
PAZAR 
30 

ikinci kinun 

1 9 3 8 
Yılı; 

10 
Sayı 
2900 

- .. 

s 
GUNDELIK SiYASi HABFR iFIKIR GAZETESi 

-----------------------------

Sehlbl ve Umum Ne~rly•t 
Dlrektf:k'U 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
f eci ! ltrsla l!aSJll'IYİ • \ltf$f D 

Sayı;.-skuruş 
Telefon' No. 82 

Sporu devletleştirmek için 
·Hazırlanan proje 

1 Japon 
Kabinesi 

Mekteplerde inzibat 

qmumt terbiye daı-Ası icin· 

debeden terbiyesine ehemmiyetli 
bir mevki veren peıdagoklarıu 
uzun tetkiklere istinRt ederek 
ileri eiirdilklori mütıılealar eöyle 
telhis edilebilir : lçtimni muhit 

yavet yevae tabit muhitin yerini 
alırken, bizim için, tabiatçe meç 
hul bir takım yeni ihtiyaçlar ya 
ratmıetır; menevt enerjileri ge· 
liştirmiş, kolun de vazifesini ele 
te, ve sonra makineye, bacakla· 

rın vazifesini türlü cer vasıtala· 

rını aördürmekle beden kuneli 
ni lüzumsuz bir hale a"etirmiştir 

cHalbuki insan vücudunda

ki büt(ln kemikler, adaleler,sinir 
ler ve aklın zor zııptettiQ'i bü 
tan behimt kuvvetlerle; içtimut 

bayatta edinmiş olduQ'u bütün 

itiyatlarla, ve nihayet manevi 

kudretlerle faaliyette bulunur.Bu 

faaliyette hayvan insiyakı ile 

insen aklının hissesini ayırd et 
menin imkanı yoktur. 

cBundan dolayıdır ki terbi 
Jeci, çocuaun her türlü kuvvetle 
rini -arıtlt\rıııda hiç bir üstün 

hlk göıetmekslzin, ve maddi ve 

manevi menşelerine zerrece Eıhe 

miyet vermeksizin - aeliştirme 

ae m4Cburdur . • 

Paacal, insandaki bu ikilik 
kereıeında meşhur sualini sor· 
muetur: cMelekmi? Heyvanmıh 

İnsan, ne melek ve ne de 
hnyvandır, sadece insandır . Ve 
iıısan olRrıık hayatla muvaffak 

olabilmek için ukdsı kadar ah 

ldkını, ahlAkı kadar Lodeıııni 

kuvvetlendirmeğe, mücarl~leye 

daima hazır bulundurmağa nıuh 
taçtır. 

Zamanımızın sosyal earılerı 
kareısında l:eeerin istikbalini 
korkunç bulan terhiyeci, psiko 

Jog, doktor, hulAsa mütefekkir, 

hayatın bütün icaplarını göz ö· 
nüne getirerek ç1knr yolu bul 
muştur : ... ,iıik terbiye . 

Fiz!k terbiyuyi sistemleeti 
renler ise ona şöyle bir sıra 

vermielerdır : Oyun, beden ter 
hlyesi vo spor. 

Zamnnımızııı biiyük toplu 

luklarıııda ynşayaıı, tabıulleıı ze 

ruri olnrak uzaklaeaular için 

-tehdidi hiç bir mahiyet atfet 

momok üzere diyebiliriz ki- ço 

cuklukta oyun, meklebde beden 

terbiyesi ve mekteb oyun ve 1 
sporları, askerlik hizmetini biti 

rip hayata atıldıktan sonra de 
spor, daima sıhetli ve verimli 

olabilmenin başlıca çareleridir. 

• • • 
Pelestra ve gunıııaziou'larda 

kemalini bulmuş olan eski Yu 

nan atleti1mini insaıı zekasının 
yanıp sönmüş harikulddo bir 
ışıQ'ı gilıi hır aıı hatırlayıp ka 

raıılık hıristiyaıı HBırlarmı geçe 

rek Jeırn-Jerque Rouseeau'ııun 
Emile'i ile başlayan terbiye ba 

hislerinden sonra Almanyada 

Jahn, lsveçte Ling, ispanyada 

Amsros, Fransada D6meny, He 
bert, İııgilterede Arnold •ve Ba 

den Powel, Amerikada John De 
vey, BeıQikada Decroly, httlyada 

Montersori ile ilk mektebe, lise 
71, Qniveniteye aireo, oradan 

cemi1ete sirayet eden cins cins 

fizik terbiye sistemlerinin bizde . . 
ılk ve orta nıekteblerde - daha 
çok fsreç j i mneRtiğinden mül 

hem- lıafıudn lıir saatlik beden 
terbiyesı dersleri halinde ve ku 

lüblerde ete - bilhassa futbol 

şeklinde- tatbik olunduğu iÖ 

rülmüştür • 

Fakat, geçen asrın sonuncu 
yıllarıııda modern olimpiyatlar 

- Sonu kllnclde-

Son Çin vaziyetini 
tetkik etti 

Tok) o 29 (füıdyo) - Kabine 

Çındekl Mdlselerlo soo aldığa va 

zlyetl moıekere etmek Ozre aıeı. 

acele bir toplantı yapmıştır. Bu 

toplantıda bahriye ve harbiye na 

zırlarıoao raporlara okunmuş ve 
mUnakaşR edllmlşllr. 

Suriyelilere dostane bir tavsiye 

Suriye sancak anlaşmalarını 
taı1ımalıdır 

ihtilal rüesasından lider Emir 
Aslan böyle söyliyor. 

Adil 

Beyrutte çıkan Loryan ga 
ıetesi meşhur Suriyı;li Liderlerin 
den Emir Adil Aslımın Antakya 
aftkl Üsbecil~r reisi Zeki Arsuzi 
ile yaptığı eeağıdaki mülllkatı 
birinci sayfasında büyük puntu 
larla naklediyor: 

Sam - Zeki Arsüzi Emir 
Adil Asi ı nı ziyaret etmiş ve mü 
earünileyh Zeki Arsüziye eunla· 
rı söylemiştir: 

• - Suriye, Cenevre anlaşma· 
!arını tanımak zaruretindedir 
Takmmıe olduQ"unuz ta~rü har~ 
ket, Suriye hükümeunı ıııuq .. cu 

vaziyette bırakıyor, Suri)'enin 
ico liklllli ve Akvnm cemiyetine gi-

re bilmesi bu anlaşmaların tanın 
masına baQ'lıdır 11 

Suriye bayrağı meselesine· 
de temas eden Emir Adil Aslan 

demiştir ki; 
•-Hatay bayrağının San· 

cak üzerinde dal6falanmesına 

hiç bir kuvvet mAni otamıya· 

caktır. Çünkü bu meselede Tür
kiyenin hay si) eti mevzuubahs· 
tır ve Suriyenin bu vaziyeti ka· 
bul etmesi menfaah icAbalındıın 
dır.11 

