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---------------------------Milletler Cemiyeti Konseyi 
Evvelki gün toplantısını yaptı. 

müzakere edilecek 
26 madde 

Hatay meselesinin, Hariciye Vekilimizle B. Delbos 
hüsnü suretle neticeleneceği umuluyor. 

. l 
arasında 

Cenevre, (Radyo) Mılletler 
Cr.miyoti konseyi l>u giln öğle 
den sonra İran mümessili Bay 
Muete!a Adlinin riyasetinde ilk 
husust içtirnaını yapmıştır, 

Ceııevre, (Radyo) Fransa hn 
rit'iye nazırı Dolbos, Hatayda 
yapılacak ilk seçim dolayısile 
hftdis olan ihlilAfı en kolay bir 
oekilde halletmek üzere Rüştü 
Araela bu nkeam ııörüeecektir, 
Secim komisyonu tekrar topla 
nacck ve Ankaranın istedi~i bir 
eekilde tadiHH yopacuklır,Mesele 
Pariele Ankara arasında daha 
yctkından ııörüeülerek halledile 
cektir, 

Cenevre, (Radyo) Milletler 
Cemiyeti konseyi bu gün öl}le 
den sonra toplanmıyacaktır, ô~ 
leden evvel eeet on hirdA lran 

murahheeının riyasetinde yapı 

lan celsede siyast müzakerele 
rin yapılması karar aetırılmıştır 

Bu sabah Delbos, Romen 
Hariciye Nazırı Miçesko ila gö· 
rüşmüşlür. Yine bugünkü iÖrüş 
melerde de lsveç murahhası San 
cak röportarlığına tayin edil· 
miştir. 

Paris (Radye)- Milletler Ce· 
mireti konseyinin yüzüncü ıçti· 

maıııcıaki ruznamesinde Filistin 
meselesi de \'ardır. LAkin bu 
mesele tehiı· olunacaktır. Zirn, 
bu meRele içiu diplomatik )Ol· 

lorla müzakereler yapılması icap 
etmektedir. Homanya meselesi· 
nin de uzun süreceQ'i ve halle· 
dilmesinin b&llisiı olduğu zan· 
nedilmPktPd ir. Konspy Sancakta 

ki seçim hakkında Türkiyenin 
mfildhaza ve iştirak kayitlerini 

de müzakere edecektir. 

Antakyanın Türkiye tarafın· 

don muhtariye istenilmesi key

fiyetine bazı müşııhitlerin mua· 
rıı 'olmalarından bu meselede 
Türkiye Fraıısa arasında konu· 
eulacaktır. 

Konseye dünya ekonomik 

bakımından bir proje veren 

Vaııd zeUlnd ı n hn projP.sinin na· 
ınrı itibıtre alınacağı henüz bel 
li deQ'ildir. Konseyi muhtelif tek 
nik komisyonlarının ezcümle 

mandalar, Afyo11, kadın ticareti 

komisyonlarının raporlarını ka 

bul Pder.r kler. 

Sovyet Rusya hükumeti 

Ecnebi konsoloslukları talı· 
dit etmeye karar verdi 

• 

Japon -~in vuruşması 
lleriharekatı durgun 

Şanghay 27 (Radyo)- St\14 

hiyellar Japon makamatımn bil 

dirdiQ'ine göre demiryolları etra 

tında bir değişiklik olmamıştır. 
Yerilen ~u ~arard~n ~ükumetimiz ~e ~a~er~ar e~ildi 

Ankara - Sovyetler birliği, 
Sovyet şehirlerindeki ecoebl kon 
soloslarmıo sayısını azaltmak ka 
rarını vermiş ve bu kurarduo hO· 
kametimizi haberdar etmiştir 

Bu tedbir, bOtOo devletlere 
şısmll olmak ltlbarlle genel mıshl 

yettedlr. 
HllkQmetlmlılo, Batumla Ode 

saden başka yerlerdeki konsolos 
tarımızı kısldmıcnğı hıtııuin etıil· 
mektedlr. 

TOrklyenln bu iki yerden 
başka Mo~ kovııda, BakUde, Lento 
grnlht, Erlvımdıt birer konsolosu 
vıırd ır. 

lngiliz konsoloslukları 
Loodrn (A.A)- Hovter f!j ~ n.ı 

om öğrendl~ioe göre Sovyeller bir 
llğlnlo koosoıoslıık musavatı talep 
lerl aıerlne şlmdlye kadın konı:o 
lo llık veıtrtıstnl gört>n Moskovıt 
d ·. kl lngtllz t>lçlllğlnln, bu veııre 
yl urtık it11 etmemesine karar ve· 
rllmlştır. Şovyetler blrliğlrıdt>, ln 
gtıterf'nln yalnız I..enlngrattıskl 
konsoloslu~u lpk11 ~dilmlştlr. 

Çinliler ile Japonlar arasın· 

dnki harp devam etmektedir. 

On Japon tayyaresi muhtelif ma 

hallere bombalar almışlardır. 

Japonlar yeni ileri harekatı ya· 

pamamışlardır. Eski mevkiler 
mnhnfazn Eıôilmektedir. 

Diyarbakırda ipekçilik Sonatı 

Gii 11c)Pn g\ine ilerli)'Or. Bura
da bir 1pekçilik okulu var 

Okul; şimdiye kadar birçok mütehassıs 
böcekçi ve ipekci yetiştirmiştir. 

Afrika imparatorluğunun yıldönümünde 

1-Iitlerle italyan ricali arasın· 
da göriişıneler yapılacal{ 

Görüşmelerin başlıca m evzuunu sömür ~ 
ge meseleleri teşhil edecek 

Amele teatisi ~a~anesif e 30 ~in itaryan Almanya ya Uı~eca~ 
Romıt, (AA) Havas ajansı 

nın muhnlıiri bildiriyor : 

iyi haber alan mahfillere 
göre, halynnın Afrika lmpara•or 
ıugunun kuruluşunun ikinci yıl 
dönümü ınüııasebetile Mayı~ l>i 
dayetindo Hiller ile halynn rica 
li arasıada yapılacak olan gö 
rüşmelerin baehca meuuunu 
sömürııe mesoleleı i teşkil ede 
cektir.' 

Politik mahfiller, 1tal)·aoın 
Afrika sömürgelerinin şimdi ltal 
ya ile Alınaııyanın birleşik poli 
tikasma rımade bulundurdukları 
nı kaydetmektedirler. 

