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--------------·-----Yeni Ankara: 
Atatürk ün 
yurdu! 

-----
Yazan; Hovard Robertson 

ikinci bee yıllık plı\nın tat· 
bikatı için Türk bankerlerinden 
bir heyet, fngiltereye lJir ziya· 
ret yapmış buluıımnktadır. Bu 
vesile ile Taymis gazetesi, 1923 
senesindenberi Türkiyede yapıl· 
nuş olan demiryolu ve endüstri 
inkieaflarını gözden aeçirmek fır 
•atını elde etmittir. 

Aşafıdaki yazı, yeni Türki· 
hyi son zamanlarda ziyaret et· 
nıie bir muharrir tarafından ya· 
tılmııtır : 

Ankarada grrünen her şe· 

Jin, Türk tarihiyle alı\kası var 
dır. Fakat yeni eehir modern 
1'ürki)·eyi inşa etmekte olan 
&fustara Kemal Atatürk'ün adı· 
na baalıdır. 

Mustafa Kemal, son zaferini 
kaıandıQı zaman •Gazi• unvanı 
nı almış; on üç sene sonra bü· 
lGn Türkleri birer soyadı alma· 
la davet ettiA'i vakit iae ' Ata· 
lilrka adını takmıthr. Bu isim, 
A.tatftrk'iln Türk milletine kareı 
Olan batlılılının derecesini tas· 
tir eder. 

A taUlrk'iln kuvvetli bir türk 
cunıhuı:iı,eµ Jlw;OM1' 110Junda 
llllıQ'ı adımların en radikal ve 

·en cüreUisi, hilkQmet merkezini 
letanlmldan kaldırıp Ankarnda 
bir baHehir yarat11uı11 olmuştur 
Ankaradaki emniyet AbidP.sine 
•Türk, ö~ün, çalış, güven> şPk· 
linde ifade edilen kendi kuvvet 
~i •özlerini kud1ran bir kimse 
•Qin bu kuruculuk vazifesi müm 
kün aörQUlr. Fakat Atalilrk'ün 
A.nkarada karşılaetıtı bir var.ife 
herhalde başlangıçtıt herha~gi 
bir insanın cesaretini kıracak 
kadar genış ve tömullQ idi. 

Başşehrin deA'iştirilmesiııde 

ei11st ve hissi Amilleri bir tara 
fa bırakacak olursak işin prallk 
tarafı kalır Aııkara, 1918 sıme 
8iııde çıplak bir datın sarp ya 
lbaçlarıntt konmuş büyücek bir 
köy halinde idi Bu köyün çev 
resinde hiç bir nebat hayat ese· 
l'j göstermediği iQin, aeatı JU 

karı, bir çölQ andıran ve malar 
h Japan bataklıklarla çevrilmit 
ti Hiç su yoktu ve hiQ eüphesiz 
deniz ırnthındaıı 3000 kadem 
>ükseklığiude bir yayla üzQrin 
de bulunan modern Ankara için 
~n önce düafinfilecek mesele su idi 'it 

Pek iptidai hayal şartları 
İçinde yaıaıan 20,000 kiei, yeni 
Ankara nüfus•ınuo oıılnü teşkil 
etmiştir. Bu gün 20 sene sonra, 
.\ııkaraıırn oüfuşu, BfaQJ JUka 
rı 135 ooo kieiye oıkmıetır. ~ö 
1bi110~ fraoıız frauaına mal 
Ol!n biJAk bir bıtraj, ıehr' fili& 
l'elınmit 8 u getirmek ve bir ook 
kanallar vasıtaeile' civardaki top 
l'aJııarı sulamAkladır. Kenarları 
8Aaçtandmlmıe, geniş asfalt bul 
'arlar, modern bir yol sistemine 
larnamiyle uy~un olarak vücuda 
lle\irilmiştir. Bankalar, apartman 
1~r. evler, hususi ikameta4hlar, 
••nenıalar, ma~zalar 7olların ke 
llbarıoa dizilmiştir. iki tiıatroı!an 
i11aıa 1000 aeyiroi alır. 

Herhangi bir baljfebirde gö 
tGı1neai 14zım gelen bir belediJ• 
11bar plAnı tOcuda getiriJmiı te 

.... lklMMle 

Alm~nya Hariciye Na~ırı 

Fon . Ribentrop 
Londrada ~ngiliz Krah tara· 

fından kabul edildi 
Vekalet binoaından çıka,n nC1,2ır üçyti~ 
hiıinin haamone söz/erile karfılandı 
Loudra ı ı (Radyo) - DDo Al 

manya Hariciye NHzırı Fon Rlbent 
rop Başv~kll Çemberlayo ile iki 
saat görllşmDştDr. Vekalet bimt· 
sından çıkarken KomOnlslvıui se· 
ıam veren DçyDz kişinin hıısmaoe 
s~zlerlle karşılımmıştır. Dıtha bir 
kaç yerde n11zıra ayni sozlt-rle hl 
tab edllmişlir. 

Nazır; Başvekllle görOştllkten 

sonra Hatlfaktı ile de konuşmuş· 
tur. Bu görO,meierde Hıılifıtks 

loglltere hOktlmetlolo Orta Avru
pa, Avusturya ve Macııristan me
seleleri hakkındaki flklrlerlnl soy 

lemlştlr. 

1 A t t Si; t t t 

ingiltore 
Başvekili 
Sorulan suallere ce

vap vermedi 
Londra, ı ı (Radyo) Mebus 

Hinderson başvekil Çemberle 
yinden Avusturya istiklAli hak 
kında ı1922 Cenevre mukavelena 
mesi ile alakalı meseleler hak 
kında bir beynııalla bulunup bu 
lunmıyacaQını sormue baş9eki1 
buna hayır hiQ bir beyanatım 
yoktur, 

Hipdersondan M>nra di~er 
bir işçi mebusda başvekile bu 
sükutla Avusturyanın Almanya 
ya aeçmeaine sebep olmayormu 
sunuz demiş ise de sö,lemek İti 
tediği .aözler yapılan tiddetli gQ 
rültülere karıem1ştır, 

Fon Rlbenlrop bu sabah kral 

tarafından kabul edilecek, Oğle 

yemeğini Başvekllle birlikte yiye 
cektlr. Hariciye nazırı ayni gtln 

Almanyaya avdet edecektir 

------~---------------------------------..... ---------
Viyanada Nümayişler 

Naziler Avusturya ba}'l'ağını 

yırttılar. 35 kişi yaralandı 
Vilayetlerde de ufa/ıtel ek hadiaeler oldu 

Viyana ı ı ( Radyo ) - Dun IP.rln nOmayl§I saat 22,30 da soııa 

Oğl~den sonra tehrln merke~lnde ermiş ve sOkQoello iadesi kabil 
beyf'cırnh hadiseler olmıııtur. Na· olmuştur. Yar11lıhırın adedi otuz 
zller bn,•Ok bir ııOmaylf yapmış beşi bulmuştur. 

