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Ankara ikinci defadır ki Hal 
kan paktının içtimalarınıı sahne 
oluyor. Üç güııdenlrnri aramızda 
bulunmakla bize şeref veren 
ınubterem misafirlerimiz şuna 

dikkat etmiş olacaklardır: Bal
kan do~lluğu urtık Türkiyede 
diploması safhasından çıkmıe \'e 
lürk milletinin )i.1reğiude yer 
bulmuştur, Ankarudu halkın duy 
duQ-u heyecanın başka mAnası 
Olamaz. 

İçtima henüz de\'8nı ediyor 
Müzakerelerin mahiyetini bilmi 
Yoruz. Fakat evvelki akşam ha· 
riciye köşkünde söylenen nutuk 
lardan bu müzakerelere hAkim 
Olan fikrin ne olduğunu anlıyo• 
ruz: Balkanlarda crnlhun ve mü· 
Balemetin muhafazası ve bu yük 
&ek mefkure etrafında laplanan 
tnilleUer arasında siyasi iktisadi 
9e içtimai sahada sıkı bir teşri 
ki mesai söylenen ııutukları te· 
barüz ettirmektedir. Hariciye ve· 
kilimizin nutku da bu nokta Ü· 

ıerinde duruyor. Diger üç müt· 
tefik devlet namına söz söyli· 
hn Ekselans Metaksasın nutku· 
da bu nokta üzerinde israıla du 
ruyor. 

Hariciye vekilleri aras111da 
8iYast konferanslardan ziyade 
6Ulh ve müsalemet ve Balkan 
tnillelleı i araııında dostluk namı· 
na tezahür mnlıiyetiııi Rlı\n An· 
kara içtimaı, yalnız nalkanlarda 
de~il, Avrupaya dn şamil sulh 
haı-eketiuin merhalesidir Balknn 
llıisakı bee yıl evvel imzaland ıA-ı 
ıamao, istikbal için büyük ümid 
Vadediyordu. Bugün Balkan an· 
tantı artık beı sGnelik faydalı 
Çalışmasının bl4nçosunu yapacak 
Yaşa basmıetır. Binaenaleyh 
l>akt imr.alnndı~ı zıımnn, hnkkın 
da beslenen ünıidler tahakkuk 
8 lliA-i gibı, isliklıale de 8) ııı ü· 
llıidlerle bukabiliriz 

Paktın muvıtffokıyet ı:ıırrı 

tıertiı? Ekseldns Metaksatı maııe· 
vt temeli müşterek sulh ıırzusu 
Olduğu içindir ki pakt muvaffak 
01rnuetur ~diyor. Filhakika bu, 
tnuvaffakiyet sırrınııı en veciz 
•e en doiıru izahıdır. Bu sözün 
llıanr. ve ıümulünü anlamak için 
duna hatırlamak kMidir. Bal· 
lc~nlar ne idi? Balkanlı olmıyan 
bırçok mlllellere aid menfautle· 
tin, birçok hırsların çarpıtığı 
bir tı hlike noktası. Balkanlar 
böyle yabancı devletlerin nüfuz· 
laı ına tAbi bir entrika merkezi 
Oldukça, Balkan milletleri için 
auıaşmak yolu açılamazdı ve 
llnlaımayınca da refah temin e· 
llilı mezdi. 

Nasıl ki Avrupanın diğer 
tl'ıeınleketleri terakki va inkişaf 
~olunda hayli ilerlEımiş, maddi 
tefaha kavuşmuş, manen yüksel 
tl'ıiş iken, dünyanııı en kabili· 
htıi, en Qalıekan milletlerini hu 
dudları içine alan Balkan yarım 
8daaı maddeten de dil1'er memle 
ketıerdf n aeri kuld ı . İşte ileriye 
doQ-ru yürümek, refaha kavuo 
trıak Yükselmek arzucıundHdır ki 
Balkan milletlerini bir araya ge 
titrniotir. Evvelki akeamki nu· 
tukıarda sflylendiQ'i gibi, bu an 
18etrıanın şartlarından biri, Bal 
~an yarımadasının istiklAlidir. 
~8lkan milletleri, c Balkan Bal 
anlıtarındır • umdef!iııe sarıl 

ltıaııarsa, Balkanlar yabancıların 
bflfuıu altıcı IJlrmek teblike,ı· 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
DlrektlSrU 
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Telefon No. 82 

Elen ve Romen Murahhasları 

Ekselans Metaksas ile Kom 
men Ankaradan ayrıldllar 
Misafirlerimize lstanbulda emsDlsız 

tezahürat yapıldı 
fstaııbul 1 (Radyo) - Altın· 

cı Balkarı antantı müzakeratına 

iştirak eden dost ve müttefik E· 
len Başvekili Ekeela s General 
Metaksas ve Romen Hıtriciye 
müsteşarı EkselAns Kommen be 
raberlerinde Bükreş ve Atina el 
çileriıniz, Yunan Vf4 Romen el.çi· 
teri, maiyetleri erkl'lııı ve mıh
mandarları ile birlikte saat on 
birde hususi trenl(ı Haydarpaşa 
garına gelmişlerdir. 