Son ı;eyahıllı esnasında ye 
niden Von Blomberg, )lareşal 
Ballıo'nun nezareti altında Lib 
ya'da yapılan sovkülceyş ameli 
yatı ııörmüştiir. Alman askeı i 
ataşesinin d~ bu yıl ayni mınta 
kayı ziyaret ettiQ'i ııöylenmekte 

dir. 
Bir İtalyan- Alman kumpan 

yası Habeşistan madenlerini iş 
letecıe~i rivayet edilmektedir. 

Amele teıttisi behanasile 30 
hin İtalyan ziraat amelesi yakın 
da Almanyaya gidııcektir. 

Bir çok Alman işçileri şarki 

!talyaıı Arrı kasıııııı cımup mün 
tehasıııda bulunmak ı ud ııfar.Buu 

lnr, Almon malzemesi kullau 
mnktadı rl e r. 

Bııııa mukubil d ip lomatik 
mahfil ler ltalyaııın Frnrısa rn 
İngi ltercye bir misal g östermE:k 
üzere 1924 seııc~iııde lııgiltere 
den aldı~ı araziyi çe bil hassa 
Joubnlund'ı Almaııyayı teıkede 

coA'i lıakkıııda do l aşan şayialara 

inanmanınktad ır l ar. 

Ayni mahfill er, 1924 senesin 
de imzalanan itiJlHJ n rııı halyanın 
bu araziyi başka biı· devlAte 
terketmesine mi\ni olduğunu \'e 
bunlardan \•az geçtiği takdirde 
aono lniiltoreyo iade etmeğo 
mecbur bulunduğunu beyan et 
mektedirler. 

Diğer cihetten Alman devlet 
adamları başka arazi parçalarını 
d eğ i l, yalnız eski Alman sömür 
gelerinin ıadesini istediklerini 
sık sık tekrar etmiş oldukları 
için bunların ftalyaya dit arazi 
yi kaRtetmedikleri aşikürdır, 

Zıınııodildiğiııo göre şimdi 

ki şayialar sadece İngiltereyi 
endişeye düşürmek \ ' O onun da 
ha uzlııştırıcı lıir hntlı hıtrekkt 
takip etmesini temin etmek mae 
sadiyle çıkarılmıştır, 

Hatayda Neler Oluyor 

Üsbecilerle ittihatcılar arasın 
da kavga çıl{tı 

İçlerin~en ~irisi tevkif olun~u. ilk mekteplerde Tür~çe 
o~utulmasına ~arar verildi 

Antakya ( Ycnigün ) -

(lttihadilvatan i) cemiyetinin 
bir dll\'OlllOOlCSiııi imzalııttı!akıa 
olan Al>bud Keleş adında biri, 
evvelki cumartesi akşamı Royal 

katlamıştır. 

Lord Halifaksın 
verditi rapor Dlyarbıtkır - Koz arıhlC ve 

lpl>kçlllk Dlvarbakırd11 pek eskl 
bir hıtyııtıt maliktir. Merkez, Sil· 
\'an, Kulp ve Lice llçeJerlode bu 
glln de lpekçlllk yupılmukta ve 
bu heves gllnden gllne tutmaktll 

dır. 

Jeştırılmış ve binanın on bin Jlra· sinaması önünde Usbr cilerden 
Jık kısmı birkaç gon once lbıtle bazı gençlerin taarruzuna uğra· 

Bunun üzerine y(lt işon polis· 
ler )fohmet Zarkarı tcwkif edo· 
rek mevcudt111 Adliyeyo teslim 
etmişlerdir. Dn\'olnameyi kapıp 

kaçaıı llyas Le\·eııclin Snncıık hu 
dutları haricine snvıştığı anlaşıl · 

mıştır. Mehnıı• l Ali Znrka 4 nu· 
maralı knrurla muhak emo (inile 
Ctıklir. 

Londra, 27 (Radyo) iyi ma· 

ltlmat alan mehııfilin öğrendiği 
ne göre; Lord llnlifaks'ın Berlin 

görüemelP.l'i üzorine ve Almanya 
nın müstemlike taleplerine Ait 
verdiği rapor lıf'ynelmilel komi 
te içtinıaıııdn müekülfttla karşı · 

leışmıştır. Buna mukabil Alman 
Ja iyi vaziyet aldı~ı takdirde 
Almanyoya mnli ve iktisadi ta· 
viılerde bulunmaRı düşünülmek 

tedir. 

Çinin es~i sanat eserleri 
Pekinde yeraltı mah 
zenlerine konmuf 

Londra 27 (Radyo ) - Qin 
eııki senet etıerlerioi ihtive ıden 
kıymetli yilzlerce aandık asar, 
hava taarruzlarına kar~ı mulıa· 
faza için yeraltı mahzenlerine 
yerleştirilmiştir. Bunların ne şe· 
kil aldı~ı ve hasara uQ'rayıp ug 
ramadıQ'ı heuüz eulaşılamemıı· 

\ır. 

Koııılardıtn elde edilen ipek 

ferle . el tezgAhlarıodA sırmalı, sır 
masız Diyar bakır mantlnl denilen 
ipekli kumaşlar, mendiller, OrtO· 

lcr dokunur. 
Mantin kumaşlar 937 lzmlr 

tuermdıt bnynk bir rsA"b 'l kazan
mış, ktbar bttyanlardan birçoğu 
tarufmdao satın alınmıştır. 

Diyarbakır balolarında da a-

ğır tuvaletlerln çoğu mantin ve 
yerli Diyarbakır kumaşlarından 
yapılmRktsdır. 

Dlyurbakır merkeılnde bir 
lpekçll\k okulu vardır. Okul sene 
lerdenberl tedris devrelerinde bir 
çok motebıtssıs böcekçi ve ipekçi 
yetlştlrmlştlr. 

Diyıtrbıtkır lpekçlllk okulu 

için lshtsyon clvıırında gazel ve 

modern bir bina yıpılm1111 karu-

edilmiştir. mış, İlyas Levond arllı bir geııç 
Bu havali toekçlllğlnln tıerle· iınzalaııdırılmoktn olan dııvetna· 

mest lçhı okul içinde a:vrıcs rıa. meyi kaparıtk kaçmıe, Mehmet 
t Or makine lerl de k •• u:.:.r:.u J::a:ca::k:.;t.:::ır.:.. _..:,_.:.,A_I i_Z_a •_· k_· a_i s_o_A_h_b_u_d_K_e_ı e_ş_i _t_o· -·-------

Başvekilimiz 
ilkbaharda Balkan devletleri 
ne ziyaretlerini iade edecek 

Başvekil B. CalAI Bayarm ilk 
b11harda Balkan mUttefiklerlmlıln 
memlekellerlne bir sey8hat y&pa 
cıı~ı haberi teeyyOd etmektedir. 