IMdır 13u nOmıtyfşe beşhln genç \'iyana, ıı (Radyo) Naziler 
lştırak ermiştir. l\Omayişçiler A· pazar güııü yapılacak nümayie 
vuslııryıı bttyrıığını yırtmışlar ve lore iştirak etmemeye karar ver 
l·~zı mllef.sesdurin pencere cam mişlerdir, 
tarını kırmışlıtrdır. Sllvari polisler Viyana, 11 (Radyo) VilAyet 
kllıçlarıoı çekerek nllmttyişçilerl terden gt!len haberlore göre Gi 
daQ'ılmaya çalışmışlarsa da muvar rit ve Gratta asayiş bozulma 
f11k olamamışlardır. NOmısylşler 
esoıuuoda birkaç kişi yaralanmış mıştır, Yukarı Avusturya şehir 
tır, Nalller ateo eden polislerin !erinde ufak bazı h4diseler ol 
keodlltrlne tesllm edllmeslol hll· muotur, Üııiversile mallRllesinde 
kametten istemişlerdir. Nazilerle vatanperverler arasııı 

Vlv.ana 11 "RadJO,, - Nazi· dı1 karga c1kmı9t11·, 

--------------------------~------------------------Beynelmilel Oliıpiyıd 
kongresi 

Mısır Kralı tarafın 
dan Kahirede açıldı 

K11bire 11 (Radyo) Kral Fa 
ruk dOo beynelmilel Oılmpiyad 
kongresinin otuz beşinci toplantı. 
sıoı açmıştır. Kongreye ooblr mem 
leket murabb1tsı lftlrak etmitllr. 

Kongre Nil nehri ozerlnda 
Vlktorya vapurunda toplanmıştır. 
Öo.DmQıdt'kl olimpiyadın Jııpooya 
da yapılı;> yapılmam&sının doğru. 

lutu mooakaıa ve mDzıskere ecll 
mlyect-ktlr. 

lüyOk f a~ıt meclisi 
Venedik aarayıncla 

toplandı 
Homa 1 ı (Radyo) - BOyOk 

Fao1st meclisi don akoam ıaat ylr 
mide venedlk sarayında toplan· 

llllfh'· 

Kudiiste 
Asilerle çarpıımo
lar devam ediyor 

30 Arap öldürüldü 

Kudüı, l1 (Radyo) Yeniden 

asilerle hükdmet kuvvetleri ara 

sıııda şiddetli çarpışmalar olmuı 

tur, Asilerden otuz kişi öldürül 

müştur, Şimal grubunda üçyüı 

kişilik bir Arap çetesi muhasara 
edilmittir, 

Viıanada Alman aazetel8f i 
Sanaöre tabi tutula~ 

Berlin, U (Radyo) Viyanede 
ki Alman sefareti, Alman gazete 
)erinin eanlGre ttbi tutulmasını 

pro&M&o e&miıtilı, 

Fransa Kabinesi 
istifa etti 

istifadan sonra komünist 
mebuslar bir toplantı yaptı 
Paris, 11 (Radyo) Şotnn ka j 

binesi istifasını vermiştir, J Japonlar 
Şotanın istifasına sebep sos 

yalistlerle komünistlerin jçinde 
mümessilleri bulunmndığı bir 
hükC\mete fevkalade bir sclfıhi 
yet \'ermeyi kalıul etmemeleridir 

Paris, 11 (Radyo) Komünist 
partisine meJJsup mebuslar öğle 
den sonra içtima etmişlerdir, l' 
mumi iş konfederasyonu ise ak 
şam toplanmışlıırdır, Bunlar 24 
lemuz 935 tarihli uhde riayelkftr 
bir hiıkumetin teşkilini istemek 
tedirler, 

Yeniden iki 
aldılar 

şehir 

Şanghay, ı ı (Radyo) .Japon 
taarruzu devnm Ptmektedir, .Ja 
ponlar iki Çin şehrini daha iş 
gal etmişlerdir, 

lngiJtere ·Mü~af aa ~ütçesi 
Londra, ı ı (Hadyo) Boş\·ekil 

Çemborlarin yeni müdafaa bü~ 
cesiniıı 2G nısanda meclise tevdı 
edilecı>~iııi bildirmiştir, 

~!'!"!"9"!'------------------------------------~---------Vilayet Umumi meclisi toplantısı - ..-:::- ---- - -- - ~ 

Onunctı toplantıda mtıhtelif 
meseleler görüşüldü ve encü

menlere havale edildi 
Zabıt hOllsasını aynen yazıyoruz, 
Vi14yet umumi meclisi ikiu· 

ci boşk"n Yaktu> Ersoyun baş· 
kanlığı altında Üye Muhtar Ber 
ker, Veysel Arıkol, Hayriye Gü· 
ler, Mahmut Borhan, Mustafa 
Karaca Arslan, Nimet Tarfl, Sa· 
lih Güreş, Kuddusi Işın, Halil 
Göksu, Resim Bozbey. Şima 
Gökç.,ı, Tahsin Kullu, Ahmet 
ovacık, Emin Işık, Feyzi Bulut 
Halil Atalay, Emin Alper hazır 

bulundukları halde 10 uncu top 
laulısını martın 7 i•1ci pazartesi 
günü saat 10 da yaptı. 

Zabtı sabık lınlAsası okun· 
du. Aynen kabulu onaylandı. 

Ôğretmeıı Ayşe fnaııkuruil 
32 l!rn 3H 1 uruş tutaıı harcırahı 

hokkmda kültür direktörlüğü · 

nüıı ) ozısı okundu, Dik katı na· 
zara alınmuk üzere muvazene 
encümenine hatalesiııe: 

Yol çavuşu l\luhillinin 93G 
yılından kalma 6i lira 50 kuruş 
matlubu hakkında nafia direk· 
törlüğünüıı yazısı okundu. Mu · 
vazeııe encümenine lo\'diine. 