Bu beyanat Elhac Edibül-
ı._ .. ,. . ~eçibülris ve diğer Suriye 
Jı 81YR81 Şafllil)'t"u:u ıu ··--

d8 yapılmıştır 

Bu iş, haklı olarak guııun 

meselesi halını aldı; mektepler 
de senelerdenberi tatbik edile 
gelmekte olen terbiye tarzları 

son günlerde umulmadık verim 
!er doğurunca Luna bir çnre 
bulmak efkrtrı umuıniyeyi meş 

gul etmeye başladı. Bir beşmu 

harrir, şurada burada meydanı\ 
çıkan müessif vakalar karşısın 
da hepimizin dikkatini celbedi 
yor, cismant <•azaların mektep 
talimatnamelerinde yer almasını 
gerekli görüyor. Bir diğer yazı 

cı cismaııi cezadan ne anlayo 
ruz, kanunun da yasak etliği 

1 dayıtA'ımı~ sorusunu ileri sürü 
yor. Bir başkası da ihtar, tescil, 
tekdir gibi halih 'l zır mane-çf ce 
zelar kAfi degil, eski bildiğimiz 

ve içinde yetiştiğimiz levbih,izin 
siz eeklini ihya edelim diyor. 

Biz~ göre, büıün bu teklif 
Jer teşhis edilememiş hüslalığa 

verilen reçeteler mahiyetinde gö 
zQküyor. Filhakika mekteplerde 
disiplin diye bir şey yoktur. Bu 
hakikat, cümlemizce muhakkak 
ve müsellemdir. Fakat bundan 
sonraki kararlarda, acele hüküm 
vermenin hataları derhal a öze 
çarpıyor. 

Meseleyi eöyle tetkik etmek 
muvafık olur, kanaatindeyiz. 

EvvelA okullarımızdaki lale 
be mikdarı ile öğretmene verilen 
ders saRt adedi' normalı çoktan 
aşmış bulunuyor. Bu şerait altın 
de, isler maııevf, ister maddf ce 
zayı kabul edelim, alacağımız 

randıman yine hiçtir. Çünkü ço 
-:- .. ı, hAr ilci sert dahilinde de 
ö~retmenıı'i 111'1.aı ., .... - ~ • 

Milletler C. konseyinde 
Milli davamız olan hatay meselesi görüşüldü 
~ı{ urahhasımız kuvvetlı ve mukni beyanatta 

bultınarak davamızt teşrih etti 
Her türlü izahat ve malumatı vermeye amade olduğunu Tür 

kiye ve Fransanın esas vazifesi buranın muhtariyetini ve türk 
kültürünün muhafazasını teminden ibaret ~ulunduğunu söyledi 

f ransız Hariciye Nazın B. Delbos: İki devleti birbirine ba~hyan ananevi dostluktan ve 
Hatay intihabatmm tam bir serbesti ile yapılacağm~an bs~setti 

Cenevre 29 (Radyo) - Ana· 
dolu ajansının husust muhabiri 
bildiriyor; 

Milletler Cemiyeti konseyi 
dün öğleden sonra toplanmıe· 
tır. Ruznamenin birinci madde

sinde lskenderun meselesi vardı . 
Reis Tilrkiye Cumhuriyet hükQ 

meli murahhasıoı davat ederek 
<.na söz vermiştir. Murahhafıımız 
Bay Necmettin Sadık beyanatta 

buluaarıık; 
Seııcek rejimini tayin eden 

29 Mayıs kararnamesinin mevkii 
tatbika konmas}nda yapılan iş
ler hem tatbik ve hem de eekil 
itibarile yanlış olduğundan hü 
kumetimin verdiği cevapta kayd 
ihtirazı dermeyan ettiği konee· 
yin matumudur. Bunun sebeple· 
ri konsey reisliQ'ine yazılan ya 
zı da izah edilmietir. Ben bunun 
eebap ve avamili hakkında her 
tOrlil iıahıt ve mılOmatı v~mne 

ye amadeyim. 
29 Mayıs tarihli kararın tat 

bikatında tahrifler yapılmıştır. 
Bundan başka Hataya gönderi· 
len komisyon vazifelerini yanlı& 
yapmıetır. Komisyon bütün ce· 
meatlarla temas ederek anayaaa 
sının tatbiki cihetine a-itmemiş 
tir. Komisyona bir Türk ve 
Fransa mümessilinin iltihakı 

!Azım olduğu halde buda , apıl 
memıştır. Giden komisyonun 
teşrii ıelAhiyeti de yoktur. tnti 
habet içiu yapılması muktezi 
ieler anayasada mevcutdur. 
CAza verilmesi içlıı kanun yap 
mak hakkı böyle bir komisyona 

baheedilmemietir. 
Bu komisyonun hazırladığı 

intihabat talimatnamesi bizim 
konseyde kabul ettiQ'imiz kan\r 
lera muhaliftir' Komisyon tera 
fından yapılan itler halk irade 
ıiniQ aert>.ıtet kullınılmaın im 

' 

kilolarını ortadan kaldırmakta 
dır. 

1 Iskenderun ieinde Türkiye 
f Fransa derecesinde allkadardır. 

Hatay meselesine ait bilumum 
teleblerimizi dermeyen hakkını 
mahfuz dötüyoruz Hük\lmeti 
miz asla kabul edemez ki isken 
dorun ieinde konsey Türkiye 
devletirıin kararını almadıkça 
herhangi bir şeyi kabul çe der 
piş edobilsiııler. 

Mandater hükumet ajanla 
riyle temas iı,;iıı her ıüı lü vesei· 
te malik bu~~nUY<'';\\!· Qorçevo 
dışında elıuacaıt tec1bir1Eırin itti 
heıında ne Millı tler Cemiyeti 
ve ne de mandater hük!'metlo 
hemfikir buluıımay• imkAnsız 
addetme l;teyiz. 

Hu arazide her iki devletin 
esas eartı, muhteriyetı ve Türk 
kültürünü muhelaza etmektır. 

(Sonw ikincide) 

kalacaktır. Ilnngi iş ki t:Hbik ka 
biliyetiııden mnhrumdur,'"o iş i)·i 
sonuç Yermez. 

Bazı okulların yaptığı gibi 
çnlışnııı Vf\ya çalışmayanı; iyi 
giui \eya g itmeyeni reliye ha 
bcr Vt?rmek şekli muvafık bir 
usuldür. Fnkat uu s~ ferde VE41i 

buna IJ\kayıt kalırsa o okul ne 
yapsın ! 

Mesele, eski usul aferin ile 
iziııei zi ihya etmekle helledile 
cek zannediliyorsa bu, mazi ile 
hal te istikbal arasındaki hayat 
de~işikliğiui tanımamak demek 
olur. 