Bu seyahat son dt>fe bOkQ· 
met merkezine gelen c!ost ve 
mottetlk devlet Beşveklllertoln ıt 
yaretlnl iade mabtyetlnde olacllk 

tır. 

Başveklllm1z1n Balkan seyıı. 

batinin gOnO, yakında• Ankarada 
yapılucak ohın Bıtlkan Antantı 
konsey toplantılıtrrndan sonra a.n 

lafılabllecektlr. 

Belıırad matbuatı ve 
Milletler cemiyeti 

konaeyi 
Belgrat, 27 (Radyo) GS?ete· 

ler Milletler Cemiyeti konseyi 
toplantısını elAka ile takip et· 
mektedirler. I<'ranRa - lııgiltere 
araııındnki eiyest soıı görüşme 
lere ehemmiyet veril.mektediot E· 

1 den, Delbo~ ınül~kah ' büyük 
başlıklarla yaz:ılmakta, beynel 

l 
milel münasebntın inkişafına 

hizmet edecek olan bu görüşme 
ler tahlil te tefsir ed\lm~kte\jir, '~ 

Antııkyn, Ycırıigün: - Haber 
nld ığımızn göre, nınrırif idar~s i 
llntal ilk muktı>p l ıq·in~e Tül'kQo 
ve Arapçnııııı a)·ııi dım•code li· 
81\ll der~i olıırak aösıerilınosinu 

karar verınişıir. 

Bu karara göre 'fürk ilk 
mekteplerinin 4 ve 5 inci sınıf· 

larırıda ArnpçA, Arnp ilk mektep 
lor ı ııiıı nyııi sınıflnrıııdn da Türk 
ce ILnıı olarıık mecburi surette 
okunulacaktır. 

llicaz ve Lehistan 
hükümetleri 
arasında 

Vnruovo, 27 (Raıt;.·o) Hicaz 
ricnli eiyasiyesi Lehistnn hükQ 

met erkAniyle temas etmek iize· 

re 5 şubatla Varşovaya gele· 
ceklerdir. lki rneınloket arasında 
ki müoaaebat tetkik edilecektir, 
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Dış icmal: 

Frankonun hiddeti 
Teruc l hükümet kuvvetleri 

torafındnn iş~ ıl edileli .F'ronko· 
nun bütün tnaliyeti şu iki nok· 

ta üıı:rindc toplanmışlH' : 

t - T e ru el'i her ne pRhaytt 

mal o lur sn olsırn istirdat etmek 

2- Tcruel 'ın sukutundan do 

l a yı mesut addettiği İngiltere ve 

b ilhassa F ra nsadan intikam al .. 

ma k. 

H ed efi muayy~n aske rt ha · 

rokett e n 1.iyade h iddetli bir ada 

mın şuursuz h a re ketine b enze· 
y en Lu fa a liye t, ,önce, İngiliz ti· 

ca r e t g e milerine havadan hü 
cum şek li ni a lmıştı . Bu hücum· 

lar neticesinde bir k oQ lııgiliz 
ııom is i tahrip edildi. lngiliz tay 
falıırı ö ldü. 1''a ka t bu hddisenin 

hey ecanı g eçmeden Franko da 

h a te hli ke li bir iş yaptı: Evelki 

gün bir tayy are müfrezesi, Fran 
sız hududunu gPçerok bir ŞAiı· 

riıı üze rine bomba atlı . Bu bom 

bardım ırn neticeı:ıinde on Fransız 
vatand a şının öldüğü ve kırk ki 

şi ııiu do yaralandığı bildirilmek 

tedir. 

Fransız toprağına karşı ya · 

pılan bu tecavüzün manasını an 

laya lıilm ek için lıir kaç gün ev

vel Salnınanka'ııın hükumet tay 
yareleri tarafından bombardı-

ma ıı edildiğini ve bu bombardı
man netices inde 225 kişinin öl 

düğünü ve dört 'kişinin de yara 
!andığını hatırl amak ldzımdır. 

Franko, isyan edeli, hükumetin 

mukavemetinden dolayı Fransa 

yı mesul addetmektedir. Tıpkı 
Çiıı'in mukavemetinden doluyı 

,Jııponyanın, İngiltereyi mesul 

addettiği gibi. Franko, kendisi 
nin isyanı lıalyanın yardımile 
basl adığını ve o gündenberi d~ 

İtalyanın maddi yardımile a»ak 

ta tutunabi ldiğini unutarak,Fran 

sız yardımı olmasa, hükumet 

kuvve ller inin ma~hip olaca~ına 

kaıı i d ir. isyan başla)alı, hüku 

m e t kuvve tl eri ted afüi vaziyette 

idiler. Madrit hükümeti, yeni bir 
Cumhuriyet ordusunun teşkilAtı 

111 yapmakla meşguldü. Bu ha 

zı rlık ta mıı m laııdığınd fl n Cumhu 

riye tçiler in s iyn tifi ele alarak 

taarruza gecmışler \'e Teruel'ıde 
işgal etm işle rdir . Teruel taarru 

zu , Ma dl'it cPphesinde taa ı ruza 

geçmeğo hazırlanan Franko'uun 
planlarını alt ü s t etm iştir. Ayni 

zamand a Franko'yu halya'nın 
nazarında küçük düşürmüştür. 

Filhakik a ltnlyanlar, bir İngiliz 
dış bakanının başka bir vesile 
ile söyl ediği gibi cyanlış at üze 

rine bahis tuttuklarını• anlama 

ya başlamışlardır, Binaenaleyh 
Franko, bir taraftan sarsılan 

prestijini tamir etmek için Teru 

el'i g e ri almaya çalışırken, d iğer 

taraftan ct a mağlubiyetinin haki 
ki Amili saydı~ı Fransaya karşı 

harekete geçmiştır. 

F a kat dmil ne olursa olsuo, 

Fran sanrn bu tecuüzo karşı na 

sıl mukabelede bulunacağı her 

tarafta aldka ile sorulmaktadır. 