Müıeahlıid Hnbil Arıkolun 

Mersinde yapılan ilkokul iıışaa· 

tından kalma 500 lira 80 kuruş 
alacatı hakkında rıafia m1cüme· 
niuin mazbatası okundu. Muva· 
zene encümenine havalesine. 

Silifke Mut yolundaki müte 

Hangisi Doğru 
HOkümetçiler taarruza .geç 
tiklerini Frankocular ıler
lemeye devam ettiklerini 

blld iriyorlar 
Hu"kü Madrid, 11 (Radyo) 

met kuvvetleri Kuarena cephe 
sinde mukahil tanrruza geQm.ış 

i} " knylıcttık ler v~ c;ıııışrımba gı nu . 
leı·i mevkileri istirdad eylemış 
!erdir, 

Teruel, 11 (Radyo) Fr~nko 
ti . Arakol cephesınde kuVte erı . 

·ı Jemeleriııe devam etmektedır 
ı er ~· . t 
HılkAmet kuvvetleri tam rıca 

halindedirler, 

ahhid Fuat Mahirin yaptığı köp 
rülerde ki ilüvei inşaal bedeli 91 
lira 41 kuruş hakkında nafia 
encümeninin mazbatası okundu 
Eski ihale bedelindeki nisbeti 
tenziliye düşülmek suretile 86 li 
ra 84 kuruş tutan paranın veril 
mesi mu\•afık görüldüAünden 
düyun olarak bütçeye konulması 
için m uvazeııe encümenine tev· 
diine. 

Orman kanunu mucibince 
bataklık ve kıraç yerlerde ve 
yol keııarlnrındn agaç yetiştirme 
yi teşvik için mükıHat olarak 
bütçeye SO lira tahsisat konulma 
sı hakkında ziraat encümeninin 
mazbatası okundu. imkanı mali 
kaydile muvazeuc eucüınaııine 
havalesine. 

Mutdaki çeltık çe çırçır fa~ 
riki\sıııın kurulması için mahallı 
"elediyesiuiıı istediği 2500 lira· 
hk muavenet tahsisat• hakkında 
türlü işler encümeninin mazbata 
sı okundu. Dermeyan edilen m~ 
tala murnfık görüldüğünden vı· 
lliyel makamına sunul~ası.ııa. 

Adana Maarif cemıyetı lale 
be yurduna, Silifke Kızılgeçid 
su yolları ikml\lı inşaatına, Ana 
morun Görlevık köyünde yapı· 
lacak sulama işine, Mersin ~r~a 
okul pansiyonuna yardım ıçııı 

- S•nu ikincide 

iki Çin f ilısu 
Nankin üzerinde 
uçuşlar yaptı 

• Şuogbav l 1 (Radyo) - iki 
Çin tııosu Nıtnklo ozerlnde uçuş
lar yaparak on Jıspon tayyaresi
ni tabrlp etmi~lir. 

Ödünç para verme 
kanunu 

Ankara -- Büyük Millet Mec 
tisi 1ktisnd encümeni ödünç pa· 
ra verme kar.ununa ek kanun 
IAyihasının müzakeresini bitir· 
miıtir. 
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Yeni Türkiye: 
AtatUrk'ün 
Yurdu! 

aırınoıcten •rtan 
bunda devlet mahalleei1le elollik 
binalarının yeri ta1in edilmittir 
Bu suretle plloh ıehir, AtatGrk 
Cln kendi yarattıtı e1ere bakan 
kötkDoe dotru uıaomııtır. 

Bıltün bu plAoh toı•at bir 
ıihir vaaıtaeiyle baearatmıe albi 
dir. lstaobuldan 360 mil yolu 
katedip ovalar, ftzerleri karla 
örtftlft vadiler,kerploteo 7apılmıı 
kö1ler, 1oksul çiflikler arasın 

dan ıeolikten sonra Ankaranın 

ZHrif istas1on binasına a1ak ba 
san ve onun kapısından da oı 

kmca tık Amerikan llmuıinleri 

ne, yani Ankara taksi otomobil 
ler ine r11tla7aJl 7abancı bir 
JOlcunun büyOk bir tezad kırıı 
ıında kalmamatına imkln 1ok 
tur. lstae1ondan, Ankaranın her 
ıarafında oldulu aibi elektrik 
llmbalari1le ıa1et iJi a7dınlan 

mıı k11&oa bir 1oldan ıttoilinoe, 
eıki sarp Ankaranm etetinde 
bulunan merkeze nrıhr. Anka 
ra eRash modern servislerin hiç 
birinden mahrum delildir. 

Bathca otellerde A vropahla 
rın dilind.-n anlarlar, Ve hiç ol 
maua bir tanesi huıust bao10 
ları, Amerikan barı, içinde bir 
Viıana orkestrası çalan ıenlı 

11lonlari1le Uiks bir oteldir, Kıh 
kırk 7aran bir misafir bile bura 
da herhangi bir güçhlte utramı 
ıaoatındao emin olabilir. Lokan 
talar l7idir. Bunlardan bir tane 
ıi en mOkemmel ıemekler ve 
mOzlk ioin o kadar inaafh bir 
para almaktsdır ki, bOkOmetin 
bu sebeple kendisine 1ardım et 
titi sö1lenmektedir. Son moda 
lokantalar, ıeoeleri en son moı 
teri ka)kıp aidinceye, bazen 81 

babın Hat dördilne kadar açık 
kahr. Bundan baıka etlenmek 
iıti1enler için aıeoe kulOpleri de 
tard1r. 