Asıl derdimi:ı şudur : Sınıf 
taki talebe mikdarını 40-50 de 
durdurmalı ve öğretmene 28 sa 
alto dersin temin ettiıti refahı 

16 veya 18 saat ders ile temin 
otmoliyiz . Bu da bir bütce me 
seloeid ir. Bütce iein i halledersek 
elinıizd oki lalimalııame ile tenki 
dini ynptıQ'ımıı terbiye tarzları 
ııın derhal iyi neticeler verdiQ'i 
ni görürüz. 

Aksi takdirde, biz öyle öQ' 
retmon islo)·oruzki 75 mevcutlu 
sınıfı haftada 28 saat dua ile 
okutsun, ondan sonra da bizim 
dediği miz inz ibat ve terbiye tar 
ıını tatbik etsin bak nasıl olur'! 
diye düşünürsek muhal ~ile uQ' 
raşmaktaıı bneka bir ~ey yap 
mış olmayız. 

Hem, bilmeyorum, kocaman 
zaman ve mekAn farklarını bir 
kalemde iııkdr ederek eski mek 
leple bu günün mektebi arasın 

de bir mukayese yapmaya ne 
den kn l kıyoruz , O zamanıu mek 
İ;'ih;w1r.k,~~:.Aluı~~sqn sınıf t11lebe 
dı, Eski idadınin laloue rne\'cu 
du 150 rakamı içinde kalırdı,Bu 
1ıüııüu ınoktebiude vakıa böyle 
midir ~ 

Meseleyi Lir bütçe iei o larak 
deği l de sedocu şu veya bu terbi 
ye sistemi şeklinde münakaşa 

mevzuu yapmak salim bir neti 
co vermez, Biz fikri sabit halin 
de şuıuı inanıyoruz : Çocukla 
mE>şgul olmak şarttır, Bu günün 
ağır şartları altında ezilen mu 
all im, bunu yapamayor, Muallim 
ıneşgul olsuıı, en·elu bunu te 
min edelim, Sonra ona şu şekil 

de meşgul olacaksın diyelim, 
Du sözlerimize bir nokta da 

il1hc edelim : (iyi-kötü), (ahlAkh· 
ahlaksız), (<;alışkan tenbel), ( ita 
etli serkeş) gihi binbir tezatlar 
sentezi ole•1 cemiyette çocuğa 

iyi veya fena tesirler yapan yel 
111ı okul, öğretmen ve bunların 

kullandıAı terbiye cihazımıdır ? 
Cemiyetin , anne ve babanın, va 
ınlın , memleket atmosferinin 
çocuktct şöyle ~eya böyle tesirleri 

yokmudurf ÇocuQ'un her tarafı 
nı öğretmen görecek, okul yapa 

cnk d iye bütün günahı bu iki 
müesRoseye yüklemek ne derece 

ye kadar doğru olur ? 
Mekteplerde iıızihnt işin i n 

söz götürür tara fları çoktur, llıı 
nu mutahassıslarının elinden ka 
pıp, onların roy ve mütalealarını 

almadan QRla kalem yürümek 
ihtisasa kıymet vermemek olur 
Diz kendimizi böyle bir hııtaya 

düşmekten kornınak için daha 
fazla sfiylemoklen sakınırız, An 
cak bildiğimiz ve inandığımız 

bir eoy varsa o da meseleyi büt 
çeye beQlanıak zaruretidir, 

R. Arı 



• 

VENl MERSiN 30 ikinci kanun 1938 Pazar 

Sportı devletleştirmek i()in Atatürkle 
Hazırlanan proje 

- Birinciden artıın -
la başlayıp büyük lrnrbden ııon 
ra, mahiyetini azçok değiştire 

rek, umuma mal edilmek gaye 
siyle ele alman fizik terbiye ve 
spor, bilhassa 1936 Berlin olim 
piyadlarmda Alman iençlerinin 
kazandıkları muvaffakiyetlerin 
sırrını araştıran devlrtlerce, mil 
li terbiye davasında esash bir 
unsur olarak mütalea oluomağa 
başlanmıştır . Bu ııün Almanya 
gibi hemen bütün Orta Avrupa 
memleketlerinde, hallA Fransa 
va lngilterede bu işler nezaret 
kadrolarına tevdi edilmiştir. 

Bizde -yukarıda da işaret 

ettiğimiz gibi- mekteblerde be 
den terbiyesi, orduda gene be 
den terbiyesi ve Rpor, şehir ku 
tüplerinde de boşta futbol olmak 
üzere spor, esaslı saymağa gön 
lümüz razı olmayan bir tarzda 
ayrı ayrı, biribırind~n habAr!Jiz 
ce idare ve tatbik olunmuştur. 

Spor bahsinde, «Türkiye fd 
man cemiyetleri ittifakı• devre 
sini, müşt~rek muamelelerini bir 
merkez vasıtasiyle ve hükumet 
ten yardım görerek tedvir etmek 
istiyen spor kulüplerinin, A\'fu 
padaki benzer teşekkülleri örnek 
tutarak elele vermek istedikleri 
iyi niyet devresi ve 1935 de baş 
ıayan "Türk spor kurumu. dev 

re:'li de sporun dünyadaki gidi 
eine uyuluncaya kadnr geçirilme 
si zarurt görülen istihale devre 
ei tcla.kki etmeliyiz . 

• • • 
1 Sonl~şrin 1937 tarihinden 

beri Türkiyede sporun nasıl ida 
1 a olunaca~ı taayyün etmiştir. 

Atatürkün bu yıl Kt1mut11yı a
çarken Eıöyledikleri program nut 
kun her sntırı gibi spor4 laal· 
lrut.ed 0 rı .. b',• Q~mı'ı'tı"'~\för '-1aali yet· 
!erini, türk geııçliğinin milliğ 

terbiyesinin ana unsurlarından 
saymak ıa.zımdır. Bu işte hüku· 
metin şimdiye kadar olduğun · 
dan duha çok ciddiğ ve dikkAtli 
davranması, Türk gençliğini, 

spor bakımıııdaıı da milliğ heye 
can içinde iğtina ile yetiştirme· 

si, ön~mli tutulmalıdır.,, 

Başbakanımız da, bir hafta 
sonra Kamutayda okudukları 
beyannamelerinde; cSporu bir 
merkeze bağlayıp teşkilallandır 
mak ve muhtelif spor teşekkül 
ve hareketlerini o \'asıla ile ida 
re etmek için yüksok huzurunu· 
za bir kanun layihası ile gele· 
ceğiz .• demişlerdi. 

ÔğrGniyoruz ki bu kanun 
IAyihasının ilk projesi hazırlan· 
mış ve tetkike başlanmıştır. 

Bu projeye göre spor teş· 

kilfttının Başbakanlığa bağlı bir 
•Beden terbiyesi ve epor baş· 
kanlı~ı. tarafından idaresi mü
nasip göı ülmektedir. 

