gelPcel{ler 

Büyük Millet meclisinin mart toplantı
sında bu iş için 3 milyon lirn tah~isat 

ayrılması muhtemeldir. 
Birinciden artan 

disi yapmakta ve bir mikdarını 

hükumetten alarak gnzetelere 
ödediği halde dağılmamaktadır. 

Bulgar hükumeti, Bulgar 

çatandaşlarına vergi borçları 

için azami kolaylık gösterdıği 

halde Türkhırin lrn imkdnlardan 
faydalanmasına mani olmakta· 
dır. •tane11 ismi altında Türkler 

den munzam olarak tahsil edi
len paraların haddi hesabı yok 
tur . 

Yapılan zulümler 
Türk kt\ylüsünü asıl müte• 

essir eden kültür propagı:ındası 

dır. Bulgar hükumeti, eliııde 

oyuncak olan başmüftülük ve 

yobaz hocalar usıtasile Türk 

halkının milliyetperverlik ve ana 
vatan hislerini, durmadan körlet 

çiçek gün<-şin kızgın ve insafsız 
şuaı karşısında onun yakıcı bu 
seleriyle yorulmağa başlarsa • 

Kadında böyle yol kırımına 
gelince yorulmeğa başlayan ve 

banrın kokular neereden bir çi· 
çektir. 

Kadınlıgın en gizli en has 

sas şartlarını benimıemiş ve onu 

taşımağa mecbur tutulmuşturki. 

Çağa birde yorgunluk ilhe edi· 
lirse ne kadar dikkatli olmanın 

IAzım aeleceQ'i meydana çıkar • 

meye çalışmaktadır. 
Aııkarada lıdkim olan kana 

ate göru, Hnlgıırisı:ınla yııpılacak 
müzukernlP.rcie bu rn .. ~elere Cnm 
huriyet hü! ıiıııetırıııı sızanıi has 
sasiyet rn ıılaka göswrecPği an 
aşılmış olduğı · ndaıı muhakkak 

müspet bir netice verecektir. 

Stokholm<ia 
Dünya harp felaket· 
zedelerine yardım 

için bir komite 
Stokbolm, 26 (Radyo) Bura 

da dünya harbi feldketzedeleri 
ne yardım için milli hir iane ko 
mites! teşekkül etmiştir. Bu ko 
mite müessisleri arasında Kutup 
kAşiflerinden \'ilhelmde bulun 
mnktadır. 

Öl~ürülen i~i Sovyet neferi 
Sovyet hükumeti Es 
tonya hükumetini 

protesto etti 
Moskova, - KAnunusaninin 

19 unda hudutta öldürülen iki 
Sovyet neferi hakkında Sovyet 
hükOmeli Estonya hariciye ne· 
zareti neıdınde protestoda bulu· 
narak. suçluların cezalandırlıma 
)arını ve ölen so~yet muhafızla 
rınıcın ~ileleriııe tazminat veril 
mesini ietemittir. 

Sey~an ve Antalya 
Mmta~alarm~a 

Okaliptüs taşcir işle 
rine başlandı 

Evvelce yazdığıımz üzere 

Seyhan \'e Antalya mıntakala 
rında tesis edilen okaliptüs teş 
cir sahasına gereken okaliptüs 
tohumları toplattırılmış ve tee 
cir ameliyesine başlanmıştır, 

Seyhan mıntakasındaki teş 
cir sahasının fidanlığı tesis edil 
miş ve yasdıkları hazırlanmıştır 

Antalya mıııtakasındaki teşcir 

sahası için Orman Umum Müdür 
Jüğü emriyle Seyhanda çalış 

makta olan Müheııdis Bay Sup 

hi Antalyaya gitmiştir, 

Ku~üste tPnkil ~are~atı 

Kumandayı general 
H arriton üzerine 

aldı 

Kudüs, 26 (Radyo) Arap ih 
tilalcılarına karşı tenkil harekA 
tı Laşlamıştır, 

. Harekete General Heriton 
kumanda etmektedir, 14 üncü 
piyade alayından bir kısmı, zırh 
lı otomobiller, telsiz bölükleri 
tenkil sahasına gitmiştir, 