Sayın misafirlerimiz burada 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ merkez kumandanı 
Korgeneral Cemil Cahit, Emni· 
yet müdürü Salih Kılınç, Yunan 
ve Romen hükOmetleri fstanbul 

konsoloslıanelori memurları ve 
bu c1e\)etler kolonileri ta.rafın· 

dan karşılanmışlardır. 
Tiren Haydorpaşaya geldi~i 

zaman muzika Elen, Romen is· 
tiklAI marşlarını çalmıştır. Hay 
darpaşadan emirlerine hazırla• 

nan Kadıköy vapurile Tophane 
rıhtımına gelinmiştir. Vapur H· 
mana g ırerken limanda bütün 
vapurlar düdük çalmak suretile 
misafirleri selAmlamıelardır. 

Tophane rıhtımı Elen, Ro· 
men ve Türk bayraklarile dona 
tılmıştı. HAikın büyük tezahüra. 
tı ve şiddetli alkışları arasında 

misafil'lerimiz Perapalasa inmiş 

lerdir. 

T araus 7 ürkocağı okulu 

Esaslı tamirata mtıhtactır 

himoye heyeti otuzbeş yoksul talebe
nin ihtiyacını tem;n etti 

Tnrsue, •Ilusu t• ŞPhrimiz 
deki Ocıık okulu dört yüzden 
fRzla talebı>si ol on bir iı fan oco 
gıdır, çalışkan bir himaye heye 
ti \'8rdır, Bu heyet, hamiyet sa 
hibi çocuk velilerinden bu sene 
156 lira toplnınış bununla smıf 
lara hirflr sobn, iki düzüne san 
dalya almış, :rn yoksul taleoeye 
de isknrpiıı vcrmie, ayni ıalt-ba 
lorin kitap \'0 kırl11~iya ihti)"AÇ 
lnrıııı t~miıı lllmiştir, 

Bıııaııııı şimal cıhetiııdeki 

Öııünıüzdeki seneye kadar 
ııok~rn ıı lıır i k m11l edilmeyecek 
olursa, bilAhare daha çok para 
sadına lüzum gllstereceQ'i ise 
tabiidir, 

• • • 
Tariht bir kıymeti hlliz olan 

Tarsus kanalı resmi küşadında 
ki kordelA mekteb müzesine ve 
rilmiş ve iyi bir eekilde muhafa 
ııısı tem in edilmiştir, 

Mekt~IJ nıÜ?.Eısinin önümüz 
deki seııeler<h~ zenginleşlirilece 
~i ise umıılmnklfıciır, 

Dost ve müttefik Yugoslavya Başvekili 

Ekselans Stoyadinoviç 
memleketine döndüler 

/stanbulda büyük merasimleuğurlandılar 
lstanbul 1 (Radyo)- Dost va 

mllttefik Yugoslavya Başvekili 

Ekselans Sloyadlnoviç Avrupa 
semplonuna bı:ığlıımın bususi bir 
vagonla Belgrada hareket etmiş

tir. istasyon Yugoslavya ve TOrk 
bayrııklerlle sllsleomlştl. Misafiri· 
mlz V ıtli ve Belediye reisi Muhid 
din OstOndağ, "fstanbul komutun 
veklll Oenerul Cemil Cahlt, Emnl 
yet mOdOrO, Yııgoslııvya elçisi 

Yugoslavya ve Yunan General 
konsolosu,binlerce balk tarutındım 
uğurlanmışlı:ırdır. Bir kıta uker 
!hllraın resmini lftt etmiş muzika 
Yugoslavya ve lsllklal marşını 
çalmıştır. 

YUksek tahsil talebeleri, mek 
tepllln ve gençler yaşasın mUtte 
tik devlet BHşvekfll diye bı:ığır· 

mışlıtr, tren gözdı>n kayboluncaya 
k11dttr tPz11 hrır11tl1t bnlıınmı şlıııdır 

·~~~~~~~~~~~~~~----~~---

Vilayet Umumi Meclisi 

Sekizinci toplantısını Pazar
tesi gti!'lü yaptı 

Gelen evrak muhtelif encümenlere hava
le edildi, parti dilekleri gözden geçirildi 

Zabıt hOlasasını aynen neşrediyoruz 
Villlyet Umumi meclisi ikin· 

ci başkan Yakııp Ersoyun baş· 

kaulıgı altında üye; Hayriye Gü 
ler, Muhtar Berker, Veysel Arı · 

kol, Şima Gökçe!, Rasim Bozbey 
Tahsin Kutlu, Halil Göksu, Ni· 
mel TarR, :Mustafa Karaca arslan 
J{udduei Işın, Mahmut Borhnn 
Halil A ıolRy, Feyzi Bulut, Emin 
Alper, Emin hın hazır bulun· 
dukları halde yedinci toplantısı· 

nı şubatın 25 inci perşembe gü
nü saat 10 da yaptı. Zabtı sabık 
oluudu. Aynen kabulu ouaylan· 
dı. 