Bu görüşt) iştirak etmemek 
imkAnsızdır: Mektepler, ordu ve 
halk fizik terbiye ile u~raştığı 
na ve fizik terbiye teşkilAtlandı 

rılınak istenirken fabrikalar ve 
derniryolları hastanelerin banka 
lar gibi büyük kalabalıkları bir 
araya getiren her türlü müesse· 
selerde spor nü\•eleri teokil et
mek en amolt hal tarzı add<'dil 
diğine göre bu müesseseler üs · 
tünde bir makamııı toplayıp sev 
kedici nüfuzundııu istifade edil 
mesi kadar tabii ne olabilirdi~ 

Bahsetti'1'imiz ilk proje, bir· 
de, •Beden terbiyesi yüksek ko
mitesi,, taMvvur etmiştir. Bu ko 
mile büyük bir . l'llişııre orgaıll' 

dır ki başkanlığın gerek teknik 
ve ıerek pratik ııahalarda en 

faal yardımcısıdır. Bu komiteye 
vokii.lotlcr murahhasları ve mü· 
tehas~ıslar iştirak eder. Talimat 
nameleri, fanliyot programlarını 

planları bu komtte hazırlar 

"Beden terbiyesi ve sµor 
başkanlı~ı,, hükmi şa h siyeti haiz 
ve hesab hususunda ozçok müs 
takil bir uzviyettir, kendisine ve 
rilmiş olan işleri bir başkan, bir 
genel sekreter ve sahalar, sağlık 
heısab, teftiş daireleri ve fflderas 
yon başkanlıkları vasıtasiyle gö· 
rür, ~lillt müdafaa, iç, ekonomi, 
bayındırlık ve kültür bakaıılık

larıııda birer beden terbiyesi 
direktörlüğü ihdas cJunur . 

Bakanlığın bir başka faali· 
yet organı da •Yüksek beden 
terbiye enstitüsüdür. Bu enstitü 
beden terbiyesi muallim ve mü 
tehassıslarını yetiştirecek ve sis 
temlerini araştıracaktır. 

Her vililyet bir spor bölgesi 
ve vali bölge başkanıdır, Mer· 
kezden tayin edilen bir asbaş· 
kan valinin nezareti altında vila 
yet spor işlerini tedvir ~der, As 
başkanın yardımcıları ajanlardır 
Her bölgede, bir de, vilAyetin 
başlıt;a idare Amirlerinin iştirAk 
ettiklori bir ~por komitesi var· 
dır. Kazalarda spor merkezleıi 
teşkil olunur. 

Nüfusu 3000 d n yukarı ve 
belediye teşkilatı olaıı yerlerdi"; 

Nüfusu ne olursa olsun bü
tün kazalarda; 

Orduda her alay birliğinde 
veya bunıı tokabül eden birlikte· 

' Liselerde, meslek mekteple-
rinde, yüksek ·tahsil müesseqeJe· 
ri ile üniversitelerde: 

Memur ve işoi ~ayısı 300 
den fazla olan her devlet mües 
seselı>riııde, hususi müessesede 
ve fabrıkada en az birer spor 

"~:ı::.\ ·ğ~den ;e spor başknnlığl. 
budcesı Başbakanlık büdcesine 
bağlıdır. 

Hususi idareler va belodiye· 
ler büdcelerininin gelirlerinden 
yüzde ikisi bölgelere ayrılır. 

ilk projenin başlıca hatları 
bunlardır: Bir de, bazı kayıdlar 
la, beden terbiyesi ve spor mec
buriyeti konmaktadır ki bunun 
faydası üzerinde ne kadar ısrar 
edilse azdır. 

Bazı memleketlerde, kadın 
ve erkek, bütün vatandaşları 
kırk beş - elli yaşlarına kadar 
ve tabii yaşlarına göre . a~gari 
hallerden beden terbi ycsi brö\•e 
!erine tftbi tutuldukları düşünü 
lecek olursa fizik terbiye davası 
nııı umumi terbiye davAsına bi. 
le üstün tutulduğu anlaşılır. Bü 
tün mesele vatandaşı ömrünün 
sonnna kadar sılıhalli ve faal 
halde bulundurmak değil midir? 

Proje, yukarda kaydettiği
miz üzere · henüz ilk projedir, 
üzerir.de çalışılacak, uğraşıl;ıcak J 
her türlü icablarla uzlaetırılacak 
ııe kati şekli verildikten sonra 
Kamutnya arıolunacaktır. 

Ancak spor teşkilAlının dev· 
letleştirılecE>ği muhakkaktır. ve 
bu ilk projeyi de kuvvetli esas
ları havi bir proje olarak mem· 
nuniytıtle karşılamak !Azımdır. 

Ankua (ULUS) 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 213 üncü sa· 

yıst çıktı, Yeni Adam'ın bu sa· 
yısında fsmail Hakkı, Hüsamet
tia Bozok, CelAI Nuri, Suphi Nu 
ri, Lüifı Erişçi, Ilakk! toklu, Ah 
met Naim imzalı yazılar vardır. 

Gazeteye ilAve olarak Yeni A
dam Ansiklepedisi adlı eserin 
9 uncu formaeı verilmektedir. 

Kral F"aruk arasın· 

telgraflar teati 
edildi 

da 

Mısır Kralının izdivacı mü· 
nıısebetile, Heisicumhur K. Ata 
türk ile majeRle birinci Faruk 
arasında aşağıdnki telgraflnr te· 
ati olunmuştur. 

MaJeste Birinci Faruk 
Mıaır Kralı 

KAHiRE 
izdivaçları müııasebetile, en 

hararetli tebriklerimi ve şahsi 

saadetlorile kral hanedanının 
refahı hakkındaki en iyi teme 
nilcrimi kabul etmelerini majes· 
telerinden rica ederim. 

K.ATAT0RK 
K. AtatOrk 

Cumhur Relal 
ANKARA 

lzdivacım dolayısile göııder
mek lütfuııda bulunduA'unuz teb
riklerinizden 9e teıneunileriniz· 

den ziyadesile mütehassıs ola· 
rak en samimi teşekkürlerimi ve 
en iyi temennilerimi arzederim. 

Almanlar 
Belgradda bir en· 
düstri mües.:.esesi 

açtılar 
Belgrad 29 (Rttdyo) - Alman 

yanın ihractttcı bllrosu burada 
mOhim bir endüstri mOessesesi 
açmıştır. Açılış töreninde mühim 

bıızı Alman sıınayi erb~bı ile lh 
racı:ıt bllrosu şefi de bulunmuş

tur. 
Şer bu monasebetle söyledi· 

ğl nutukla Yugoslavyado molörcll 
IOğlln llerllemesloe Buy Stoyadi· 
noviçln çalışmış oldıığıınu sebep 
olarak ı?österm Is. hımın .. ı,ı ıı-
• el ı:ııytfSerınıa inkişafı etrafında 

havranlığını bildirmiştir. 