Her tarafta inea faali1eti aö 
18 çarpmaktadır. Yalnız kıtın 

IOfuk pek fazla baatırmca ekse 
riıi beton olan bu binaların in 
ıaatı duru1or. Bilbaua bG1Gk 
binalarda fazlaca IAıım olan de 
mirle çelik, dııarıdan ithal edil 
dili için pahalı7a mal olu7orıa 
dı ondan batka bfUOn malze 
me1i Türkler, kendileri 1apmak 
tadarlar. Ankara bir takım zen 
ıin tat ooaklarma maliktir, Her 
halde OıOst mAbedinin b010k 
ıQtunlarını 7apmak için lbım 

olan taelar da mahallt ocaklar 
dan çıkarılmııtır, Mermer pek 
boldur, Marmarada bulunan bir 
ada, Adeta, keıif bir mermer 
kiıtesi halindedir, Cam, tuaıa, ki 
remit hep TOrkl1e ioiode, aart 
motedlarla yapılmaktadır, lnfaat 
ta kullanılan kerettenin ooıu 

7erlidir,Eski evler kerploten, tsh 
tadan, hora1&ndnn 7apılmııtır 

Yenileri ise kunetlendirilmiı Le 
tondan ve ıoluk renkli, içleri 
baro dolu tutlalarla vftouda ıe 
tlrilmektedir, 

Biua cephelerinde be1az 
renkli mermerler fazlaca kulla· 
nılmaktadır. lneaaı 1eni biten 
Franıız ıefaretban11inin oepbe1i 
tamamiyle mermer ktplanmıttır 

Bir mimar l9in 1eni Ankara 
IİJad .. ile eQtere1andır. eehir, 

Berlinli Proleaör Yan1en tarafın 
dan ba11rlanan bir ~ plloa ıöre 
1apıh1or. Mihveri, detlet mahal 
leıl1le ve ıefarethaneler önilo· 
den ıeoerek tepE1Je dotru ıiden 
eehrin pllnı çok gOıel 7apılmı1 
olmakla beraber, tatbllratında 
bir takım· kusurlar olmuıtur. 
MeselA, evlerde ve apartımarılar· 
da köte Qizgilerine fazla dikkat 
edilmemietir. Bazı binalar 7erin 
de detildir. Bundan dolaıı orta 
1a çıkan mOekfllAt, pek b616k 
bir meharet aarfi1le kısmen ber 
taraf edilebilir. Yalnız bir Anka 
ra eehrinde pllnın bu tekilde 
n<.klBn tatbiki. inHna bunun 
ehemmiyetinin IA1ıkile takdir 
edilmemle olması hiHini vermek 
tedir. 

Yansenin pllnında hava Ji· 
manı, parklar, bü1ük bir ıtad· 

7um, baıhca 1ol1ar ve bulvarlar, 
da vardır ki bunlardan ıtad1um 
tamaml6nmıttır. 

Tatbikattaki bu kusurlar 
pllndaki anabatlarm tamamfyle 
kavranmamıe ve binalarındaki 
muhtelif irtifalarla bir eehrin 
dramatik bir teıir 7apması im• 
klnı bulundutunun bilinmemit 
olmasından ileri ıelmie olabilir. 
Atat6rk6n köekü ile parlmento 
binaemm plAuları Avostor1alı 
mimar Holzmttyster tarafmd4n 
7apılmıttır. Fransa eehlrde Lap 
rad tarafından 7apılan sefaret 
binHı ile temsil edilmektedir. 
fnaihere ıefarethaneıi iae yOk· 
sek bir mevkiıie, Hde ve temiz 
bir binadır. 

QANKAYA 

Atatürkün Çanka1adaki ika 
metılhı, Jüksek ve Ankara7ı ta 
mamile ıören bir 7erde cazib 
bir binadır. Bu ev, dıemdan pek 
mlltevazi görünQr. Çizıileri sert 
tir ve cephesi arasmda garnitOr 
ol4rak hafif gri taılır kullanıl 

mıe ıoluk penbe renktedir. 
Fakat bu tevazO, zarif ve 

mOtemayizdir. Genielik ve açık 
hk ba bina1a a1rı bir hoıusiyet 
vermektedir l9eriıi, tamamlyle 
Ttırk Cumhuri7et reisinin evi ol 
mak vasıflarını aösterir: sade· 
dir ve IOıomıııaz sOılerle sOılen 
memiı, bö7leoe bir kral ıara1ı· 
na • eaaaen bu arzu edllmiıtlr • 
benıetilmemittir. Fakat bura11· 
n1, herhanıi ıenaln bir Htan· 
dıem otorduto etden a1ıran, 

temyiz eden bir huHsi1et ur· ' 
dır. Buna, bir ikametıAh, bir 11 

faretharıe ve bir idare merkeal 
nio mezcedilmiı ıekli deınek 
munfık olur. 

Odalırm pencerelerinin 6-
nQnde aentı bir teralB Hrdır ki 
buradan Antaranın her tarafı 
ıörilollr. Ortada ılbel, ıçık bir 
ula ve ioinde beyas mermer· 
den 7apılmıı aatin bir havuz 
tard1r. Burada ta11nnudan, ıöı 
terleten kaçınılmıı, fakat zara 
fete b016k bir ehemml1et veril· 
mittir. Evin iQi, birkao bedi7e 
mflstesna, tamamiyle modern eı 
7a ile döıeumietir. 

İnRan, Anadolu tepelerinden 
birisinin Ozerinde kurulmuı o· 
lan bo bina11, bir yirminci asır 
tefine çok IAJik bir mesken bu· 
lu1or. Buraaı, boıOnkO meba· 
ret ve tekniAin temhı edebildili 
bGtGn vaııtalarla çiıllmle, 7apıl 
mıı ve t19hiz edilmittir. 

Yerli planörler Meılakat Hııtınııi içel Dergisi 
Türk kufu yeni ıİ· 

pariıler verdi 
Türkkueu Ankara merkezi 

tarafından yeni plAnörler yaptı 

rılacakhr. Hu pllnörlerin plAnla 
rı Tftrk müheııdiıleri tarafından 
bazırlanmııtır. Yeni ve en mak 
bul bir tip tızerin" kendi ta77a 
re fabrikamızda )'apılacak olan 
bu plAnörlerin inıaat malıemele 
ri hariçten getirilecektir. 

Bu plAnörlerden bir k1smı 
lıtanbul, BurH te lzmir Türkku 
ıuna gönderilecektir. 