Silıfkedeki İdman yurduna 
500 liralık yardım yapılması hak 
kıııda üye Rıısim Bozbeyin tak· 
riri okundu lnıkAnı mali kaydi· 
le muvazene encümenine tevdi-
ine. 

Mersin Orta okul pansiyonu 
na yardım yapılması hakkında 

orta okul direktörlüğünün yazı· 

sı okundu, imkGcı mali kaydile 
muvazene encüıneııine havalesine 

Yeni kadro ve taadül •!edve· 
li hakkında hususi muhıı 
sebe direktörlüğünün yazısı ve 
eııki kadro ve barem cedveli o· 
kundu. Murazene encümenine 
tevdii ne. 

Geçen celsede yeni kadro· 
nun gelmesine intizaren talik 
edilen tahsil müfettişleri hakkın 
da muhasebe direktörlüğünün 
yazısı mevzuubııhis oldu. Yeni 
kadro ile tevhiPen muvazene en 
cümenine havalesine. 

merdl\'flll korkuluksuz olduıtıın 
dan bir çocuk buradan düşmüş 
lÜ, HeJet buraya korkuluk yap 
tırmış, su havuzunu ve su yolu 
nu müceddeden inşa etlirmiştir,1 

Dost Y ugoslavyo matbuatı 

Muttaki çeltik ve çırçır fab 
J ikasının yuptırılması için 2500 
liralık muavenet tahsisatı hak· 
kında hususi muhasebe direktör 
lüQ'ünün yazısı ve ilieiği kayma· 
kamlığıu telgrafı okundu. İnce· 
lenmek üzere türlü işler encüme 
nine tevdiine. Du büyük mekteb binası 

çok tamire muhtaçtır, Himaye 
heyetinin y11rdım1 ile nokuanla 
rının ikmal edilmesine imkAn 
yoklar, Binanın saçakları dökül 
müş ve üzerindeki kiremiUerden 
bir kısmı kırılmıştır, Bahçe di 
varı da olmadığındım yPtiştiril 
mek istenilen ağaçlar, fidanlar 
muhafaza edilememekte, baıı 
boş gezen hayvanlar b~uları ye 
mektedirler, 

Mekteb az bir himmet ile 
çok güzel biı• şAkil alabilir ve 
içerisinde de faydalı ~~açlar 1~ 
tiştirilir, Bu sene Meclısı Umum~ 

. . Lura"a mikdarı kAfı tahsı 
mızın J • d' 
sat kabul edeceQ'İDİ ümıd e ıyo 

ruz , 

ne maruz kalır. Balkan paktının 
bir hedefi, Balkanlara yabancı 
devlet nüfuzunun girmesine yer 
vermemek, di~eri de Balkan mil 
Jetleri arasında dostluk ve tasa 
nüdü lakviyo etmektir. Esasen 
bunlar biribiriue bağlı olan iki 
mesele, daha do~rusu, büyük 
davanın iki safhasıdır. 

Balkan milletlerinin bu iki 
nokta üzerinde anıaımalarıdır ki 
Balkan antantının imza_sına_ yol 
açmıotır. Böyle ıarıhi bır aoz!e · 
bakılınca miJakın unnec:Uldıaı 

Balkan Antantıı1daı1 bahis 
yazılar yazınakta ve: 

Büyük Şefin, matbuat miJmessillerine 
beyanatlarınıehemmiyetle kaydediyorlar 

Belgrad, 1 (Radyo) Bütün 
gazeteler Balkan antantından 

uzun uzadıya bahsetmekte ve 
mekalelerle antantın tam bir 
bftaraflıkla hareket etmi~ oldu 1 
Qunu yazmaktadırlar. 

Vreme gazetesi Ankarııya 

gönderdi~i husust muhabiıine 

atfen muhtelif mevzular üzerin 
de neşriyatta bulunmakta ve Ha 
beşistan meselesi iQin de Roman 

kadar yeni olmadıaı iörülür 
Gerçi misak bet yıl evvel imza 

lanmıetır . Fı8kat paktın manevt 
• 

temeli çok evvel atılmıl'lı . Geçen 

be~ yıl içinde da bu eeer, aeçen 

akşamk\ nutuklarda tebarüz et 

tirildiQ'i .cibi, büyümüı,, genişle· 
nıiş, derinleşmiş ve bir · anane 

halini almıştır . Kunetinden o 
kadar enıiııiz ki bunun başka 
dostluklara da örnek olmasını 

dileriz. 

•ULUS• A. Ş. ESMiR 

yanın Yugoslavyayı takip ede 
ceğine, İtalyan Kralı ve Habeşie 
tan imparatoru namına bir elçi 
gönderAceğini bildirmektedir. 