Çin ihtilafının halli 
• • 
ıcın 

t 

Tokyo 29 (Radvo) - H>trblye 
nınırı bir beyaoııtıoda Çin ihtila 
fmın temıımen hı:ılli için mOhim 
askeri kuvvetler lazım olduğunu 
söylemiştir. 

A iman ya-Macaristan arasın~a 
Bt:rlin 29 (Rııdyo) Alıruınyıı bO
kOmeti ile Mııcıırishın arnsındıt 
yeni blr mukavelename lmz<Jltın 
mıştır. 

Kumar oynatan ~ir ~a~m 
Hapis ve para ceza

sına çarpıldı 
Tarsus, (Hususi) - Musalla 

mahallesinde bayan sabanın dük 
kAnında kumar oynadıldığı za. 
b~ta tarafından haber alııımış ve 
curmQ meşhud yapılmıştır. 

Kumar aynadan Bayan Sa· 
ban bir gün hapse ve elli lira 
para c01asına, oynayan altı şa

hısda birer lira para ceznsıııa 
Qarpılmışlardır. 

Tar sus ~ekçilerine 
Yeknesak elbise ve 
levı:ızımat verildi 

Tarsuı:ı, ( Husm;J ) - Dün 
şehrimiz bekçilerine nizamname
ye uygun hepsi bir renkde yeni 
elbise, kasket, palaska ve ayak
kabı verilmiştir. Kaymakam bay 
Memfld Ali Oran bAkçi teşkilatı· 
nı teftiş etmiş ve gördü~ü inti· 
zamdan t olayı emııiyet komseri 
bay Hayriye memnuniyetini bil· 
dirmistir. 

1 d 

Yüce Komiser 
Ne zaman ve niçin 

Parise l!İdecek 
Şam, - Yarı resmi kaynak 1 

lar, Yüce Komiser Kont dö Mar· 
telin, Pariı.ıten aldığı emir üze· 
rine önümüzdeki şubat ayının 
10 ııeya 15 inci günü Parise ha · 
rekf•t edece~iııi haber vermekte 
d ı rl e r. 

D i ğer taraftan söylend iğine 

iÖre, Fransız Hariciye nazırının 
20 şubatta Ankaraya seyahatı 
dolayısilc, Kont dö Marıeli Rafi. 
se çıııtırnıış ı ır Kontun Delbosla 
birlikte Ankaraya gitmesi veya 
bul Ankarada birleşmeleri muh 
tamel göı·ülmektedir. Delbosun, 
An 1 ara ziyaretinde, Türkiye ile 
Suriye ara!'lıııda yeniden bir do~t 
hık ve iyı komşuluk muahedesı 

nin müzakerelerine başlıyacağı 
Suriyeııiıı idaresiııd e n mefül şa 
hıs sıfrtilı>, Kant dö Marteli de 
davot eyled i ği söylenmektedir. 

Suriye ~ü~Ometi 
A onsolos vekillerini 

tayin etti 
Şanı- Neşredilen bir karar 

ıı::ııne ile Suriye hükumetinin 
Aııkara, Bağıiat ve Mısırda bu-
lunduraca~ı konsolos vekilleri 
tayin olunmuştur. 

Ankara konsolos tekilliğine 

cumhurreisiııin o~lu doktor Ad
nıın Alasi, Ba~dflda Lhkiyeli 
Esnt Haron, Kalıireye de dahili 
ye vezirinin birader zadesi dok 
tor Anullah Cabiri tayin olun 
muşlnrdır. 

Konsolos vekilleri yüz otuz 
ÜQ lira ınaae alacaklardır. 

Hatay~a ~ir iş~i f ır~ası te
şe~~ül etmek üzre 

t~kAnııo ...... <·v-ı .. ı. •> rıııuer 
aldı~ımıza göre şehrimizde Bay 
C~m_il •. Fili pin teşebbüsü üzerine 
bır ışçı fırkası teekilirıc çalışıl· 
mukladır. Bu yeni fırkanın ni
zamnamesi bir haftaya kadar 
hükumete veriler~k resmt ruhsat 
namesi alınacaktır . 

İşçi fırkasının esas mdad 6 • 

leri şunlar imiş : 
1 - leci birliğini temin et

mE>k, 
2 • lı;;çi hukukunu himaye 

ve bunlara iş bulmak, 
3- iktisadi vazi}eti inkişaf 

ettirmek, 
!~çi fırkasıııın asıl nizamna 

mes i ııi gördükten sonra bu hu-
SU!'l!aki ınütaleaınızı beyan efle
<'Pttız . 

D ıııdaşJ 
Kurban bayramın 

da keseceğin kurban 
parasını 'Türk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan müdafaasında 
en büyük kuvvet o 3 

lan havn müdafaa-
sına hizmet t:lmiş 

olur, h*'m de Çocuk 
esirgeme ve Kızılay 
kurumuna yardım 
etmiş olursun .• 

Hava Kurumuna yar~ım en 
~üyük ~ir ~orç ve vazif e~ir. 

Sayfa: 2,,..., 

Dertlerimiz .. 

Başka 

Ne Diyelim 
Diin, istasyoııdun iskelf'f1 

pamuk balyaları laşınıyorddı 
O canım beyuz altunlar ötl• 
kılıksız, öyle perişan öyle zıı''' 
lı bir halde idıler ki, alimall•b 
yilrPıtim sızladı : 

Kaııeviçeler yırtık pırlıtc,öl• 
sinden berisinden pamuklar s•1 

k ım saçak, hele talisiz bal1•'' 
rın, hani neredeyse şu meşhıJt 
cşafi köpel?i• gibi yüzleri göıl• 
ri simsiyah, kir pas içinde • • 
BAlli ki hoyrat kancalar, itinası• 
eller bu mazlum ihraç madd' 
mizi, kötü analık eline düşıllOf 
bir Ö\'ey evlad gibi yerden yer' 
atmış ve bütün bunlar galib' 
kafi gelmiyormuşcasına, zavallı 
!arı bir de kömür vagonıarıo• 
tıkılmış olacak , , 

Şimdi ben, bu müşatıed' 
karşıtnııda, oturup uzun uııJO 
ukHldlık edecek değilim, ldr•~1 

yurt seııgisi vo \'azife kayıJ191 

olan her insan bu manzarad•0 

müteessir olacaktır biliyorıJs' 
vo onun içindir ki, sadece 1•" 
ya parmak basmakla iktif.ı ed 

b - l•'k • yorum u gun u ... ,, 

~I. Cemiyeti 
konseJ'İnde 
Milli davamız ola~ 

Hatay meselesi 
görüşüldü 
Birinciden artan dl 

Dedikten sonra bu ihtiJAfıll 
vamı müddetince hayrıhahlıl1, 
dan dolayı hükumetimizin ıı.•~1 
umumilia-A teşekkürünü bil 
miş ve 'l'ürk - Fransız dosııot 
ııae?emmiyet verenTürkiyebO~ 
matı, ls_kenderun meselesinde ti 