Gerçi 1936 ,yazındanberi, bu, 

Franko tarafından yapılan birin 

ci tecavüz deği ldir. Fakat ilk de 
fadır ki Fransız toprağı filt su 

rette tecavüze uğramaktadır. Bir 

d evletin toprağı başka bir dev 

lelin tecavüzüne uğradıQı zaman 
yapılacak iş basittir : Tecavüze 

uaraya n d evlet yapılan tecavüz 

için ıazminaı ve iıtikbıl için de 

Tef efon ~atranmızm islahı Y u go R ı av.Ya Sovyet icra komitesi 
Bütün memlekette 

süratle ilerliyor 
Pos ta ''e Telgraf ve Teleron 

Umum Müdürlüğü tarafından 

şehirlerim;z arasıııdaki telefon 
luıılarının ıslah ve takviyesi için 
j'euiş bir program hazırlanmıştır 

Bu program, &ide bulunan 
tahsisata göre ve ihtiyaç nazarı 
itibara alınarak pey<lerpey tat 
bik olunacaktır, Bu sene ilk iş 

olarak lstanbul-lzmir hattında 
mulıaberat, lstanbul- Bursa ara 
sında ccourent porteur • lü bir 
sistemle lemin edilmiştir, Evvel 
ce lzmirle görüşmeler çok güç 
oluyor, ses zayıf ieliyordu, Bur 
sa ile İstanbul arasında temin 
edilen bu ıslahat neticesinde fz 
mirle tel efon muhabnreleri ta 
memen düzelmiş, konuşmalar 

tam bir berraklık kesbetmiştir 

Ankara merkezinin tavassu 
lu ile yapılmakta olan Sıvas,Ada 
na telefoıılaı·ının tesisatı ıslah 

edilmekted ir, Adana haltında da 
yeni l·ir ccourent porteur> tesi 
satı yııpılmaktadır, Bu tesisat 
bittikten ı;onra memleketimizle 
Suriye arasında telE'lfon mubave 
resi temin edilmiş olacaktır, 

O zaman doğrudan doğru 

ya Adananrn tavassutu ile, lstan 
buldan Suriyonin her hangi bir 
şehriyle, bu arada billahi Ha 
tayla telefon muhaberalı başla 
mış olacaktır, Hükumet, Türkiye 
- Ha tay - Suriye telefon hattı 
nın bir an evval aQılması için 
lıu tesisatın süralle bitirilmesine 
karar vermiş t ir, 

Antakya Elektrik şirketi 
Vereceği makbuzla
ra Türkçeyi ilave 

etti 
Evv· lce haber verdiğimiz 

gibi, elektrik şirketi bu aydan 
iıibaren makbuzlarını değiştir

miştir. Şimdiye kadar yalnız 
Arapça ve Fransızça olarak kul 
lanılan makbuzlar yerine bu ay 
dan itibaren yeni harflerle Türk 
çe, Fransız 9e Arapça makbuz · 
tar istimal edilecektir. 

Antakya~a yeni bir cemiyet 

Ermeni • Arap kar
deşliği 

cElkabes• ga1etesinin Arap 
ajansından alarak neşrettiği bir 
habere ğöre Halayda (Ermeni
Arap) adılı bir cemiyet daha ku 
rulacaktır. Bu suretle Sancakta 
ÜQ muhtelif Arap ce:niyeti kurul 
muş olacaktır. 

teminııt ister. Verilmediği takdir 

d~ de bunları silAh kuvvetile le 
mine çalışır. Franko henüz Fran 

sa tarafından tanınmadığı iQin 

hususi bir vaziyetle bulunmakla 

beraber, tecavüze uA-ramış bir 
devlet sıfatile bu yolda hareket 

etmektf\ haklı olduı?u iııkAr edi 
lemez Fakat Fraıısanııı fı;panya 
harbına fili iştiraki dem e k ola 

cak böyle bir hareket Avrupa 

sulhunu lehtikeye dütıürebilir. 

Halbuki Fransa hu güne kadar 

Avrupa sulhunun muhafazası en 

dioesiyle bir çok fedakdrlıklara 

katlanmıetır. Bu defa da olup 
bitenlar karşısında yapılan işle 

rin hesabını sormaktansa, istik 

belde tekerrürüne mdni olacak · 

tedbirler alması beklenir. 

•ULUS• A. Ş. ESMER 

200 bin 1·ürktin ana 
yurda alınmasını 

teklif ediyor 
Anka ·a, - YugoAlavya hü· 

kılmeti kendi me mleketinden iki 
yüz hin k işilik bir Türk kille11i · 
nin Türkiyeye alınması için hü · 
kumetinıizle müzakereye girebi 
lece~ini ve lıu ırktaşlarımıt.ın 
memleketimize göQmAlori icin IA
zım gfllE.n her türlü marldt yar· 
dımda bulunacağını bildirm i ştir. 

Hükumetimiı.ce bu teklife 
henüz cevap v ~rilmem i şLir. 

Toprak ~anunu 
layihayı görüşecek 

kongre /it artta 
toplanacak 

Ankara, - Ilükılmet tara· 
fından hazırlanan köylüye lop· 
rak tevzii hakkındaki ·kanun ld 
yihası son şeklini almak üzere
dir. 

Ziraat Vckdleti, lftyihanın 

mühim hükümleri üzerinde alil· 
kalıların düşündükleri öğrenm f! k 

ve hazırlıklarını ona göre ta· 
marnlamak üzere şubatta bir 
kongre toplamak kararını V()r 
mişti . Öğrendiğimize göre, bazı 
sebepler, kongre nin marta hıra· 
kılmasım :r.aruri kılmıştır. 

Kongrede görüşülecek mese 
leler arasında ziraat bölgelerin 
de alınacak tedbirler, orman iş 

letme idarelerinde ucuzluıtu te
min e iecek ve köylünün 
kalkınmasına amil olacak başlıca 
esaslar vardır. 