Gazeteler Atatürk'On Balkan 
antantı hakkındaki matbuat mü 
messillerino beyanatını aynen 
ve ehemmiyotle neşretmektedir· 

Jer. 

Murahhas 
Heyetin1iz 
Cenevreye gidiyor. 
Kardeş Hatay dava
mız görüşülecek 

Ankara 1 (Rttdyo)- Harici ve 
vekaleti mllsteşım B. Numun Me· 
nemencloğlunun rlyıısetl HltıodHkl 

beyet ııkşam lstıınbula hıırPk~ t 
elmlştir. Hı>yet Cen~vn•de Hı:ıt11y 

meseh ~I hokkını1a görUşaıtk Qz. 

re yola çıkacaktır. 

-sonu ikincide - • 

lngiltere -ltalya arasm~a 
müzakerelere bilfiil 

başlandı 
Londra, 1 (Radyo) ftalya ile 

olan müzakerat bilfiil başlamış 
tır. ~Romadan ayrılırken Kont 
Ciyano ile görüşen ve Londraya 
1ıelen f ngilterenin Roma elçisi 
siyaı;i ~örüşm(lre başlamıştır. 

ltalya her şeyden e9vel Ha 
beşistan ilhakıııın tanınmasını 

istmniştir. Çünkü bunun tanın 

ması ile İtalyanın kredi temini 
kabil olacaktır. 

İtalya Akdenizde İngiltere 
tam bir müsavat istememektedir 
ltalyn 930 senesi anlaı:ımasına 
iÖra Akdenizden iutifade etmeP.I 
ni lıııyatt bir mesele olarak iltırl 
sQrmektedir. 

iyi haber elan mehatile gö 
re 3 4 - 5 martt:ı toplanacak bü 
yük F11şi ·t meC!lisiı;de Grandin io 
lıazırladıA"ı raporun tul'vıp edile 
ceği znnııNfilmektedir. 

Resıııt göı üşmelere on güo 
sonra baelanaoaktır. 
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Profesör llasan Reşit Tankut 

Tarsıısta da iki miihim kon· 
fArans verdi 

Hatibin konf eronslorı büyük alaka 
ile takip edildi 

Tarsııs, (Hususi)- Sömestre 
tatilini Çukurovada geçirmekte 
olan Dil Tetkik Cemiyeti ikinci 
Başkanı Maraş Saylavı Profesör 
Hasan Reşid Tankut vaki olan 
davet üzerine Tersusa gitmiş ve 
orada da iki konferans vermiş 
tir. 

Profı~sör. Giineş - Dil t~o· 
risi esrslarına dayanarak Tarsus 
ad ınrn ziraatçı ve deu izci eski 
bir kültüre alem oldu/tunu ve 
büyük medPniyelin halefleri o 
lan Proıo, Türk alpiulerin bu 
medeniyetleı-i Amerikaya kadar 
götürecek orada da bu isimlerde 

1 siteler yaptıklarını ıınlattıktan 

sonra demiştir ki; 
Çukurova topraklarının al• 

tında vP. üstünd" her ne varsa 
bunlar en ince hususiyetlerine 
kadar Türktürler, Kamalist Tiir
kiyenin doğruya ve aydına iRti
nad eden ilmi bu hakikatini ta 
mamen ispat etmiş bulunuyor. 

l{onferansıı, Mersin Valisi, 
Mersinden ve Adıınadan bir çok 
dinleyiciler işlirrak etmiştir. 

Şidcietlo alkışlanan bu kon 
feranslar, kayde Uiyık bir duygu 
ve geniş bir sevinç uyandırmış 

tır. 

Vilayet Umumi ~1eclisi 
Bırlnclden artan 

Silifke kar.ası ihtiyaçların· 
dan damızlık, eşek, boğa, sergi 
mükafatı eneme işleri tahsisatı 
hakkıııt a baytar encümeninin 
mazbatası okundu JmkAn kaydi 
le muvazene eıwümenine havale· 
sine. 

Erdemli bataklığı için iste· 
nilen 5000 liralık yardım Lahsisıı 

tı hakkında sıhhat encümeninin 
maıbalası okuudu. Alakadar ve
kl\letten temennisine. 

Parti dilekleriuden, Gökbe· 
len köyünüu hudud meselesine 
dair türlü işler encümenının 

' mazbatusı okundu. Dermıyan 

edilen mutala muvafık görülmek 
ı~ vilayet makamına takt imine 

Parti diloklerindAn köy ka· 
tip\ikleri hakkında türlü iş:er 

encümflrıinin mazbatası okundu. 
Söyleııileıı nıutala muvafık gö 
rülmckle vilayet katına suuulına 

sına. 