ı tam hır anlaşma ile mestJI .~ 
neticeye varılacağını halil i)IP' 

etmektedir. Demiştir. ti 
murahhasımızdnn so~ 

Fransa Hariciye Nazırı B. ır
bos beyanatta bulunmuş ve; ·jJ 

Sancağın tabi olacağı ~eJ&I 
2,9 Mayıs anlaşmasile sarı.b ~ 
l! ransaııın rnanda ve mesul1~ 
altında bulunan Sancak stal 1 
su nazarı dikkate alarak ve ... _, 

1 uliyetini müdrik olarak bd~ 
1 gayre~ c~eccg~n! Paristeki.1'0' 

ı ye buyuk elçır:ııne verdiğı Ol/ 
tupla hildirdiğini söylemi8 1 l l~tler c~m.iy.eliniıı takdirine rıJ 
m.ad e.llı~ını, bugün aıısS1 ' 
bılillefrık kanaatleriııi kork~'; 
ca bi ı dirmesi ldzım geldiğil1 1 

pılacnk intihabatın Frans• ,1 
Türkiye dostluğunu haleld8r 
miyeceğiııi, tam bir serbesti/ 
!!alayda iıılihabaıın yapıloJ ıİ 
lazım geleceğini iltı.ve ede~ 
bu sur~tt: 1ı:roket etmekle. f f 
sa sam ımı muıııu:ıebetlerin ıd• 
sine yaı dını ediyor. Türki>'1 

Framıayı birbirine bdl~ 
dostluk Fransanın en sii !. 
ananelerinden birisidir derili, 

Del_bosun hi~abesindell / 
ra komısyon roısi kısa beY'j,i 
ta bul~nnıuş her türlü i•~ 
ııe malumat V6rmek için lı 
yin emrine hazır olduğunu 

dirmiştir. 1., 
Hnportör olan lsııiçre rt1 . 

h~E ı da. konseye bu meııelB f 
hır şeklı testiye bulabileC6 

söylemiştir. tİ. 
/ T- k' ..,o ur ıye - Fransa ~·· • 
hasları ve raportörün iştır'f, 
görüşmeler yapılacaktır, f.'( 
töl" iki güne kadar tesviye 1,, 
liııe dair hazırlıyacağı rııP0 / 
Fransa ve Türkiye murtıhtı 
rına •erecektir. 
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Mersin 1'eciın 're endiistri 
oda s ı ticaret si c i 1 i 11 d An 
Odamızın ikinci sınıfında 

ve ticaret sicil defterinin 250 
inci numarasında muk•yyet 
ve müseccel ( Hasan Merzuk 
Akbay) firması odamıza gön 
derdiği 20-1-938 tarihli mek 
tubunda oğullarile birlikte bir 

şirket akt edeceğinden ferdi 
kaydının odamız sicilinden dü 
şülmesini istemekte olduğun -
d~n yukarıda adı geçen fir · 
manın 20 - 1 - 938 tarihinde 
k<tydı terkin edildi~ i ilan o
lunur. 

Mersin tecim ve en~üstri o~ası ticaret sicilin~en 
Mersinin hastahane cadde ı 

sinde 35 nuınarall yeri teci
mel yer ittihaz ve kereste, 
keresteye müteallik ve müte 
ferri işlerle İftİğal eden T. C. 
tabaasından Hasan Merzuk 
Akb•y; Riza Akbıy ve Ö.ıner 
Naci Akbav ( Keresteci Ha
san Merzuk Akbay ve Oğul
laıı) Kollektif Şirket;unvanını 

Mersin Noterinden J 8-l-9:J8 
l. ve 471 sayile m·1saddak 

getirmeleri üzerine ticaret 
kanununun 4 2 inci ve 148inci 

mac.ldelerinP. t evfikan 20-1-
9 >S tarihinde odamızın ikinci 

sın ıfına ve ticaret sicil defteri 
nin 1060 mcı numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur 

Şi rl(et ~1 uka velena ı11esi 
Biz aşağıda isirıılerimiz ya 

zıh imzalarımız konulu Mersi
nin cami şerif •mahallesinden 
Hııs'rn Merzuk Alcbay va oğul 
ları Rıza ve Ôın !dr Naci olup 
Mersinde kereste ve kereste 
ye mUtealli k ve mUteferri İŞ · · 

lerle berveçhi zir ahkam ve 
şerait dairesinde iştiğal ve ic
rayı ticaret etmek Uzre aktet
tiğimiz şirket mukavelename 
sidir. 

Madde 1 - Şirket Hasın ~er 
zuk Akhay ve oğulları Rızn 

ve ömer Nacid .... n ınUrekkPp 
ve mUteşekkil olmak i.lzre kol 
lektif olup ünvarıı : (Kereste
ci Hasan Merzuk Akl>ay ve 
oğulları) dır. 
Madde 2 Şirketin mevzuu 
Mersinde şimdilik Buzkurt 
caddesrnde .15 Nolu mağazada 
kereste ve kerest~ye mU eal 
lik ve mUteferri işlerle iştığal 

ve icrayı ticarattır. 

Madde 3 - ŞUrekidıın h~r 

biri nam ve hesabına milıı -
feriden her tUrlU imzaya me 
zun VE\ salahiyettardır 

Madde 4 - Şirketin sermeye· 

si 6000 lira Hasar. Merzuk 
Ak baya 2000 ti ra Rızaya 2000 
lirada l!mer Naciye ait olmak 
Uzrtt ceman loooo on hın lira 
dır, Bu sermaye malen ve nak 
den vazolunmuştur. 
Madde 5 - Şirketin umur ve 
idaresini, hisabatın tetkik de· 
fa tir ve kuyuda tın matlup de· 
recP-de tanzimini kasa muAmO· 

lfttınm ledvırini, ınuhaberalın 

temini iııtizıımını, hariç ve da· 
hili işlerle kudret ve iktidar 
nisbetinde yekdiğerlerine re
kabet edercesine şirketin da• 
ima terakki ve tealisi ve her 
işte muvnffttkiyetıni temin 
için tam bir intizam ve ahenk 
le ve son derece dikkat ve ih 
t!maın dıtin•sirıde çnlışıp uğ 

raşmasını şerikler ayrı ayrı 

taahhüt ederler. 
Madde - 6 Her sen'3nin İkin 
ci kanunun birinci gUnOnde 
hesııbat bittrtkik iıdnci sene 
ye devrederken mağnza:nrdıye 
ki:aları mUstuhdimin Ucrf'tleri 
ve sair bilcUmle masraflarla 
devlet veriileri ve bUtUn rU• 

sum ve tekftlUfler ve telı P.rr il 
ler çıkarıldıktan sonra h ıı sıl 
olacak kilr vn zRraı ın yüzda 
ellisı Hft sıın Merznl< A khnya 
ve yirmi hı şQrde ıı CPm.rn yiiz 
de e lliride H.ızJ ve ömer Nc1 · 
ciye ait olacaktır. 
Şu kadarki : Şüreka birli k 

ta oturup lı irl ikte ynşıımakta 

olduldarırıdan yiyPcı> k yaka
cak geyilecAk gibi ev nrnsraf 
ları ve bilcümle ihtiyııca tı 
hAytiytıyi (m. ktnrı her rJP)'t! 
balığ ohırı:ıR olsun) şüre l< füio ıı 
yalnız - Z ı ten knııuıw ıı nile 
reisı ohın - Hasım .\1erzıık 

A kbay ta rn fındıırı (ftızla nok
sansız temin ve sarf edilecek 
tir. 