Bıshekiıi 3 anca •ayı•• t1a çok 
Terfian latanbula sengin miinderecat• 

tay~n edileli la intiıar etti 
Şehrimiz Memleket HHtane Şehrimiz Halkavi tarafındın 

ıi Baş Hekimi ve Dahilt Ha1ta her ay neeredilmekte olan loel 
hklar Mutaha1Sısı Bay Kemal deraisinin QçGncG aa1ııı çok 
Saracoııu, lstanbul Ha7darpa1a zarif bir kab ioiode ılıel r .. ım 
Nılmune Hastanesi Polinik Şefli ler, kı1metli yazılarla intiıar 

etmlelir, 
li ve Dahill1e motahaHıshtına Derıioin bu 1a11ımda Baf 
ta1ln edilmietir, Rıaa A'ill'om loelde kalkınma 

Şehrimize aelditi ıftndenbe hareketinin portreıi ve tuurıus 
ri hQsnQsuretle vaıif e aören delAIE'tinln ıon izleri silinirken, 
ve muhitinde bir varlık 7apan ev baekam Mansur Boıdotanın 

Arazi tahriri Mayıs gayesine , 
ka~ar bitirilecek 

kı1metli doktorumrz pazar\esi Silifkere bir kOltQr ve ka1naı 
atınti Mersinden ajr1lacaktır, ma aeziıi, folklör bathkh 7aaı 

Mersin Tıb Cemiretl Reisle lar, Taba Toroıun ocatımız 7a 
ri bulunan Ba1 Kemal Saracol nı1or ve Tarsus alimleri, Toroı 
lunuo memuri1etinin nakli dola larda tahtacı 01makları, ôrıeet 

Ankara, - Arazi tahriri ka 
nununa aöre, memleketteki bil· 
tOn arazi tahririnin bu ma111 
ıa1eaine kada bltirilmeai llıım 
dır. Maliye Veklleti huuun f9in 
icab eden tedbirleri almııtır. 

Şimdi1e kadar 18,508,314 paroa 
arazinin tahriri bltirilmietir. 

Tahrir iti tamamen bitiril· 
dikten sonra arazi veraisl 1eni 
k17metlere aöre tahakkuk ettiri 
18')ek ve buaQn bu vera!nin ta· 
hakkukunda görülen zorluklar 
ortadan kalkmıı olacaktır. 

T ıhıilltııız ırtıyı 
$ubat tahsllltı geçen se· 
nekinden yirmi milyon kO -

sur bin lira fazladır 
Ankara - Varidat faalahlı 

mali ·yıl ba110dan itibaren de· 
vamh surette inkitaf etmektedir• 
Netekim 938 ıubatı sonundaki 
tabsilltımız 188,734,049 a haliJA 
11,371,029 u sabıka olmak ibere 

200,106,078 lira7a belit olmuıtur 
Bu miktar ıeoen aenenin a7ni 
a1ındaki tahsillthn 20,786,217 
lira fazladır. 

Buradan eski Ankara da 
yeni Ankara da görünQr. Bir ta 
rafta dar, dolambaQh sokaklı, 

kubbeli camileri, miltevazi evle 
rlyle eski Ankttra öte tarafta 
modern plAoa göre tanzim edil 
mit yeni Ankara ve bu iki man 
11ra arasmda 7apılacak bir mu 
ka1eae, yeni ile eski arasındaki 
farkı iıaba kAfi ıelir 

Haftada birkaQ gün şehirde 
pazarlar kurulur. Burada görO· 
leoek manzaralar vardır. 

Ankara maaazaları, umumi 
yede tek ka,lıdır. Bunlar, daha 
ıonra, uzun ve 1Gksek binalara 
7erlerini bırakmak Oıere, mu· 
nkkaten kurulmuılardır. 

Ankara1ı bet mil kadar çev 
rele1an bir ıaha içinde, ıeılntl 
7erleri, havuzlar, çiftlikler, ıazt 
nolar vardır Isı derecesi 60 de 
reoe ar&1ında delittili için "ıcak 
bualarda halk buralara aldip 
bava alır ve dinlenir. 

Bunlar araaında Orman oift 
illi de vardır. AtatOrk, buraııoı 
b61le bir ıe1in de mOmkGn olda 
ıano ıöstermek ioio, tGoada ıe 
tirtmlı ve mlllete armaıan et· 
mittir. 

T6rki1ede kendi 199tili me 
boılar VB1ıtBBi1le mUlet. hakim 
dir. 

Fakat bfltiln Tllrkiyede ve 
Ankarada, resmi her yerde asılı 
bulunan. mille tin göz bebeli ve 
ifLibar teıilesi AtatOı kOn s0r6k 
leıioi ve Jürtı7GcO kofVetini, ön· 
derlllini bi11etmemek imklnı 

roktur. 
A...,.(Ulue) 

Hovarcl Rober1eon 

1ııile dün saat on yedide H88ta renin ezai, F1thri GGlserin Mer 
ne Tıb Cemiyeti aalonaoda onur sine ıeliniz, Profesör BHan Re 

larrna bir çay ıi1afeti vermiıtir ~!::."!f~~: k~~~:~ı!:i:a~;:,~~: 
Bu ziyafete bıltiln doktorlarla doktor Kemal Şakir Sara~oııu 
daha bir çok zevat dnet edilmit nun rOyalarımız nereden aell7or 
ve zi)'afet çok aamimt ıeçmlttlr Bekir uıuıun Arzova ve KilikJa 
Doktor SaracoQfono 7eni vazife Fuad TOrkAJın Akdenizlo mil 
terini tebrik ederiz, bim ticaret merkeıi ve Avni 

A tatiirk giiniine 
hazırlık 

17 Mart Mersin Halketlnce 
• Atatürk günft olarak kabul edil 

mietlr ve bu olu Atamızın Mer
sine ilk eeref verdikleri ıOniln 
senel devri1esidir. Bu 7ıl bu bQ 
Jilk gQn için hazırlıklara timdi 
den baelanmııtır. O gece ioin 
Halkevi Gösteri komitesi tarafın 
dan (Kozanotlu) Admdaki milll 
piJeR temsil edilecek ve Ar ko· 

l 
mitesi tarafmdan da çok ıOzel 
bir koneer terilecektir. 

idman Yurdu 
idman Yurdunun bu pazar 

Mersin tob&sile diler bir 1ub11l 
araımda maçı vardır. Bunu m6 
teakip Adanadan gelecek olan 
Se1hao spor kulübil ile Mera·n 
idman Yurdunun maçı olacaktır 
bu mao pek he1ecanh olacaktır. 