Siyonist lideri 
· Londraya gitti. Ya

hudi istiklali için 
görüşecek 

Kudüs, 26 (Radyo) Siyonist 
lideri Londraya gitmiştir, Muma 
ileyh müstakbel Yahudi hüku 
meli işleri üzerinde lngiliz seld 
hiyettar melıalilile görüşecektir 
Yahudilerin enedi ile çalışmak 
istedi~ini, miili bir yuvanın te 
minat altına alınması için arala 
rında olan şiddetli ceryanı bil 
direcektir, 

İtalya ile Türkiye 
arasında 

- Birinciden ttrtfıo -
dan mamul makina ve aksamı 

650, düzgün kestane kereste 
1,107,980, diğer nevi adi kereste 

233,100, uı unluğuuca dört köşe 
yontulmuş ve deslere ile kesil· 

nıiş adi kerestA 105 200, iyi kali 
tP. kAresre, 8,850, işlenmiş kemik 
27,800 salp parafini 56,500, zamk 
reçina 320, toz haliue sokulmuş 

nebatlar ve bunların kısımları 

2,750, çubuk ve toprak halinde 
gümüş 102,000, porselen ve gü· 
müşten sofra takımı 350 liretlik 
kontenjan verilmiştir. 

~ocu~ esirgeme kurumu men
faatine müzi~ gecesi 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

menfaatine Tüccar Kulübünde 
29 ikinci kdııunda şehrimizin ta· 
nınmış sanatkAr simaları tara· 
tından bir müzik gecesi ~tertip 
edilmıştir. 

Müzik gecesi çok neoeli ve 
eğlenceli olacak ve sabaha kadar 
devam edecektir. Güzel bir gece 
geçirnırk ve yetim, yoksul yav· 
rulara yardım etmek arzu eden· 

ler davetiyelerini Mersin Banka· 
farından veya Doktor Bay Hayri 
Tolondan tedarik edebilirler. 

Sayfa: 2 ---
ı · Dünyada HelÜı olUyoİ 1 
Dişi doldurulan fil 

Geçen gün Viyanada at cal11 
bazhanesinin fillerinden birinin 
dişini tedavi etmek lazım gelir· 
Bunun için bir dişçi ve bir ba~ 
tar celbolunur. Doktorlar hususı 
illetlerle mücehhez oldukları bal 
de at canbazhanesine giderler· 
Fılin ayakları ve hortumu bd" 
tanır. Fil bundan evvf-lJe bir~diO 
tedavisi geçirdiğinden ve bu se· 
fer de başına gelecek beJAyı ga 
yet kuvvetli zekAsı sayesinde aıı 
ladı~ından kendisini kandırmak 
çok güç olur. Alfred ismini taşı· 

yan fil nihayet yere yatırılır· 

Dişçi yarım metre uzunluğunda· 
ki burgu aletini filin ağzına sO 
karak çüruk dişi delmeğe baelsr 
Açıhm oyuğun içine hususi bir 
madde ile doldurur. Ondan eoo· 
ra sıra fili çözmeğe gelir. Her· 
kes korkma~a başlar. Fil ayd8 

kalktıktan sonra intikam atmak 
tau endişe edilir. Onun için ev· 
vela bir ayağı, sonra diğer ayd1 

ve nihayet hortumu çözülür. ,.Fil 
hiç seRini cıkarınaz, kendisin" 
iyilik yapıldığını anlar ve veri· 

len hediyeleri yeme~e başlar. 

Piyangoda kazanotl 
bir fenerci 

Bu sefer Fransa piyangostJ 
nun 500 bin franklık büyük ile~ 
ramiyesi Fransanın en münzef 
adamına isabet etmiştir. Bu baJı 
tiyar adam iki senedenberi are~ 
tagua sahilinde bir fenerde b9 

çilik yapan Kernel isminde bi.~; 
sidir. D. Kernel ayda yalnız ı 

defa insan yüzü görür, onlar d: 
kendisine on beş günde bir&def. 
yiyecek içecek getiren (kimseler 
dir. B. Kernel 500 bin tfrank Iı' 
zandığına tabii çok seviniyor111tJf 
fakat birdenbire konduğu tJtJ 
servetinden bir sene daha istif~ 
de edemiyecek:niş. Çünkü iınz' 
ladığı kontrat mucibince bir 11: 

ne d<ıha bulunduğu fenerdc3 b8 i 
çilik yapmağa mecburdur. Tazıt_ı, 
nat vererek mukaveleyi feshet&'., 
meğe de hiQ yanaşmak istefll1 

tJe' yor. "Varsın param bankada ~ 
ni beklesin, ben de burada t~ 
başıma fener kulesinde otura ol 
ğım ve servetimi nasıl kulla1111 • 

ğıına dair on iki ay müteınad; 
yen planlar kuracağım,, difO 
muş . 