ı Madde 7 - İşbu mukavele 
1-J -938 tarihind('tı iti haren 
Dç SP.ne içiııdi r. 
Madde 8 - MUddı>tin hitnnıın 

de şllrı>kılnııı Rızasile h ii knıil 
muknveleııin aynen vPya Hl· 
zumıındıı kısnwn veya tQ nıa

men tadili sııretile nzatılnııısı 

cllizdir. ayni znmnndıı lwp1si 
isterse müddetin h i tamından 

evvelde feshi mümkün olacıık 

tır. 

Madde 9 - lş lıu mukavele 
bUtiln şeriklerce okunduktan 
sonra hilkabul imza altma 
alınmıştır, 

Naci Abay H. M. Akbay 
R. Akbay 

No. 4i1 
işbu mukavelename altın 

daki imzalar dairece kendileri 
ni tanıdığım ve bildiğim Mer 
sinde kereste tuccarı Ilasaı. 

Merzuk Akbay ve oğulları 

Rıza AkL:ıy ve öıııer Naci 
Akbayın olup yaııınıda ellori 
ile imzaladıklarını ve miln· 
derecatı mukaveleyi temnmen 
kabul eylodikleri cihetle No· 
ter kanununun 67 inçi m"dde 
si rıo tevfi knn tasti k ettim. 

Bin dokuz yUı otuz se· 
kiz se ııt·sı K, sa111 aymııı on 
sekizinci gilııUdilr. 

18 K. sani 938 
Mersin Noteri resmi mühür 

ve imzası H. Atışman 

Nö~etçi Eczane 
bu akşam 

SAÖLIK Eczanesi 

Vilayet 
makamından 

1 TürK parası ~ıymet ini ~orama 
1 ~a~kın~aki ll Nolu ~ararna

meye e~ kararname 
o+. ....... 

Madde ı - Memlelu t da
hi l ıııde altııı ticareti yaln ız Mu 
liye vek fı lt> tiııce mezun ii ılına 

ceı k Ba ıı k ılnr tn ra fıııda n ya · 
p ılı r. 

Madde 2 - ({uyumr.ular,, 
orılikıı cı l ar gibi sııııat \ 'e tıca

ret e rbabı ile dişci ler mesle k 
vo sıı ıııılhırı ica lıı olarak işle

rır cek iş lü ıını i ş veya mnsııu 

a ltın u lım ve satımını · yapabi
lirle r. 

~1adde 8 - Hurda halinde 
veya masnu olan altıııın alım 

ve sa t ı mı tnmami le serbesttir 

• • 
er sın pıyasası 

·~--

29 - 1 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ molı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

40, 
30, 

5·50 
24 2fi 

buğday - çavdar 
Sert şnrk 
Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Anadul yulaf 

arpa 
Ana dol 
Y~rli 

Nohut ekstra 

5,,<'7 
~ .. t :-' 
4 .. ;'ıO 
4,,62 
4.00 

3,ı-5 

3,,7;i 
5,12 

fasulye 7,5o-ıo 

Yulaf yM!i 1,,25 

Mercimek yoıgat 7-8 
Sahlep 12n- 1 EO 
Tatlı ç cığen 

Balmumu 

Cehri 
Susaın 

Siyah 
Şark 
Anadol 

yapağı 

Aydın 
Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava kurusu 
Manda derisi 

20 
67,5 

ıo 

1 .\~5 

53,54 
50 

5~-5.J 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 

icleri 
~ 

Tatlı badem içi 
Acı » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
1 çel ,, 

» 

80 
42, 

30-Jt 

75 

pirinçler 
Birinci 
ikinci 
Çay 
Kcbve 

nevi mal 15-16 
nevi m11l 

:!95-3c5 
111 .112 

i l A N 
O. Oemir~olları A~ana işletmesi eksiltme komisyonundan · 

Adana Garı önündeki cadde ile Mersin istasyonunun 8 
ve 9 uncu hatlafi arasının orta okul caddesine kadar par· 
ke kaldırım döşPme işi aşağıdaki liste mucibince kapalı 
zarfla Ey rı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3-2-938 
perşembe gfüıü saat 10 d11 Adana işletme müdürlüğünde 
yapılacaktır, Buna aid şartnameler Adana veznesinde aşa· 
ğıda gösterilen b -. d ellerde satılmaktadır, 

'İsteklilerin 2490 Notu kanunun lüzumlu gösttrdiği ve· 
saik ve 938 yılı t icaret odası ve Nafia ehliyet vesikası ile 
işletmemiz veznesine yatırılacak muvakkat teminat makbu 
zu veya Banka mektubu ile birlikte teklif zarflarının eksilt 
me saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuza ve
rilmesi ve tekl ıf sahiplerininde muayyen saatte buır bu
lunmalara. 
İnşnatm Yapılaca!< 
bulunduğu işin mik-

mahal tarı m2 
Adana Gar J 810 
Mer~in 2600 

Vahit Tahmini 
fiyatı bedel 
kuruş Lira k. 
8~0 4344 
240 6240 

i L A N 

Muvakkat Şartname 
teminat bedeli 
Lira k. kuruş 

3:!5 80 11 
468 15,5 
19-23-28-.ıo 

Musin Gümrük mu~afaza Md. ve Deniz mmta~a 
Konıutanf ığın~an 

Telefon Direği satın alınacak 

1 - Eksıll11ıeye ko11ulan iş, Sr.)han vilayetinin 
o~nıa rı iy~ k aza~ırı<la ki ( Çomi oğlu ) ornıa nından 
4 ~ 5 0 tt•l .. forı din·ğ i ı ıiı ~ k .. sılip teslim edilmesidir. 