Vilayet U. mecli•i 
(Blrlnolden art.n) 

mikdarı kAfi para biltQe)'e konul 
dutu ve Silifke idman yurduna 
400 lira verilmeıi dikkata naza• 
ra alınarı.k faslı mAhsusund11 bu 
)onan taheısatm 1600 liraya oıka 
rıldıt1 hakkında muvazene eııcQ 
meni mazbatası okundu Bu ve 
ruznamenin 8,9 ıncı maddelerin 
de ka11th bütçe ile ilgili mazlıa 

laların büt9enin mftzakeresinden 
sonra okunm&Bı tensip kılandı· 

tından tehirine. 
MRna ve mef um itibarile 

detietiril mesine lüzum ıösteri · 
len kaaa köJleri isimleri hakkın 
da lftrlü itler encOmeuinin m11 
batBBI okundu. Söylenilen mata 
laa münasip görüldOtünden ka· 
bulve tilAreımakamına taktimine 

Turauı batakhlı için iıtenl• 
len.;.ekiskanı6r hakkında 11bhat 
enoOmeninin maıbatası okundu. 
Derma1an edilan mQ,alaa rua• 
nfık ıörüldOQ'Ooden kabolooa. 

Silıfke - Mut 1olu 0Hriude 
ki ,Oklu ka11tından aeoeoek 
poata otomobilleri te alel Ulak 
motorlu ve1aitten Ocret ahnmaaı 
muvafık oldutuna dair tftrUl ft· 
ler encftmenlnln mazbatası okun 
du. Kabulona ve vill1et maka· 
mJDa taktimine. 

Silifke hastanesi op•rat6rl6 
lüne naklen taJin edilen Mah 
mut Develinin maaı ve harcırahı 
hakkında hususi mohaaebe ve 
s1hhat mQdürlüklerinin 1azıları 
okundu. BOtoedeki 46 lira maa· 
tın 55 e iblatı ve iki a7hk far 
kı maaı to&arıoın 11bbat dal 
reıile temBBe a99Uerek tahakkuk 
edecek harcırahın bOt991e d6- ' 

Mutlunun kelebek baehkh 1azı 
ları ile aeoen aym so.-1al ve 
k61Ulrel hareketleri vardır, 

Tetkik ve tetebbQ eseri olatı 
bu yazılar çok güzel reaimlerle 
ıilılenmiı ve oanlandırılmıttır 

on bee kurue gibi ucuz bir be 
delle stttılan ve berke11i ilanen 
diren kı1metli 1azıları ıoeriıin 
,de topla1ao bu derıiden b6t6n 
mOnenerlerimizin, bıttl okur 
!BZBrlarım1z10 birer dene edin 
meleri ıa1an1 taniyedir, 

TDrk Hııı kurumu 
idare heyeti diJn 

toplandı 
Tllrk Bava Koruma idare 

heyeti dGo 11at on 7edlde ku 
rom blnaeında toplanmıı ve mub 
telif me1eleler etrafında ıörDt 
melerde bulunmuı ve bazı kı 

rarlar ittihaz e1lemtelerdir, 

AntakyaJa telaJit 
YeolgDn gazetealnden: 

Evvelki gece Dört a7ak ma 
hallesindeki Halil Nıhitio evine 
ittihatçılar tarafJDdnn bir ıirnlb 
bombaaı atılmıı ve bü16k bir 
iofillk la patlamıetır 

Derhal dıearıra çıkan ev 
aabipleri htihatçılara men41up 
iki kitinin koıarak kaomakta ol 
duklarını görmilıUır. 

Yaptıtımıı tahkikata ıöre 

buna aebep Halil ~ibitio htiha· 
dıanuır kulilbOne dnet .-dildi• 
aı halde gitmemeıidir. 

Demek it tehdide kaldı. 

Yunaııistanda 

Maruf bir gazeteci 
6lcliJ 

Atına 1 ı ( R•dJO ) - Atla• 
ajansı blldlrhor: 

Yunanlstanın ldDIDmıı psete 
ellerinden Mlkropolos dlmatı Od 
ftnden 6lmDft0r. Cena....ı bOyDk 
törenle b ;,ledlJe tarafından kaldı· 
tılacakhr. Meraalml bQkGmt>t relal 
Dıtıırlar ve batan matbuat erUnı 
tıtlrak edPCekllr 

ıun olarak konulmaaı toin muH 
zene encOmenine tevdiiae ittifak 
la karar verildi. 
1 Ruzoamede okunacak baık• 
kAtıd kalmadıtıodan ve kanuni 
mOddetinde bitimi 1aklıtmıt bd 
londotundan ônflmGzdekl oar· 
ıamba aGnCl aaat 10 da toplan 
mak Gıere oelae eaat ı ı de tadil 
edildi. 
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l l N · Borsa Telgraflan -İ -L A N 
SAYFA ·3 

Anonim şirketin~en 11-3-9.'ls • 
13-3-938 pazar giina şebekede y l'araıar Mersin ıcra memurluğun~~n ; ' Mersin EleUrik Türk 

pılacak bazı tadilat clolavıaile aaot ae Türk all111111 gelmedi Köyü uw,· ~ ii miktarı döııüm crnsı 
'°' /sterlin 629 -5 

kizden 12 ye ve t 4 den 16 ya kadar z Dolar •
1 llı·kıı·dıı çrltikli 85 tarla 

a 
• 

fer caddeai ve ailifke tıranakar motoru Frcınk 79,,!>o llududu şarkaı• şif Vfl nılainıe tarlası garben 24•9:i,SO hacı ma~sud vert•srsi tarlası 'e ~ol şimalrn )'Ol 

na batlı kıamın cereyanı kesilecefi ila Liret: 
15

·
13

•
60 

ce11ubt'11 )Ol 

a 
• 

olunur. N·L · ( Bflkirdr mf'zarlık citlt·likini 35 tarla 
Ouetçı czane Hucludu Şarkan hacı molla ve ilyas ve.rese· 

n 

i l A N 
O. Demiryollan Adana işletmesi satırıaf ma komisyonun~a n 

li tdaremiz ihtiyacı !cin t'ehnkilosu muhammen bede 
190 kuruştan 4000 kg. Çuhuk kolay kapalı zaıfla Htın alın 
c11ktır. El{siltmtt 28-3-938 pazartesi gUrıli snat ıs d 
M'1rsin istasyon binasında toplanacak komisyonda yapıla 

caktır. Muvakiiat tf>minal 570 lir1tdır. Ş ırlneme ve muke 
vel~namR P' Oj"leri M~rsin istasyon şefliğinden parasız olara 