Bir milyonerin 
düellosu 

6 
Havanadan bildirildiğine.~, 

re Kubanın yüksek sosyete81
10 

mensup olan iki kişinin diie1 ş 
su büyük heyecan · uyandırrtıle! 
tır. Küba'nııı en zengin şe~.0 
mahsulü yetiştiren milyonerıer•0 
den Yose Casanova mebusıard;, 
Manual Peuabaz'ı düelloya 

10 
vat etmiştir Penabaz Hava?'rı,o 
en ziyade okunan gnzetfllerıod0d 
birinin sahibi ve naşiridir. ,ı 

gazete son zamanlarda milforı -
Casanova aleyhinde bir tak~, 
makaleler neşretmişti. Bu rıı~,1~ 
lelere tahammül edem iyen rıı 1 ı• 
ner trazctenin sahibi Pensb .. 

• lJV 
düelloya davet etmeğe ınec1,,, 
oldu. Düellonun kılıçlıı yaP1 O 
sı kararlaştırıldı. iki hasıl11 ~dl' 
lo sahasına geldiler ve eeh1 ~· 
rin huzurunda biribırlerine 

1
, 

şı kılıçlarım sallamağa bile f' 
lar. Fakat altl dakika sonr~ ~ı 
nabaz düı llo edemiyecek b1r ~ 
Je geldi. Kılıcı kalemi kadar

1
,4 

baretle kullanamadığım atı 1t 
Hasımlar barıştılar ve dosl08 

-

rıl1ılar. Onlar barıştılar ~.ı1'1 ı 
şimdi bütün Küba şehri dl1~1 
nun dedikodusile meşiul ol 
ta dlfnm edi7or. 
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Mersin . Tarsus· Adana - Dört Mersin piyasası 1 
yol Narenciye l1astal1kları 

- DUnden Artan -
12 - Ağaçların buğazı a· 

çıldığı zaman kök başlangıcın 

da çilrilklük görGlilr yahut 
ağaçta buna delilet eden erez 
(sararmış) yaprak damarları, 

yaprak dökümü haddinden 
fezla zarar görmüş olmslarına 
rağmen t 1 inci maddede ya· 
zıh tedbirlerle kurtarılmağa 
çalışılmalıdır. 

Böyle ağaçlarda göğdtt ve 
kök başının çürük yerleri dik 
katle k~silip çıkanlmalı ve 
buralara 0/ 0 de 2 nisbetinde 
bordo bulamdcı sürmelidir. 
Çürük yerin [çıkarılmasi le a
çılan yara büyükse ayrıca o
dun kömilrO katranile lıla e· 
dilmelidir. Bundan haşka her 
hangi bir tedbire tuzum yvktıı"' 

Dezenfaksiyon ve mUcade 
ıe maksadile kibritiyeli hadid 
kullanmRk faidesiz ve bunun 
için yasaktır. 

13 - Ağaçlarm her hangi 
bir şekilde buğazlarını doldur 
mak tehlikeli olduğund"n ya
saktır. (Buğazları dolJurulmuş 
bulunan ağaçların göğde etra· 
fmdaki toprak kiimesi derhal 
kaldırılmalıdır. Bu hususun 
ayni z~manda ve bilhassa he 
nllz hastalık arazı gösterme· 
yen ağaçlarda da tatbiki la· 
zımdır. 

Diğer tedbirler : 
Narinciye hastahklarile 

mücadule etmek ve portakal
ltkların sağlığını temin etmek 
için bnndan evvelki bshiste 
arzedile talimattan başka şu 

aşağıdaki tedbirleri de teklif 
ederim, 

1 - Adıınadaki mücadele 
istasyonu her iki şubesiİe (Ph 
ytopııtologie Enthomologie) ve 
mükim olabilen çabuklukla 
tekrar fueliyete başlamalıdır. 