Parti dileklerinden Mut kay 
makam evi inşaatına dair türlü 
işler encümeııinin mazbatası o
kundu. Dermeyan edilen mutala 
muvafık görülmekle imkan oldu 
ğu takdiı de rıazarı dikkata alın 

ma~ı icin mııvazPnı:• PncümPnine 

Beş yıllık askeri plan 
Yeni hiçbir vergiye 
veya istikraza müra 
caat edilmf:den ba

sarı lacak tır 
~ 

Belgrad, (AA) - Avala a 
jansı bildiriyor: Vereme gazetesi 
Aııkarada Balkan antantı l;onFJe· 
yiniıı ilk relsesı hakkınrta husuf;i 
surelte göııderdıği muhabiri B· 
Svelovski'nin lelefonla verdiği 

uzun bir makalesini neşretmek 

tedir. 
Muhabir, Ankarada Balkan 

antantı devletleri murahhasları

nın yaptıkları toplantının barıe 

bakımından ehemmiyetini teba· 
rüz ettirmekte ve Türkiyenin 
beş ~ıllık askeri planı hakkında 
Türkiye Başvekili B Celal Ba· 
yar'Ja yaptıjtı bir grruşmeyi 

naklederk(rn şunları söylemekte· 
dir: 

•su plft.n yeni hiQ bir vergi· 
ye veya istikraza müracaat et· 
meden· başarılacaktır. Türkiye 
Başçekili bu münasebetle ezcüm 
le demiştir ki: 

•- )Jillellerimizi kuvvetli 
hale koymak lüzıı r unu, barışla 

rını hoıınak i,;liyecek herlıaııgi 

bir kiın::;tye karşı ıttılıaz etme
leri icab eden enerjik hattı ha· 
reket dikte elmektedir.,. 

tevdiine. 
Parti dileklerinden Mezitli 

Gökbelen, bozyazı köylerinde 
teşkili istenilen nahiyelar hakkın 
da ıürlü işler encümeninhı maz
batası okundu. Söylenilen muta· 
lrt muvafık görülmekle vil!yet 
makamına takdimine. 

Parti dileklerinden Silifkede 
su baskıuına uğrayan köyler hak 
kında türlü işler encümeninin 
mazbatası okundu, dermeyan e · 
dılen nıutalA muvafık göı ülmek· 
le vilayet katına sunulmasına. 

Parti dileklerinden Sılifke 
kMıabası içme :;uyu hakkında 

türlü işler encümeninin mazbaıa 
sı okundu, söylenilen muıalA 

muvafık görülmekle vilAyet ma· } 
kanıma takdimine. · , 

Parti dileklerinden Nafia di· 
rektörlüğüne tebliğ edilen ve o 
radan da meclise verilen yollar 
hakkında nafiıı. encümeninin 
mazbatası oliundu, Yollar işinin 
vilAyet makamına arzına ve ba· 
badıl köprüsü inşasında nafıa 

veklilalinden temenniside ittifak · 
la karar verilerek ruznamede o
kunacaı. başka kftğıd kalmadı-

ğından önümüzdeki pazarLPSİ 

güııü saat 1(1 da tophaımrk üzre 
cı>l<ıe sııat 11 dı:ı tnc1il ı>rlilctı 

Süveyş kanahnın müoaf aası 
Yalnız Mısıra düşen 

bir vazifedir 
Loııdra - Mısır hükumeti 

logiltereye oıürecaal ederek hal 
yan - lııgiliz müzakerelerine işti 
rak arzııımnu t?har etmietir, Mı 
sır hükumeti bu talebini lrıgiliz 
Mısır muahPdl'Siııin allııım mı d 
deımıe ısuııad eUirmek te \le 
mez k tlr m fıza kerelerin doğru 

dan doğruya Mısırı alAkadar et 
tiğiııi ileri sürmektedir, 

Düıı öğleden sonra toplanan 
Mısır nazırları Süveyş kanalı 

hakkında lngiliz-İtalyan müza 
kerelerinin ancak müstakil Mısı 
rın iştirAkile kabul edilebileceği 

ni bildirmişlerdir, lngiliz makam 
tarı bu k~rardan haberdar edil 
mişlerdir, 

· Alımed Mehir Paşa, söyledi 
ği nutukta, kanaho müdafaası 

hakkının yalnız Mısıra terettüb 
ettiğini kaydetmiştir, 

ispanya hava bom· 
bardımanı 

Barselon, (A,A.) - Dün F· 
ranko tayyaredleri Segouh?u 
bombardıman ettikleri sırada 
c Brenden.- ismindeki İngiliz va 
puru mürettebatındım bir kaç 
kışi yaralaumıştır. Bunlardan 
birinin başından aldıQ'ı yara a· 
~lrdır. 

I" on d r ada Çek:osloval{ya 
8. Eden için 

yişler 

nüma· 

Lorıd rtt, 1 (Radyo) 

kadın ve erkek Avam 

iki yüz 

Kamara· 

sı önünde bir nümayiş yaparak 

Edenin istifasını protesto etmiş 
ler ve İtalyaya maddeten yar-

dımdan istinkaf edilmesini iste 

roişlerdir, 

Japonlar 
Yeniden bir şehri 

işgal ettiler 
Tokyo 1 (Radyo) - Japon 

menabiiııden bildirildiğine göre 
Japou kıtaatı Sarı nehre dahil 
olmuşlardır. 