8 

e 
-. 
k 

verı lecek tı r, 
. 
. 
u 

isteklilerin 2490 Nolu kanunu.ı !Uzum gösterdiği vesa 
ik ve 9:18 yılı ticaret vdası vesikası ile birlikle mezkQr is 
tasyon ve~nesine yatırılacak muvakkat teminat makbuz 
veya Banka mektubu ile birlikte teklif zarflarının eksiltm 
saatinden 1 saat Pvveline kader komisyonumuza verilmf si v 
teklif aahiplerintnde nUmunelerile birlikte hazır bulunmalar 

e 
e 
1 

12-15 20-~6 

Mersin tecim ve endüstri odasmdan 
Sıcil No 1066 Sınıfı "I ikinci 

Mersin Mahmudıye muhallf'sinde t.?9 uncu sokağında 
16 Notu P.Vde oturan r. c tab&BStndan olup Mersinin ca 
mi ŞtJrıf mahalltısind~ Urey caddf'sinde Azıtklar Harı 4 nolu 
yeri kanuni ticaretgAh edinerek 1-2- 9:38 tarihirıdenber 
toptan perekf'lnde Sıgortu komisyon iŞIP.rile uğraşan Bey 
Remzi ÔztUrk ticaret laknhını Noterden lastikli gAtirmt>S 
Uz.,rine 8 -3-9.~·s terihind6 1066 numaralı sicile ficerf' 

kanununun 42 inci maddesine göre kayıt ve tescil edildiiı 

-
i 

i 
t 

ilAn olunur 

Baskül ve Traziye 
ihtiyacı olanların nazarı 

dil{katine; 
Sağlam ahı ve veriş iyi ölçülerle mumkindir 
Dört aenedenberi başka atölyelerde 

ölçüler nizamnamesine uygun yeni bas· 
"-ül yopmakta idim. 

Bu 41t·f ~ ~t~ııdı ırn111111Hı :ıçt A"ım aıö!yPnut~ ~· e-

lti p ıskiil T~r.tzi v~ a-.ın • kantar y~p11ıaktrıyım 
BaiikOI ve baskOlclllOğUn şehrimizde taammCm ve terak 

kisi ıçın bunların her parçrıeı hassas bir ölen ve iyi bir tes 
viye ile yapılmaktudır. 

Menşor ve menşor yalt klırı diğer başka kurma bas· 
kllllerdekı gihi potasla su verilip muvakkat demirden yapıl 
mu~ çelik dPğildir, 

Y 11ptığım baskllller sağlam hassas ve zarif olmakla be· 
raber nakliyatı da pek kolaydır • 

Fıyetlarım1z ise re~ehet kabul etmiyecek derec,.de ucuz 
dur. Toptan ve perakende sipariş kabul eder. ve gOnU 

gUnOne verir. 
Baakfil terazi ihtiyacınız için bir defa 

at6lyemize uframak kafidir. 

Yapılan kantar çekırleri : 
1''00, 'j.50, .iOO 300 kiıogramlıktır. 

ADRES : Mersin bakkallar çartısı No 10 

Fuad Hazar yeni paskül yapnnevi 
Adana sahşyeri : Bay Vakup Benyas postahane civarı 

Yurtdaş Kızllaya 

aza olunuz ' 

bu akşam lrri tarlaları garben IUf>Zarhk ve h~zinedar vere-
llALK Eczanesi SPSİ tarlası şimalt>n yol \'e lıazirıedar vere~esi 

Meşhur sanatkAr 

Remzi Teze/in 

Atatürl{ 
Celil Bayar, Dahiliye Nafia 

fadiaat, Killtür ve diğer 
vekiller ile bllyilklerimizin 
her boyda fotoğrafları ya· 
kında Mersine de gelecektir 
PHtel fotoğraflar için aip& 
riı kabul olunur, 

SEDAD SAHiR SEYM[N 
Uray caddesi No. Mersin 

Kadın ve erkek için ı 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye ederiz 

S[OAD SAHİR SEYMEN 
Uray uddesi No, 41 Mersin 

Giiven 
Sigorta'2ı 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acantası. VASFI ORGUN 
dan arayınız 26-30 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 
HANESİ 
F..skimiş, parçalan-

uış, fersude kitapla
rınızı işe yaramaz de
ye almaymız. bir gün 
size IAzım olur. Kitap
ları mzı, defterleri uizi, 
mücellithanemize gön-
deriniz. ·· 

Her nevi kitap ve 
deft~rler şık, zarif ıne 
tin ve k nllamşh ola
rak ~illfll'lir 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ TUrkiye Hariç 

Şerait t için için 

Senelik 1200 Kr , 

Altıaylık 600 

Oç aylık 300 

Bir avlık ıoo 

2000 Kr 

1000 

500 

Yoktur. 

Re•ml ilinahn •ahn 10 
Kuruetur. 

tadrısJ ve şif crnuben haziııeılar VPrese~i tarlası 
ve şif il~as vrrrseleriııden oğlu kazım ve kızı 
sevim tarlası 

lwkirdt) Jrlik sa~n. 60 Tarla 
flududu şarkarı hacı lwfız tarlası \'e liilek ve

rfls~leri garlwn hark şimalt'n hacı ali l>al>a \'e
rt-sPIPri crrıubt>ıt r~tlıinıe tarlası 

b.-kirde köyiçi 2 maamliştemil~l 
fe,·karıi ve talıtani 
üc oda ve bir mul 

baİı ve alırı lıa,· i 
l>ir bap lıane 

lıuducfu, ŞHI kan hucı lıiiseyiu haıırsi garben 
tarik ve lrnfız ilu·ahim \eresdef'i lıa11tısi şiıualen 
hafız ibralıim ver~sesi lırfktırtısi cerıuberı kürl ah 
dullah veresesi ban~si 

lıfkhde lı~lil fakıh VP- Pruirılık 2b Tarla 
hududu, şarkan hacı Olif~~ut ~f'restsi tarlası 