Eğdr Narınciye ziraatinin 
gHrdUğU zararı dehşetle ifade 
eder ve bu zararın geniş bir 
saha dahilinde tehdit edeceği 
mahiyet aldığım söylersek bu 
hal ayni zamanda narinciye 
ziraatinde sağlık vaziyetini ta 
kip ve kontrol edecek ve Ji· 
zım olduğu şeklide çalışıbile 

cek bir bitki koruma istasyo· 
nunun yokluğundandır. ~Böyle 
bir bitki koruma istasyonu 
portakal yetiştiren blltun mem 
leketlerde vardır. ve eğer bu 
yolda iktisadi 1.1~ır zararlara 
maruz kalmak istbnilmiyorsa 
bu bir zarurettir. 

Adana istasyonu phytopa 
lologie sesksiyonunun vazife• 
lerinden bilhassa biri bUtao 
mıntaka dahilindeki Narinci 
ye bahçelerinin ııhhatını ko· 
rumak mllcad~le memurlarına 
bu yolda ilmi ve ameli tav· 
eiyeterde bulunmak chlorose· 
nin ttebeplerini tohum ve ka· 
lemle nakil kabiliyetini ve bu 
nun gibi anaç ve kalemlerin 
hastalığa istidatlarını tecrübe 
ve izah etmek nllsk cevelanı 
nın inkitt11 dolayısile ağaçlar· 

ın korunmaaını teferrllatile or 

taya koymak ve fiziyolojik ya 
hut tulefli tabiattaki diğer 

hastalıkları tetkik eylemektir 

Keza ağaç yetiştirilmek 
Uzre tohum ve aşı'ama için 

kalem alıı.ecak ağaçları inti· 

hap ve tesbiti phytopatologie 
seksiyonunun işidir. o halda 
burası çalışkan bir phytopato 
loğun mevcudiyetini icap et. 
tiren bir vazife yerid!r Bura· 
ya nebnt fiztyolojisidde iyi ye 
ti şın i ş vu milmkinse Virus has 
ta lıklaril e mPşgul olmuş böy
le bir phytopatologun ecele 
tayinini teklif ederim. 

Entomologie seksiyonunun 
de ayni şekilde bir çok mü
him v11zifeleri vardır. ve yakın 

zamanda her halde bu seksi· 
yon da faaliyete başlamalıdır. 

Mesela kozAndaki şiddet 
1i krizomfauhts hıtilisı tesirli 
koruma tedbirlerine muhtaç 
bulunmaktadır. 

Emici böceklerden hangi 
terinin lekeli chloroseu nak· 
ledebildi ğiniu tesbiti de En
tomologie seksiyonunun phy· 

topatologie seksiyonu ile bir
likte halledeceği mühim bir 
iştir. Mersindeki FUmigatuvar 
Haydar'ın mütemadiyen orada 
bulunmasını icap ettirmediğin 
den ve burası adanadan da 
idare edilebilecPğinden Hay• 
dar yine ıstasyon amiri olarak 
Adanaya getirilmelidir. fakat 
yalnız Haydarın Mersinden 
Adanaya g~tirilmesi ve yanına 
bir de phytopatolog tayi rıi ki· 
fayet etmez buraya ayni za· 
manda iyi yetişmiş müstahde 
min ve hele bir bağcivan ve
rilmesi de iktiza eder. is·as· 
yonun ilmi iş kuvveti tasar· 
lanmış tecrübe ve mesaiyi en 
cak bu suretle başarabilir Bu
nun için halen Mersinde ça· 
lışan müstahdeminden birinin 
Adanaya alınması da beHd 
kabildir. 

Adana istasyonu için her 
şeyden evvel halli icap eden 
mesele edstitll vesaitinin ta· 
mamlanmasıdır. bir sıra iJe 
bir insektarium burası için 
IUzumludur. Ser ve insekteri· 
umun inşasına muvafakat bu 
yurvlduğu takdirde plAnmın 

bana havalesini dilerim. 
- Sonu Var-

Nö~etçi [czane 
bu akşam 

SAGLIK Ecunesi 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acantası . VASFI ORGUN 
dan arayınız 10-80 

1 ••• 

26-1 - 938 
K. S. 