Bir müfreze de Sarı nehri 
ge~erek Çonkonu zabtetmiştir. 

Macarist~n~a 
Zabıta bircok Nazi-, 

leri tevkif etti 
Budepeşte, (AA,) - Mıtcar 

zabıtaa~ birçok nazileri tevkif et 
miştir. Bazı resmi macar şahsi· 

yelleri hakk.ında tahrik edici ya 

zıları havi ris8.lelE>r neşretmiş 

olan 15 kadar nazi dün gizli bir 

matbaanın meydana çıkarılma· 

sından sonra tevkif. edilmişlir. 

Bunların şefi eski bir komünist 
tir. Binbaşı Szalasay ıle arkarteş 

lnrın dan 71 nazi 22 şu balla tev 
kif edilmişlerdi. Bunlar hala po 
lisin kontrolu altındadır. 

Milli müdaffaa için 600 miı 

yon prengöhlk bir islikraz akde 

dilece~i şu sırada muzir unsurla 
ra karşı alınan bu tedbirler 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Yugoslavyada 
Maarif nazırı beya

natta bulundu 
Belgrad, 1 (Radyo) Maarif 

nazırı beyanatta bulunarak hil 

kO.metin elinde önümüzdeki yıl· 
da 10!3n0 bina b•Jlunaca~ını ve 

son on sene iciııde de talebe 
mikdarınııı artmış olduğunu bil 
dirmiştir. 

Belgred, 1 (Radyo) Sıhhat 

ve içtimai muavenet naıırı dok-

torlar OdaHı delE>gasyon azaları• 

rıı kabul etmiştir. 

Yugos,avya · Avusturya 
arasın~a 

Belgrad, 1 (Radyo) Yugoa 

lavya ile Avusturya arasında 

aktedilmiş olan ticaret muahede 

namesi bu günden itibaren mev 
ki meriyete girmiştir. 

Almc nlık Günü 
6 martta Münihte 

tesid edilecek 
Münib 1 (Radyo)-Almanlık 

gÜ'lÜ 6 Marıta Münihte tesid 
edilecektir, Bugün yapılacak bü · 
yük şenlikler için her taraftan 
gelenler vardır. Yukflrı Avustur 
yadaki Nasyonalistleri husust li 
renler Münibe taııyaoakhr. 

Orta Elçisi 
AnkQraya geldi 
Ankara 1 (Radyo)- Qekos 

Iovakyanın yeni orta elçisi bu 
sabah Ankaraya gelmiştir. Elçi 
bugün Hariciye vekili doktor 
Tedık Rüştü Aras tarafındım 
kabul edilmiştir. 

T o~yo~a nümayişler 
Hükumet tarafıno 

dan mennedildi 
1'okyo, 1 (Radyo) Sağ cenah 

ve sol renalı tarafından tertip 
& "lileıı nümayişler tertip edilen 
ııürnayişler men edilmiştir. Divar 
nfışlerine kahrolsun muahedeler 
gihi şiddetli cümlelerin yazılma 

sı yasak edilmiştir. 

Bahkesir Sayf avı 
B. Örge Evren Tar 
susta bir konferans 

verdi 
Tarsus 27 şubat (Hususi) -

PHzar gllnU Buiıkeslr savhıvı ~, 

Örge Evren Halkevi salonundı,ı 
bir konf ı>ra as vermiştir. Konferan 
sı şehrin Heri gelenleri, mUoev 
verleri, öğrtlmf'nlerl dikkat ve 
alAkı:ı ıı~ dinlemişlerdir SHlon 
gelenleri iş.lhıp etmediğinden bir 
kısmı geriy~ dönmeye mı cbur 
kalmışlı:ırdır. 

HBtip konferansı esnasında 
mote8ddil dı talar alkışlanmış ve 
kendlıerloe teş(:'kkOr edılmlştır. 

Bir gPncimiz 
Londraya makine 

tahsiline gönderildi. 
Tarsus, cfiususi• Bay Rasim 

fabrikası teknik işlerinde çıılıean 
gençlerimizden Bay Said Topur 
ihtisasını ilerletmek üzere fabri 
ka sahıpleri tarafından Londra 
ya göuderilmiştir, 

Said Topur, Qalışkaa gençle 
rimizdeıırlir, keııdileriııe başart 

lar ve iyi yolculuklar diler ve 
fabr•k<ıcılanmızı gösterdikler1 
yüksek aUlkadan dolayı tebrike 
şayan buluruz, 

Hayvan ~astalıklan 
Aııamurun Oı hana ve Kalın 

ören köyleri koyunlarında pastö 
rellos hastalığı çıkmıştır, Bu iki 
köyde mevcud üçbin kadar ko 
yundan 150 dıınesi telef olmuş 

tur, Mahallıııe Sılifkeden veh ri 
ner Sı:ırıata göndE>rilmiştir, 

Bu koyuıılar için aşı ve se 
romlar sı"ariş edilmiştir, Geldi 
ğinde hayvanlara da vurulacak 1 
tır, 