gar·ben mt'nıili veresrsi tarlası şinwlen riihime 
tarlası Cf·rıulwn yol 

~t .. rsin lwkirde ~Ö) ünde ~· ukarıda vaı;ııfları ya 
zılı tlört kııada f'~ki ölçiiye görr 205 dönfıru tarla 
ile i~i döııiiuı harae ve ruüştrruilAtı hacı yakup 
1t~a11w Ctıddindtın i11tikalr11 St' flftlsiz olarak l~sar
nıfurıda iken 93 ı yıhııda bilaz .. vce v• fotile oğul· 
ları hı cı öme r ve h~cı a 1 i ve k ııla n a ~ şe ve kt>1ı 
disinden r\Vt-1 ölE>n kızı ştırift-nirı e\ladları bfdia 
vta ahmPl v~ \ iue kendisinden evv+>I ölt>n kız
haıicPrain oğh; nırhnırl ve kızları miinire ve cen
ıwti iN k v ... bediada 936 da ,, .,faıile ~oca~ı meh
nıe' ve oğ,ılla 1 ı rifal ve fa hı itldirıi terk rdrrrk 
baş~ <ıca va ri~leri ol nrntltğı ,. ~ bu la rlarım St' ıı el
ı-iz la~arıufalt~rn tf•seili tal r p tıcliluıiş ,. ~ 23 mart 
938 ç:rşanıba giiııü nrnlrnllerı kt•şif vtı( tahkiki ~a 
pıhıcagıııclan Vt•ra~t'l ve tasarruf iddiasırıda buln· 
~uuılar.ın nıa.~ıalline gidt c• k n•• nıura \' tı~· a tapu 
ıılarr~ırıe nınrncatları iları olnııur. 

Sa~m Mersin Tcccaramna ve ~al~ma müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri,. temiz bir surette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlıırımız emrinize •madedir. Alınac•k ncret, 

araba Ucretinden daha mutedildir. 
Bu ıuretle hem nakliyatınızı toptan y•phrmak ve hem 

de zamandan kaunmış olursunuz. 
Kamyonlarımız büyUk ve kapalı olduğundan mallaruu · 

zın basua uğramak. yağmur, çamurdan mllteeuir olmak 

ibtlmaUerl de yoktur. 
ADRES: Otomobil Durak Mahalli 

Telefon : (180) 

H~ozirıci Baki harma 
21 -30 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocafı %engin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
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lif fiil • • ~ ı Remington 

• 

Her Dairede 
Her ticaretl1anede 

Her yerele 
• 

• Daima R ( M 1 N 6 T O N yazı makinalan • 
ve Şeritleri ~ullamhyor 

~ 
Sizde bir REMİNGTON almalı ... 'tll 

sınız. Satış yeri ~ L L'!lt Vilyam Rıka:;, 

• 

• 

Fotograf Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodal{ ve ~1oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

T a~sitle Satış 
==-== 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fenni gözlükler, 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye 

ederiz, S[OAO SAHİR SEYMEN 
Uray Caddesi No. ~2 - MERSİN 

DOK1,0R DO~TOR 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOÖLU SARACOGLU 
' .•. 

Doğuın ve Kadın Memleket Hastahanesi 

Hastalıkhuı DAUİLİ HASTALIK-
Birinci Sınıf M utahassısı LAR MÜTAHASSISI 

MUAYENEHANESİ 
Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 

Kemalin evinin birinci katın Kışla caddesi Fedon 
da hastalarını her gün sa· Tahıncının evi altında-

bahtan akşama kadar kabul daki 102 No. Daire 
eder. 

+ 

• 

• 
e::::==:=- f"~·z=a ll- • ~EEG C·F*H &!ii!!l\5a 

1 Dol< tor 1 o 1 Muharrem Atasu ! 
'fı lstanbul ve moskova On;,Jersitesi 1 
W seririyatı hariciyesinden mezun 1 
JJ Hastalarını Bayram günlerinden made her gUn 1 

sabah ıaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğfeden son· '!1 

ra ou beşten onıekize kadar muayenehaneıinde kabulJJ 
eder. ~ 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi D 
29 No.lu Hane f~ 

...au•:·M~*li5CiP!li!Clie~.lil'llr!+•O'll&e 
~ . . ~ 

Sağlık Eczanesi .:& 
~ ıı~e!!~~ v.!~m!~kAvru~~r~~~~~~l!,b~y• · I' , 8 · mUstehzeratı bbulunur., ... ~~~ ...... 

~ GUVEN ~ 
1 SiGORT ~ ... ?.Q?VETESi 1 
(gg Siimer Bank ve Emlô:tt 'Eytam bankaları tarafından ~ 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(gg 
nunumnnn n~nmn~ na~ nne~ n•nnnnn•uunn••• 

1 kayadelen suyu ı · 
1 Sayırı llalkııııızııı :'.'lılıııaıııı. !(ÖZ öniınıte tutarak .şı lnıluııııııyaıı KAY Al 
;t10ELEN SUYUNU ga~· t•I sılılıi bir şek ilde menhağdaki Lt•sis~tuıda ekısik-

1
81 liklerini tam~mlamış ft.nnin en ~on usullPrini yaplırm~kda hulunduğu

nızn arz ederız. 

1 KA YADELEN SUYU 1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur havuzlara 
81 in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve kimye~i evsaf mı muhafaza e~erek el ~eymeden 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurun~a ~amacanlara dol~urulmak~a ve muntazaman 1 şehrimize gelmektedir . 
il KAY ADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın = gösterdi~i ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeQ'l zait görllyoruz. Sıhhat Bak<lnhg1 

rlve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU }'aırız Türkiyenin ı 
8 en iyi suyu olmakla kahnıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında buluadu~unu ishal 
ll etmiştir • 8 
B lştahsızlı~a, hazımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karıı KAY>PELEN ,Halı bir 1 
• hayat kayna~ıdır. !! Suyu ptk temiz ve btrrakdır. Turübe edtn sayın hallumız:undindt buldutu zlndılilı ve sılılıatuı 
ı verdidl farlıJarla suyumuzun müşttrisl çotalmalıtadır. - ' 

• Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
-••nnn nennnnnoannnnnnnnnnnn•••••BB•~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan ... 
Bir Müessesedir 

. Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
1 

Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaıairei en nefiı bir tarzda aör'atleyapar 

···-*·~-·-~···*•-•t• 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ
LER.! KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:!\. 

HER NEVİ 
KİT.AP, GAZETE 
VE 1.\1.[EOıv.ı:UA 

TABINI DERUH
TE EDER. 

s • ..... 1 

K..AR.TVİZ!T j 
D A. V. E T K. A R. T
L AR. I. ZAR. F K.A
G I T EA.ŞLIX.
L .A R. I T AB E:O İ
Lİ R. 

Yeni Mersin Bas11uevinde 8a~ılmıtlır • 