Pamuklar 
KJevJant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

38,SO 
30, 

5-50 
24 2{i 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,·n 
Yumuşak 5.,1~ 
Yerli buğdayı 4,, 50 
Çavdar 4,,62 
AnadoJ yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 
Yerli 
Nohut ekstra 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

3.ES 
3,,75 
5,12 

7,50-10 
3,,25 

7-8 
120->30 

20 
67,5 

10 
1 .~, ~5 

yapağı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

Yıkaomıt yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Dcril~r 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

53.54 
50 

5~-55 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

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

80 
42, 

30-31 

15 
pirinçler 

Birinci nevi mal 15-16 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:-.ı95.3o5 
111-112 

Borsa T elaraflan 
25-1-938 
Paralar 

Türk allunu 
/sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
624, 

79,,37 

24,14,56 
15-09,50 

YEHi MERSiN 
N-üshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait ı için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 000 1000 

Oc; aylık 300 ~ 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinatıo satın 10. 
Kurubtur. 

L • 
1 A N 

lçel Def ter~arhğmdan 
Vergiıi 

K1ıası Mü. ismi Senesi Sanatı Tarh No MabalJesi Lira K, 
Tarsus Arif 936 Doktor 40 Kızılmurat t8 76 

ihbarname No. 1-58 
Tarsus Ali oğlu 

mebmet 
T arıuı Havaca 

il yas 

937 Sarraç 410 Kııılmurat 3:3 76 
İhbarname No 14-81 

937 Kozacı 81i Kızılınu rat 6 47 
ihbarname No 14 - 71 

Yukarıda borç miktaril~ ıııınıar~ları gi;steri · 
hm iic ruiikPllt>fın nıa lıallı ik ·ına · ti lUPChul b ılurıdıı 
ğu ılaı; rıarnlanııa larlH·dilen kazanç v;' rgilerine ait 
lehliğal y:ıpılamadığıııdau hukuk usıılu nıulıake . 
ınPl~ri k~uıurıuna lPvfıkan iları~n t~hliA olıııhH'. 

i L A N 
Mersin in~isarlar müdürlüğün~en 

lı ı hisarlar iclart>sinin Mersin ve taşra ambar
lara için Lir SP.IW zarfrnda rıwrsirıe gt·lt:cek talami· 
nen 10000 lOıı cu va Ilı tuzla rırı iskelede rııa vu na-• 
lardan vagonlara ve id<ıre ambarlarrna ve ambar-
ıarda n islaS)'Onda ki vagonlara ve vagonlardan a m
ba rlara nakil ve istif araha ve lı:.ımnıafi\· fsinin . 
25 -- 1-938 dP yapılan açık eksiltrue nelİC P.Siude 

sürülen son rwy layık halle güriilınediğinden mii
nakasanın daha on ~iin uzatılarak 5-2 9a8 lari-.. 
hin~ miisadif curn:ırlesi giinii saat on bire lalik i 
na karar verilmişLir. 

Tahmini kıymeti 7500 lira olan bu iş ıçın 

aranılan mu vak kal lPminal 5 6 ~,50 liradır. 
Şurlnoıucı İulai~ue luı iJaı r;,ltH.lt:tJll' • "J itllplt!ll0 

laJiıı edifen gün ve saatle ~lersin inhisarlar icla
rf>sirıdP. bulunman ilanrı olunur. 

i l A N 

Tarsus T. H. K' Başkanlığından 
Kurban bay ra nıınm 1-4 iincii giirıl~ri zar

fıuda toplanacak olan kurban dt!rileri 2 şubat 
93d tarihinde satılac:~ltır. almak isti.n~nlerin şu-

bemize nıuracaatları ilan olunur. '27 - 28 

Saym Halkım1ıa Müj~e 

Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi
den düşününüz. 

Sağlaı,1, dayanıklı, mutPdil fiyallı maden ve 
kok kömiirlerini Ônıer C. Türkmeıaelli ticarelha
nesindrıı arayınız. Toplan ve p tırakendP. satış ya-

pıllr. Adres: A zakzade ilan No. 14 
7J - 90 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 
her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
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rn.. .~ ı kayadelen suyu ı 

~~ o rn ek Kebap evı. il Sa~·ııı llal~ııııızııı Sılıllallll ı µiiz ilııııııtlı' tutarak ~~· ııuıuııııııyaıı KA YAi 
Ahmet kaya Selçuk aOELEN SU\7 ['~l gayPt sıhhi hir şe~ilde mt>nhağdaki l~sisatmda eksik.-