İtalya - f ngiltere fütuhat mı 
tamyacak mı1 

Amerikanın henüz 
böyle bir fikri yok 

Loııdra ; Royter ajansı 

bildiriyor: Dün akşam İngiliz ka 
biııesi toplanmış ve mühim mev 
zular üzerinde müzakerelerde 

bulunmuştur, Bu müznkerelerin 
en ehemmiyetli mevzuunu "hal 

yan fütuhatının tanınıp tanınma 

ması,, teşkil etmiştir. 
İlalyan - İngiliz müzakere 

lerinin yeniden başlıyahilmesi 

için İtalyıın füıuhatının tarımına 
sının yegane Qare olduğu netice 
sine vıırılmıştır. 

iyi kaynaklardan sızan ha· 
berlere göre, Amerika, lııgillere· 
nin ltalyn füluhatını tanımasına 
muarız olmıyacaktır. İngiltere, 
bu harek"tile, bilhaı-;sa ~tiıletler 
Cemiyetinin takviyesine hizmet 
etmiş olacaktır 

Polonya Yahudileri 

Aaleninin riyasetin
de toplandı 

Moskova 27 (Radyo) - 24 
kdnun sanide Kalenin'in başkan 
lığı altında toplanmış olan Sov· 

yet icra komitesi bu toplantıda 

kanunu esnı.inin tadili ve diğer 

kanunların de~işliı ilmesi ve Kı
zılorduııun yirminci yıldönümü 

münasebetile bir madalya çıka· 
rılmı.:ısıııa ve umumi af illlııına 

karar vermiştir. 

tmerika ~ükumeti ~ütçesi 
Gecen s~nelerden 

t 

çok farklı 
Vaşington, 27 (RAdyo) Ame.

r ika hülnlınetinin bu seneki büt 
çesi gı;çc ıı senede n çok farklıdır 
İhracatta 890 milyon \'e ithalAtta 

661 milyon dolarlık fark vardır 

İhracat mü"az~neHi senenin son 
., yları zaı fıııda yüksAlmiştir. Bu 

nn sebe p hariç memleketlerden 
Aınerikııyıı yapılan tayyare ve 
silüh sipar! şi olmuştur 

Aleviyun mınta~asm~a 
Silah kaçakçılığı ya

pılıyormuş 
Lakrotik gazetesinden; 
Alo\·iyun mıntakasında yapı 

lan büyük mikyasla silah kaçak 
c lığı siyasi ınAhnfilde end ; şe ile 
karşılanmıştır Hükılmel bu hu · 
susta AlPviyun mebuslarına mü· 
racaatta bulunmuş ve kaçakcılı· 
ğın ne suretle \•e kimler tarafın 
dan yapıldı~ını a!ılıımak için 
lııhkikatta bulunmalarını ta!eb 
etmiştir. 

Halkevinde 
Vali ve parti başka· 
nının riyasetialtında 
bir toplantı yapıldı 

Dün akşam saat 17,30 da 
HalkMınde Mersin'in ilk okul 
öğretmenleri İlbayrn riyaseti al 
tında bir toplantı yapmışlardır, 

Halkevi A mpili fi
katürü geldi 

Halkevinin sipariş etmiş ol· 
du~u operlorlar geldi Bu Am· 
pili fikatür ile montaj mühen· 
disleri cte gelmiş ve tesisata baş 

ı lamışlardır. Bu operlorlardan 
şimdilik biri Yo~url pazarına 

biri gümrük meydlınına biri de 
Hıılkovine konacaktır. İleride lü· 
zum h asıl olduğu takdirde co· 

ı A-allılınası da mümkündür. Şu 

için de yer aranma- 1 

1 

hale nazarım istasyon ittihaz e
dilecek H .tlkevinden verilecek 
konferansları . müzik konserleri 
ni operlorlu me)•danlarda binler 
ce vatandaş rahat rahat dinliye 
bilece klerdir. Bilhassa merasim 
günle rinde pek büyük faydaları 
gnrülecPıti şüphPsizdir. 

ya başlandı 1 

Varşova ( A A ) - Mebusan 

meclisi mnliye encümeninde bu 
gün yahudi meselesi hakkrndn 

1zahatt:1 bulunaıı dahiliye bütçe 
1 si mazbalıl muharriri ezcümle 

demışlir ki: 
c - Polonya yahud i leriııin va 

ziyetleri hakkıııda mütemadiyen 

eikdye tterde bulundukları Fraıı· 
sa ve İrıgilternye hit a b ediyoruz. 
Ve bilhassa lngiltereden insani· 
yet namına Filistini veya ııütu

su az olan diğer memleketleri 
yahudi muhaceretine açmasrnı 

istiyoruz. 
Müstemleke devletlerinin ya 

hudi muhacereti meselesinin hal . 
!inde bize para hususunda oldu 
ğu gibi 1 diğer bazı lnıcıusta da 
yardım etmeleri IAzınıdır, Buna 
bizzat yalıudilerin do müzaha· 

ret iÖ1terme11i icabeder.• 

Tt>ı-ıisıııııı, nıontı-ıjın hitamı 
nı ınütMkip tecrübe ler yapıla· 

cak muvafık göıülc1üğü takdirde 
IlıılkAvi mukavele mucibince 
Anıpılı fikatıır tin lı PdAlini öd iye · 
rek lıalkımızııı isıifadesine koya 

cak 9e müııtaznm bir progcam 
dahil inde çalışacaktır. 

~1 iizik Gecesi 
Provalardan iyi ne

ticeler alındı 
29 gecesi Tüı·car Kulübünde 

verilecek 'Himayeiettal müsame 
resının ynpılack numaraların 
provaları Halkevinc1e yapılmış 
tır, Provadan iyi neticeler alın 

mıştır, G ecenin fe\·kalade güzel 
ie9eceai tahmin edilmektedir, 

Sayfa: 2__, 

1 Dünyada Heler oluyor 1 
Ebki zaman fıkroi 

Evvel zaman içinde, )fot' 
adında bir adam, cami avıusıJ11 

da apdest ahm birinin, şadırt~• 
kenarına bıı aktı~ı cübbesiPil 
cebinden bir kese altın çalıf~ 
Suğ cebine koyuycr ve sağ e 
lf> de keseyi tutarak cami>·e git! 
yor. 

O sırada Musa peygamber' 
d ıir biı· fıkra anlatan diz h•f 
kırıyor : 

- Ya Musıı! .. Sağ elinde o' 
var! . 

Bizim Musa bu feryadı dll 
yunca hemen keseyi ~ıkarıp fıt 
latıyor: a 

- Sen hoca dflQ'ilsio, bi11 
cü11ün! deyip kaçıyor. 