Anamurun Sarıdana köyün 
de evvelce keçilerde çıkmış olan 
ciğer ağrısı (keçi paatoröloyu) 
sönmüştür, 

Şiddetli soğuklar 
Beş gündenberi şehrimizde 

devam eden şiddetli sovuklar, 
turfanda yetiştirenlere büyük 
ve tamiri kabil olmayacak zarar 
yapmıştır, 

Bahçe ve tarlal11rda hususi 
surette çok emek ve masraflarla 
yetiştirilen domates, fasulya ve 
kabak fidelerinin kısmı Azamı 
yanmıştır, 

Yetişmiş bakla dane ve çi 
çekleri de bu sovuklar simsiyah 
yapmıştır, 

· Sovuk, yeni portakal aşıla 
rlle, QİQeklere de zarar vermi,lir 

Sayfa: 2 

Kitaplar 
"İnsanların istikbali ve din 

lerin mahiyeti,, bir kitap halin· 
de enzarı umumiyenin tetkik ve 
mütaleasına arzedildi. 

Bu kitı,p, kütüphanelere bir 
varlık verdi. Bununla müellifi 
Abdurrezak Erek ideal yolların 

da giden müellifler kafilesine 
tatlı bir ceylan zıplayışile ka· 
tıldı 

Onun samiaıt dostlarına tren 
lerde, toplantılarda bir sohbet 
halinde anlattığı fikirler, büyük 
muhteıi Göt&nberg'ın şaheser 
icadı malbaasile ne kadar da 
tez basıldı ve yayıldı. 

Bazı geceler gökler kara bu 
lutlarla baştanbeşa örtülür. Yıl· 
dızlar muhasarada dünya zı11-

melte kalır. Beşeriyet bu karan 
!ık dünyada ışık. nur bulmak 
için öyle çabalar ve bocalar ki ... 

Zaman olur kudrelli bir rüz 
g!lr darbesi bulutlara vurarak 
kamçılar. Darbalanan bulutlar 
rüzgArın cereyanına kapılarak 

sürüklenir. Yer yer incelir ve 
delinir. Bulutlar arasında delik 
bulan y111ızcıklar zulmetli gec~ 
lere uur, gamli beşeriyete sürur 
verir. 

Bence, neşir sahasına atılan 
fa) dalı her kitap, zulmetleri. yır 
lan birar yıldızcıklara benzer· 
ler. 

Karanlık, hasretli gecelerin 
yıldızları gibi, gözlere ışık, di· 
mağlara fikir, gönüllere sürur 
vermek isterler. 

Kitaplar mevzuuna, kıymet 

ve kudretine göre bir müşkili 

bir karanlığı yırtar, ruhu okşar 
hissi tehyiç ve bir müePair olur • 

Abdurrazak Tekerekin insan 
ların istikbali ve dinlerin mııh 

yeti kitabı, bu ilk kalem tecrü 
besi muhitinde nasıl bir tesir, 
kariincie nasıl bir intiba bıraka 
cağı katiyetle tahmin edilemedi 
Fakat her kitabda olduğu gibi 
bu kiıapcıkta bir saigayret ese 
ri ve mah -:ulüdür, İhtiyaçların 
çoğalarak bir umman olduğu as 
rımızda bu ihtiyaçlar deryesım 

kurutmak ve onu tatmin etmek 
için çok çalışmak mecburiyetin 
de kulaıı muasırlarımız bir kila 
bııı vücudü için sarfettikleri 
ern~kleu elbete takdire seza ol 
malıdır , 

Kilapda müdafaa edilen ve 
anlatmak istenilenlerin ne dere 
ce isabete mazhar olduğunu ifa 
de ayrı bir tetkik ve başka bir 
m·•kale mevzuudur , Kasdimiz 
serdedilen fıkirleri ne tenkit ve 
ne de takdir , , , Sadece mtielli 
tini gayret ve saisinden ve ese 
rinden tebriklir , 

Bır bakımdan her eser c Ki 
tab, heykel, icad, mimaı i kıyma 
ti haiz yapılar, vatanlar korta 
ren ve kuranların zaferi , , ~ 

Birer yanuya benzerler. 
Nesillerini yaşatan çocukla 

rın ruhu bu eserlerde görülür, 
Bu ruh öyle bir ruhtur ki baba 
sı mucidi, miiellifi , , Ôldü~ü ve 
yok olduğu halde yaeayan bir 
ruh, bir hatıra, bir tarih , , 

Büyük şairimiz Abdulhak 
Hamidimiz, büyük mimar Sina 
nımız öldü, Fakat yığın yığın 

küme küme eserleri, şaheser ca 
mileri, binaları ayakta duruyor, 

Ölmeyen varlıklar yalnız ya 
oayan eserler ve hatıralardır. 