Kuruş Kebaplar l liklerini tamamlamış r~nııin P.n ~on u~ull~rini yaplırmakda bulunUuğu-
15 Mersin kebabı koyon eti ile mzu arz ederiz. 
25 Yoğurtlu kebıp sade yağ haşlama et ıuyu ile • KAYADELEN su· < y· . 
15 Kuşbaşı kebap • j 8 U 
20 

Domatisli kebap ·ı Kaynadıgw 1 uer~en iti~aren istasyon yanma kadar cam ~oruJarla ~illur ~avuzlara 
20 Bethcanlı Urfa usulu J 

~!O Sulu kebap Adana usulu kebap nı il indirilmiş 0r3~80~8 ~ütün fiziki ye kimyevi 8VS3hnt mu~afaza 8~8f8k el ~eymeden ~ O Sarımsaklı Ayintap kebabı nı il 
;g y~!~ı~:~: salçıh kebap ~ 1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
20 Kirazı. Kebap 

1 
1 ~e~rimize gelmektedir . 

20 Keme kebabı V 
20 Patatisli kebap il KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkal~dellğine gelince: Yıllar geçdlkçe halkımızın 

• · 20 Baharlı kebap ~ • 

1 

Jıı:I( gösterdi~i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemel}l zait görüyoruz. Sıhhat Bakcıntırı 15 Sade maydanuzlu kebap * 
20 Yağlı hamurlu et tepside 8ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUYU ~alrıız TUrkiyenin 
:ıo Çiğ köfte . ~ ili en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın tıirinci kaynak suları arasında buluodutuou isbat 

UJetmiştir • 
5 Salata, Cacık, Turşu 8 iştahsızlığa, hazımsızlıl}a bir çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KAYADELEN ıifalı bir 1 
Kıbrıs çarşısında R -10 Numaralı Örnek Kebap kııl 

811 hayat kaynağıdır. 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 1 Suyu pek temız ve btrrakdu. Turube eden sayın halkımız kendinde buldutu ılndllik vt sıhlultuı. 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· • verdı§ı furlt/.arlo suyumuzun müşterısı çoğaimaktaav. 

ffi terilerimiıi memnun etmek için yapılan bu taahhütten· = . Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi i 
ID örnek kebacısı .Ahnıet çekinn1ez. •:allBM D Ki O mt ~J ~ mt dftBDllBlllUIBB.allll8 L ~=~:be k~:ir. Ye:E*J l'> il~~ lftfAH MUSA KOLOKYASI 

Sıhlıat ve tera vetinızı daiuuı uıulıafaza et-
Kızdaya 
aza olunuz 

~ 
,-====------=----=~~ 

Foto gün 
FO"fO GÜNÜ arayan sayın 

• müsterileri onu zafer caddesinde atel 
~ 

' vesinde bulacaklardır. 

F01'0 G i}N e fotograf çektirme~ 
modern ve temiz ~atıralara mar~ olmak deme~tir. 

FOTO GÜN d .. ~PVP ~P.\' P fotognıf Ct·kıir iı . . 
~r·.uıdı .. 11 a ıı ·' . pıınr amatör i~lt·rırıizi gör-

ı Ü f'•• hı l ı r ~ i r ı I '/ .. 

FOTO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile dökün ve gu-
ruplara gider. l ı 

Fül O G O Nü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

/ yer olarak kabul ediniz. 

~~ <-:-n•=» ~~e::::::iiiii5!a 

1 Doktor 

1 Muharrem Atasu 
m .. = ·• lstanbul ve moskova Un;versitesi f\" 

~ seririyatı hariciyesinden mezun I 
Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün 1 l sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden ıon• ~ 

1 :de~;:::~ o::::::,i:a:::::::::eb:::::n:d:::~I= 
fJ 29 No.lu Hane il 
•'3ll•:•l!C""1Hi!Clf!ll!lih'•at1f!+il9•9'la= 

1 Saglık Eczanesi f 
(8 Mersin Gümrük karıısmdadır ı 

müstahzeratı bbulunur., 1 
Her ııevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbiye \ 

~ ~~~~~~ 
Yeni · Mersin Basımevinde basıJou~tır 

mek icin lstikcımel Eczanesi l«1ritf11uıau imal . 
edilen irfan llusa Kolonyasını kullauımz. 

• 
.... ~ııl· 
M~Vıl sz. 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırlıklı Davranını~I 