Kocalarını müba· 
dele etmişler 

Amerikanın küçük Sal~ 
şehrinde gayel garip bir bOf~ 
rua davası görülmüştür. Efil~ 
line hiç tesadüf edilmiyeıı t 
boş;. nmanın sebebi bayan 'I• 
sonla bayan Leenin kocaısrı~, 
mübal ele etowleridir. Vııkllo• 
yegane şahidi bayan Leeııiıı J;Jf 
vey anııosi bayan Smittil'· •• 
ihliyar kadın şahıd olarak Ol~ 
k e meye çağrıldığı zaman h'o 
camndan dizlerinin bağı çöS r' 
ıııüş \•e zorla hakimlerin busıı 
na götürülebilmiştir. Fuk!ll k•d' 
daha ilk lzticvapta derhal bd .. 
m ış \'e hiç bir ifade \'erırıe ., 
muktedir olmadan kalb sekte .. , 
deI} ölmüştür. Buna rağmen , ~ 
kım gerek b{ıyao Leenin gtJ • 
se bayan Vatsonurı boşanma1,ıı 
na hükmetmıştir. Çünkü kocalı• 
mübadele etmek gibi bir sh1,1 
sız lığı hazmedememiştir, ~sf .. 
Vatsou, evvelA bayan LeeoıP 

casile münasebet tesis ettiğiO 
farkına vardığinı, onun içiıı jO 

kam almak maksadile kendi&~ 
de bay Lee ile muaşakaya 

ladığını söylemiştir. 

Danseden nt rtf 
Geçen gün Peşta sokakl• ~ 

dan birinde gnrip bir vaka ~ 1 
yan etmiştir. Bir satıcı atıll1&t' 
kerek yürümelı..te ikan sokalı tiJ 
geçen bir askeri muzika , 

marş çalmağa başlayınca •' ~ 
ayaklarını muzikaya uydur• 
dırnsetmeğe başlamıştır. All11 

bu maharetini hiç bilmiyen ~ 
cı hayretle hayvanına bakıll' ~ 
iken halk da etrafını sararalı ~ 
garip sahneyi seyretmeğe kO~ 
muş t u Nihayet bir polis geıe;; 
satıcıya atı nereden aldıgıııı r' 
muştur. 8atıcı onu b ir iki lı~il' 
e~vel bw çingenedPıı satın 8 il 
ğını söylemiştir. Nihayet O~ 
gene bulunmuş re sor~uya ~' 
diği zaman atı bir at canb'' jf 
nesinden çaldığıııı iLirar e'~-' 
tir. Bunun üzerine at eatıC1 

alınarak at caııbazlıaııesine İİ 
edilmişLir. Şimdi dansör s&. 

·r0• kakta değil, uermutad seyı t• 
huzurunda danı:; numal'al• 
ynpmAkta rlMam ediyor~ 

~ocuk esirgeme kurumu ~ 
f aatine müzik gecesı _. 

Çocuk Esirgeme J{ul'"I 

mımfaatine Tüccar Kul~~~ 
29 ikinci kAııunda şehriın:sı ,ti 
nınmıe sanatknr Rimaları ', 
tından bir müzik gecesi ıe 
edilmıştir. . 
ı Müz ik gecesi çok neşeli 
eğlenceli olacak ve Sflbah~ "t 
devam edecektir. Güzel bır 'I' 
geçirmrk ve yetim, yoksl.11 ,d 
rulara yardım etmek arzu Jf 
Jer davetiyelerini ?tlersiıı 8tJ 
farından 9eya Doktor BaY 
Tolondan tedarik edebilirJıf• 
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Mersin -1.,arsus -Adana - Dört Mersin piyasas' 1 i l l N 
yo·ı Narenciye l1astal1l{ları 

- Dünden Artan -
Adana istasyonu i~in bir 

otomobile de lüzum vardır. 

Birbirine uzan ve dağınık o• 
lan narinciye mıntak&larında 
seyahatın gUçlUğUnU ve buna 
mukabil daima sı>yahat et · 
mek mecburiyetinde bulundu 
ğunu bunun için yalnız S 'lğ· 
lam flğeç intihabile Y"tiştir· 
mek işlerinin kontroluııu he
sap etmek kifıdir. DUşilııce : 

istasyon mesaisinin an· 
cak memurları s~ynhelte ser
lıest bırakmak ve bunun için 
bir vasıta temin etmekle fıty 

dalandırılal>ilect>ğini zannedi· 
yorum. 

2 - ilerisi için yalnız sağ
lam ağaçların )'Ptiştirilmesi 

pek miihim olduğundan bu 
yolda Adamt mUcadele istas· 
yonununda birlikte çalışması 

ve fıdaolıkldrın devamlı kont 
rol altında bulundurulması he· 
men mUmkin olmıyacağından 

dikilecek fıdanların yalnız bu 
maksatla tesis edilecek fidan 
hklardan celbedilmesini şart 
koymalıdır. 

Şimdiki halde Tarsıısta 
bir fidanlık vardır. Prof Gle
isbergle 1tyı.i fıki rde olarak 
bu fidanlığı mııhtelıf sebP. p· 
terden dolayı narinciye fıdanı 
yetişti rmPğı,, ml:sait bul mu· 
yorum. Nariııciye fidanı yetiş 

tirilmesinin torsustan hemen 
kaldırılmasını teklif ederim 
Burada halen mevcut o'an 
aşısız fidanların bOyUk bir 
kısmmdn lekeli chlorose var · 
dır. Bu fidanlığın fidanlarını 
dağıtmak chlorost>u dtth11 ziya 
de yaymak olacuğından muva· 
fık d~~ildir. 

Bundan başka Tarsus bir 
Narinciye mıntakası dahilin· 
de de bulunmamaktadır. En 
miihim mıntakalar Dörtyol ve 
Mersin di -. Bu sebepla uu 
iki mıntakanın her birinde ye 
ni birer fıdunlık tesisini tek
lif ederim. Bu fidanlıkların te 
sisine Prof Gleisbergle bora 
her mücadele işlerinden alına 
cak mutaleaların esas tutul
masını dilerim. 

Bu fidanlıkların emraz 
bakımından kontrolu bilahare 
Adana mUc:ıdele istasyonunca 
yapılııcaktır. 

3 - Aldkadur mahallerle 
bilhassa ıi rant ve milcadele 
memurlarını ve ayni zamand,. 
be ' çe ıı.ıhiplerini nerıncıye 

hAstalıklarına karşı yapılacak 
mUcadelo usulü hakkında hm 
vir etmek p k mühimdir, Bu· 
nun için önUmUzd"ki kış mev 
simi içinde Adanadu kUçilk 
bir kurs açılarak burada kon
feranslar verilmt>sİ ve alika· 
derlıtrın bu kursa iştiraki~ mu 
kellef kılınması p!o!k fııideli 
olacaktır. 

4 - Adana ziraat mPktebi 
bahçPsinde hilyilk bir kısmı 
yanlış dikilmiş olan portakal
ların yer:eıindPn çıkarılıp Ja· 
he sathi dikilmesi lazımdır. 