l\ .. şif lwdt>li 191 :!5 liradır. 
2 - Eksiltnw şarlnamPSİ : Arıkarada Hlinırük mu 
lı : ı f,, za gP ı u· I komııtarılığından, llersin<le gümrük 
ııııılı a faza titj rı i z mıııtaka konıutarılığırıda, islarıbul 
da giinırlik muhafaza sal111alma komisyonu baş
karılığııı •t a.lır 
a Eksiltme 3 şu hat 938 perşenıLe giiııö ~aal on 
ılöı u .. . \t .. r sirı ~ :ınıriik mlidürliiğürıde la pah zarf 
l1~lJ1 İ Jt~ y ~ (> t IH CH 11 ı r. 
4 - ı~tPklıltH' İn 14ö5 liralık nıuvakk~t teminat 
\Pl'mt>lt•r i vt~ k;111urıi şartlarla mali itibarı haiz 
ol,h:~ lar ırıı gi;~ı .. rnwl ... , i hhınulır. 16-21-26-30 

Silif ~e asliye 
i l A N 

~u~u~ ma~~cmesin~en 
Silifkt~ lıaıirıt-i maliy .. siııi izrardan dolayı Mu

malt>~ lı ö37 seıırsinde tahrirat rntidiiriyelinde bu 
lurıaıı ~ı .. ımwt A ''ili ve ha~ mlihendislikle bulu
rıaıı Latif aln~ hine açıl a n davada : mumailP.yhi
ruurıın h11lu11duğn p·ı lt•r lıelli olmadığından ila-
ııtırı l t- h l ığat y a pılnı•ş is.,de yirıe gPluıfltlikl~rin
dPu g" ap kararı vPrilnıi~ ve duruşnı< da 18-'2 
9a8 eunıa giiuii saat 8 H lıırakıluıış olılıığıından 
nrnatuPleli gı)' HP kararı yeriue kainı olmak üzre 
ihlu olunur. 

Saym Hal~ım1ıa Müj~e 
Kış geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi-

den düşününüz. 
Sa ğl.1111, dayarııkh, nrntf~dil fi)· :ıtlı maden ve 

ticaretha-kok kümiirlerini Ömer C. Tlirkruenelli 
ru·~iudP rı 

pılı r 

arayırıız. Toptan ve p"rakerule satış ya

Adres: A zakzade ilan No. 14 
74- 90 

Tashih 
Gazt'IPnıizin diiııkii sayısuun 3 üncü sahife

, inin tlö l'c liirıdi \ e btışinci siitunlarındaki icra 
i h\ ııınıla a l a caklı rıın a dı (.\ rpacı il il mi) yazılacak 

, .. rd .. miil'rllip hat,1 ~1 olarak arabacı hilmi olarak 
y~zıl mışlır ıashi lı ederiz. 



YENi MERSiN 

r::· ~ 
~·ornek Kebap evi 
m Ahmet kaya Selçuk • 
ın Kuruş Kebaplar 

15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebıp 11de yağ başlama et ıuyu ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

• ı 

20 Batlıcanh Urfa usulu 

~O Sulu kebap Adana usulu kebap ~ 
~O Sarımnkh Ayintap kebabı 

20 Külbash 
20 Yumurtalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap • 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 

• 20 Baharlı kebap ~ 
15 Sade maydanuzlu kebap 

20 Yağlı hamurlu et tepside 
~o Çığ köfte ffi 
5 Salata, Cacık, Turıu nı 
Kıbrıs çarşısnıda 8 - 10 Numaralı Ôrnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya 
:ıılmayan kt>baplar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın müş-. 

Wı ter ilerimizi memnun t' tmek için yapılan bu taahhütten 

W örnek kebacısı Ahmet çekinınez. 
!L_ Rir tecrübe kafidir. 24-30 Jl 
• .:::::i::.ill:ı•J:?S 1 c-_, 1 • :!"'.*3' '(!'. e(A' 

Foto gün 
~-,0,.fü GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklaTdır. 

y \)~ () (\, \s ~ ~ \\\\~\\ ,~~\\~ ' 
modern ve temiz natıra)ara ma)l o)ma\ ~emn\n. 

FOTO t;Cs el·· ~··v·· ...... v. foıo~ ı;ı f C• kıırir . . 
~,. ı(l(fl .. 11 ~ırı \ P''' , .. :ı11ı;t1öı· i~lı•f'lfllZİ ~Öf'-

' Ü • lııj ı -. 'I 

FOtO GÜN Fotog"'ofa ait her iş 
1 

alır ve gece gündüz aile düğün ve gu ... 

ruplara g ider. 
FO O r. Ü Nü sürat güzelHk ve cizibf" varatan bir 

ver ol-ir-k ka ul ediniz. 
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guuu•nunnn~nmn nn ~nnnnnsnnnnnn••••••* 

ı kayadelen suyu ı = S~)ııı t1ili111ıızm ~ıhııatm göz öııurıcitı Luıarak ~şı trnlunıuıyan KAYA 
aUELEN SU\1 l"NU gayt·l sıhlıi hi r şr~ilde urnnlı~ğdaki t~sisatında eksik
.1 likleriui lamttmlamış f Pnnin P.n son nsnll .. rini yaptırmakda hulunduğu-

mzu drz f>dP.riz. 

1 KAY ADELEN SUYU 
1 Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanına kadar cam borularla billur havuzlara 
1 in~irilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kimyevi evssflm muhafaza ederek el deymeden 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmak~a ve muntazaman 
İ şehrimize gelmektedir . 
ı KAY AD ELEN SUYUNUN evsafı ve revkal~dell~ine gelince: Yıllar Keçdlkçe halkımızın 

• gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söyleme~\ zait görüyoruz. Sıhhat Bak'\nhııı 

•ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUYU ~alrız Türkiyenin ı 
liJ.I en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın bırinci kaynak suları arasında bulunduQuou isbat 
U etmiştir , • = iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mıde bağırsak hastalıklarına kareı KA YAOELE:N ıifah bir 1 

hayat kaynağıdır D Suyu ptk ttmiz vt btrrakdU'. 1 tcrübt tdtn :;ayın halkımız:lt.tndin<U buldutu zlntülll vt sıhhatuı 
; v~rdi/i furlıJarlo suyumuzu11 müşttrısi çolfalmalctattır. 

• Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••••a n·oftbo · no o onna••••••••••••• 
1 Sağlık Eczanesi & Kızllaya 
• H~e~~~~ y ,!~m!~k Avru~~l~l~!~:,adl!ıbiyo_.,,: il azajo 1 u n uz e mUstahzeratı bbulunur., ~· 

~~~~=-=-=~==~=--il 
•• 

TURK HAVA KURUM J 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 
her Oc rt ğı zengin Eder 

Sizde Bir dane alınız. 

lftf AN MUSA KOlONYASI 

ıhltal ve l~ra vetinizi dairmt muhafaza el

mrk içirı ı~tikam .. t Eczanesi t.arafmdau imal 
edil~rı lrrau llusa Kolonyasını kullanmaz. 

Yeni Mersin Basımevinde basıloutlır 

1 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor'' 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davr ı 