BahçP.nin kUçUk bir kısmında 
ki 8ğaçlar talebeye derin di 
kimın fenalıklarını göstermek 
maksadı ile numune olanık 

yerlerine bırakıla bilir, 
Bu bahçeden beklenen i leıi 

de tatbikatla işt i ğal edecPk 
olan bu gUnkU hılebeye dofru 
dik im! öğretmektir. onun için 
lm bahçt-yi bu ŞP kilde bırak· 
mak portakalcılığı tehli k~ye 
dUşUren yanlı ş öğreniml~ri 

daha ziyade yuymak doğru 
df>ğ ı ldir. 

5 - Bitki koruma tedbir· 
lerirıiıı tatbiki bu yoldaki ka 
r.unun henUz knbul edilmemiş 
olmasile gUçlt-şmektedir. tara· 
fımdan hazırlanmış bulunan 
bu kanun proj ı>sinin bir an ev• 
v. l işlenerek Komutaya sevki 
narinciye zire tının aUlkadHr 
eden bitki koruma tedbirleri 
tıin tar biki 
dıı ğ:tdir, 

bakımından da 

6 Yaptığım tetkikatın 
portakal ziretının lekeli chloro 
S-4 dip hastalığı ve bazı muzur 
tıöc~kler tarafırıdnn tahdit e
dildiğini öğrenm*'kle di ğe r 
mPmleketlerde mucip olan ba. 
zı hastalık ve böc+>klerin mın
hıkslıtrımızda şi mdiye kudıır 

görillmt>miş olduğunu da tıs· 

bit ettim Bu g ı bi trnstalık ve 

böceklerin memlekt!tf'! girme· 
si tuhlikesiııden korunmak için 

mOcadele işlerini.ı mUsaadf si 
olmadan mamlekete narinciye 

fidan VA ağaçlarının ithalinin 
menini teklif ederim. Yeni 
mUcadele kanunu bu selilhiye 
ti vermekte ve bu kanunun 
bir an evvel çıkması bu yOz
den de z11ruri gör Unraekt.,dir. 

( Son ) 

Türkiye cumhuriyeti ile 
Sovyet cumhuriyetleri itti 
hadı arasında akit ve imza 
edilmiş olan 16 mart 938 
tarihli ticaret ve seyrisefain 

mukavelesi hakkında 
kanun .......... 

Madde 1- Türkiye Cumhu 
riyeti ile Sovyet cumbwiyet· 
leri ittihadı aruında akid ve 
imza edilen 16 Mart 1931 ta· 
rihli ticaret ve ıeyriaef ain mu 
kavelesinin 1 kanunusani 937 
tarihinden 1 Eylül 937 tarihi 
ne kadar birbirini müteakip 
biru ay ve 1 Eylül 937 tari
hinden 15 T f'ftİoievvel 9:37 
tarihine kadar daha bir buçuk 
ay meriyet müddetlerinin uza 
blması kabul ve taıtik olun· 
muıtur. 

Madde ~ - Bu kanun net 
ri tarihinden muteb~rdir. 

M.ıdde 3 - Bu kanun hü· 
kllmlerini icraya icra vekılleri 
heyeti memurdur. 

Nöbetçi [czane 
bu akşam 

fıti kamet EcuDeai 

1 ••• -

27- 1 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 3», 
Dağ malı 30, 
Kapı malı 
Koza 5-50 
Kırma 24 2(i 

Kozacı parlağı -

bufday - çavdar 
Sert şark 5.,n 
Yumuşak 5 .. 1~ 
YerJi buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4 .. 62 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.~5 
Yerli 3,.7.:i 
Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yer!i 3,,2j 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep t20-J30 
Tatlı çoğen 20 
Balmumu 67,5 
Cebri 10 

Susam :t r·, ~5 

yapağı 
Siyah 
Şark 53.54 
Ana dol 50 
Aydan 5~-55 

Yıkanmıf y•pak 80 
Güz yunu 70 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 52 

• dab•ğ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun dt risi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava kurusu 
Manda derisi • 
badem ve çekirdek 

içleri 
Tatı. badem içi 

Acı • 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
fçel ,, 

80 
42. 

30-31 

7j 

pirinçler 
Birinci nevi mal 15-: 6 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kchve 

::'95-3oS 
111-112 

Borsa T eluraflan 
26-1-9.'JB 
Paralar 

Ttirk altunu 
/sterlin 
Dolar 

Frank 
ı..ıret: 

gelmedi 
6:i0, 

79,,2j 
24,39,25 
15-07.14 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık ı 00 Yoktur. 

O. Oemiryollan A~ana işletmesi e~siltme ~omisyonundan 
Adana Garı önündeki cı dde ile Mersin istasyonunun 8 

ve 9 uncu hatları arasmın orta okul caddrsine kadar par
ke kaldırım döşf' 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 Adana veznesinde aşa
ğıda gösterilen bedellerde snblmaktadır, 

İsteklilerin 2 ~90 Nolu kanunun lüzumlu göstt rdiği ve· 
saik ve 938 yılı ticaret odası ve Nafia ehliyt-t vesikası ile 
işletmemiz veznesine yatırılacak muvakl<at teminat makbu 
zu veya Banka mektubu ile bitlikte t t>klif zarflarının eksilt 
me saatinden bir saat «'Vveline kadar komisyonumuza ve 
rilmesi ve tekl·f sahiplerininde muayyt'D saatte huır bu· 
lunmaları. 
İnşaatın Yapılacak 
bulunduğu işin mik-

Vahit Tahmini Muvakkat Şartname 
fiyatı bedel teminat bedeli 

mabal tarı m2 kuruş Lira k. Lira k. kuruş 

Adana Gar 1810 
Me11in 2600 

8 W 4344 3:!5 Xü 11 
240 6240 468 15.5 

19-23 -28-.10 

L A • 
1 N 

Tarsus fi~anhğı mu~ürlüğün~en 
Tet rsus nuıyvalı ağaçl c r fı<la nlığında ki nwcuu r 

evinin bir kısını yerl .. riııin i11şa ve tadili 840 lira 
12 kuruş kc ·şif lwd.-Iile 28 ikirıci ~arıun 938 ta
rilıincleu itibaren 20 gün miiddr.tle açık tksiltn e 
)' .. lorıulnıuştur. ihale 17 şubat 9H8 tarıhine mii . 
~Hdif ıwrşen ı lw ;!iİt ı Ü s :ı at 15 de fidaı ı lıkıa nıü
lt ş .. ~ ~il ko111İ~) mı nıul' i f.,tilP icrn t • th)ı Ct'~l i r . Ta
lıJ>ltır yiizıffl 7 ,5 dipozito akçcıla r1111 n . t)ıktlr gii11e 
kttdar uıal saı ıdığına yalırarak fıd a nlıkla hazır bu 
lu•ıoıaları, fazla malüuıal istiyt'ldt rin nıiidlirliiğe 
111 ii rn Cc H t 1 a rJ. ~ 8 -- 1 - - f> __ 1 5 

Saym Hal~ım1ıa Müj~e 
Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi

den düşününüz. 
Sağ)a.,ı, dayarııklı, mut~clil fİJallı maden vt 

licarelha-kok ~önaiirleriııi Ömer C. Türknurnelli 
ne.sindt'u ara)· rnız. Toptan ve p~ r;ıkenılP- sa tış ya-

pılır. Adres: A zakzade ilan No. 14 
7 4 - 9<' 

TÜRK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cel{ilir 
her Ocağı zengin e:der 
Sizde Bir dane ahnız. .--------------· 

1 
DOK'rOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 
. 

Doğu~ ve Kadın 
Hast:ıhkl~uı 

Birinci S~nfi Mutahassısı 
MUAYENEHANESİ 

DOKTOR 
KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU 
••• 

Memleket Hastahanesi 
DAHİLİ llASTALTK
LAR MÜTAIIASSISI 

Muayenehane: Kışla caedesi Av!Jkat Hilal 
Kemalin evinin birinci katın 
da hastalarını her gün sa· 
bahtan akşama kadar kabul 

Reımt ilirıahn ıahrı 19 ·d.-r 

Kışla cadrlt:si Fedon 
T ahıncınıu evi altında
daki 102 No. Daire 

._K.u.ru.ııt•ur··-----.. J ·---------------·---·· 
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'-=~ ~ 
[ıOrnek Kebap evi , 
~!I Ahmet kaya Selçuk • 
lli Kuruı Kebaplu 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebıp a1de yağ hışlama et ıuyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

20 Batlıcanla Urfa usulu 
iO Sulu kebap Adana usulu kebap 
~ O S1rımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumurtalı salçılı kebap 
~O Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 

• 20 Bıbarh kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Ynğh hamurlu et tepside 

• 

i'O Çiğ köfte ~ , 
5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında R - 10 Numaralı Ôrnek Kebap 

1 Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmeyın kt-baplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş· 

n terilerimi'Zi memnun etmek için yapılan bu taahhütten. 

U örnek kebacısı .11/unet çekincnez. 

ıq_ · :ir t:,·:be ~~:ir. 2i-
1

30 J!l_ 

lilsC!_Siiil_ıro:_!i:l:!~!=~::.:==ı t:E!"• ,, •X .e/S ,-.=;....;;=====' 
Foto gün 
----- ----

FOTO GÜNÜ arayansayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 1 

vesinde bulocaklardıY. / 

FOTO GÜN e Fotograf çektirmek 1 

mode1~~ .. ~.~ 1 t ~~ ~ h~,~~ r ~:~~~. ~ ~ ı: ~ ~~ ~.~ ~ , ,~:~~kJ !~: i , 1 
:""\ . 

-t ğrcıncti~n <1 11 \ t p ıır· ıı· a 11ı a i> • ı .. ı i 111 ı ı,ı gör-
t i~ l't' hı l ı r~i u ı ı. . 

FOtO GÜN Fotog a fa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu-
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzeJlık ve cizibe yanlan bir 

yer olarak kabul ediniz. 1 

====~=~, 
e:::::::=- "-:?E?3ft•F:~~ ~~ Eiiiii!E!S3 
0 Doktor 1 1 Muharrem Atasu İ 
'r lstanbul ve ' moskova On;veı sitesi 1 
JJ serir iy atı hariciyesinden mezun 1 · 
JJ Hastalarını Bayram günlerinden mada her a-Un 1 

sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- ı 
ra on beşten on8ekize kadar muayenehanesinde kabulrr 
eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazıu caddesi ı 
29 No.lu Hane Q1 

~•·:·•~•••snsae••~••*1• 

1 Sağlık Eczanesi j 
• Mersin GiJmrük karşısmda~ır . · ı 

1 
Her uevi Y Prli ve Avrupa eczayı tıbiye 

milstahzeratı bbulmıur., ' 

~~ r.~ı~~ .. ., 
Yeni Mersin Basıınevinde basılımtllr 

guuu;ına11 n ..-.n n ,ttnntı1n11nnnna11n1111•a 

ı kayadelen suyu ı = .S" ~ ı ı. ll"lı.1111 1.111 , ı lı ıı ıııı ııliz /iı ı ııı ;Jı> tnl:ıı'<ık "~' lluluıımıyaıı K A YAi 
•HELEN Sl'\ l' 1 ga ~ t> l s lıhi bır ŞP ~ildt nwuh~ğtl a k i ı ... j~~ lı nda ek~ik-

1 lıkleriui tanı ·•mlanuş ftın . am t- n ~ou usuılltırini ya plırm~kda hulunduğu
mmzn drl f>ll~riz. 

1 KA YADELEN SUYU 
1 Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yamna ka~ar cam ~oruiarla ~illur ~avuzlara 
1 indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kim ye i evsaflm muhafaza ederek el deymeden 1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
1 şehrimize gelmektedir . 
lj KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine gelince: Yıllar ieçdikçe halkımızın 

1 gOsterdiQ'i rağbet ve teveccühü karşı sıııda fazla söı söylemeQ'\ zait görüyoruz. Sıhhat Bakıınhi' 
•ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU jllPız TOrkiyenin ı 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11 Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu i b.d 
8 etmiştir • M 
IE lştahsızlı!la, hazımsızlı(?a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karuı KAY ADl!LEN ılfalı bir M 
8 hayat kaynaQ"ıdır. 1.1 ! Suyu pek ttmtz ve berrakdtr. T urübt tdtn saym halkımız lltndinde buldutu alRMliA vı sılıhGlui •• 
• verdi.ti far/Uarlo supumuzun mil§terısi çoğalmaktadır. 

: Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••BBU b~O ~ ftOftDBbDftBBB••llllB• 

IRf AN MUSA KOLOHYASI 

Sıhhat ve tera velinizi tlainuı muhafaza el
mek icin lstikanı el Ecıancsi tarafıud<iu iuıal . 
edileu irfan Musa Kolonyasıuı kullamuız.ı Ü 

Kızllaya 
aza olunuz 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyorı 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Davranın•-' 
• 