Yüksek tahsil mektebinde 
arkadaşım, hakimlik ve oumhu 
riyet müddeiumumiliği meslekin 
de iken mesl~kdaşım, avukııtlık 
hayatında de yoldaeım Bay Ab 
durrahmaıı Tt-kereye eseri için 
benden sonsuz ve saminıt teb 
rikler , , , 

A. Nazım Umarıaman 

: 
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Tiftik ıe Tütün birliği 
ku~uluyor .......... 

Tıftik birliği kurulması 
için birinci toplHntıyı ylipmı' 
olan tDccarlar evvAlki glln top 
hrnmıtlardır, Haber aldığımıza 
göre birlik tf'Ş'<ili atrafmde
ki konuşmalar henOı kati hir 
şı;,kİI almış olmakla beraber 
esasta bazı noklHlar tesbit e· 
dilnııiştir. Fakat birliğin g11ye 
si yalnız tDcr.arın değil aynı 

zamanda mOstahsilin de vazi
yetini ve haklarını temin el· 
mek olacağına göre hu işin 
bOtOn alakaderlArı topııyHrak 

görOşmek lbım ga 1ect>ğ i kano 
ati vardır. Pıyasadan alınan 
malOmata gnre birlik fpşl(iline 
geçilmesi tOccarların toplAn11-
bi lmelerİni lemin edt:c1-1k bu 
mOhim işin her bakımdan u· 
mumi menfeatleri koruyebile 
cek bir ş~kle girmPsi mDm
kUn olacaktır 

ihraç mallarımızın kıy· 
metlerini muhafııza ve dış pı· 
yasalardaki satışlar ınintizamı 
temin için ticari birlikler ku
rulması hakkındıııci dOşOnce· 

ler müsbet kararlara lıağ'htn· 

malr Ozredir fıftiıc hirliği ıçın 
yapılan h1tzırhkta11 sonra tU 
tOncOler birliğini kurmak Oz 
re de faaliyete gPçilmiştlr. 

TntUncıller tıir toplantı yy 
pıtrak birli4in PS'IS nız ımna· 

mesi Ozerind" göı OşUlmUş1 Ur 

MOtPşı.ıbbisler tarafından 

herıUz hOkd nı-~te müracaat e· 
dilmemiştir. Fakat tütOn hir 
liği idam heydı 8Zıthkhu ı 
•~çimi İl.İn tekı&r bır tpp •ııtı 

Ya pılacak ve azanırı isim ve 
ııtreathni resmen hUk0m6te 
bildirildikten sonra bırlik fn· 
&liyete gecetJilPCP.ktir. 

Dünyamn en büyük 
Transatlantiği ........ 

Avrupa gazeteleri lngiliz· 
lerin yeni Transatlantik inşa 
ahns bsşladıklarmı haber ve· 
riyorlar Gemi mavi kurdela 
rekabetinin verdill hırsla ya 
pılıyor. 

Hatırlardadır ki, Fraoııı 

larm Normandie ismindeki ge 
misi IOks ihtişam rahat ve 
ıarat hususlarında diğer ra· 
kiplerinden Ustun olJuğu hele 
Avrupa • Amerika sefirini 
en kısa bir zaman zarfında 
Yap'ığı için mavi kurdelAyı 

muhafaza ediyordu lngilizler 
bu OdtCnlOğO Fransızlardan 

almak maksadıle Oueen Mart· 
e adında bir gemi yaparak 
talihlerini tecrOhe etmışlerdir 
fakat bu lt>Cı Obe hoşıına çık 
mıştı. Şimdi h"m OuAen Ma 
rle hem de Normandiedo1n dıt· 
ha bUyol( ofmiik Ozre yeni bir 
gemi yapmaya ltoyulmuşlar ve 
bununa isteklerini çatmışlar· 
dır. 

Yeni TransıtllAntlk 81iooo 
toııluk ol"c ,. ğına gör" ş mdi · 
Yti kHdar d011ya11111 en tıOyOk 
ı~misi suyıhm Nomandieden 
Dç bin ton bQyOlıtOr. 

1 
Sinema EndOstrisi Mersin piyasası ı 

Hollyvooclclan baş- ı-793s 
1 

ka bir yere mi nah- Pamuklar K. s. 
/edilecek Klevl•nt 42, 

Vergilerin 8ğırlığı yOzOn 
den Hollyvooddaki filım atd 
yelerinin Nevyork ve Floride 
ya nakledilmesi dOşDnUlmek

tedir 
Kaliforniyadaki vergiler 

film endüstrisinin safi olmı· 

yan gPlirinin bOyOk bir kısmı 
nı almaktadır. Fılim endUstri 
sinden ahnan vergi 1937 yı· 
hnda bir milyar doları bulmut 
tur. Bu V8Ziyet 'karşısında fılm 
endDstrisiııi işleten serm11ye 
sehiplfııri kazançlarının aıame· 

tine rağmen lhüyük bir tdAş 
içindedirler. ÇünkO devlet di 
le kolay g~len bu milyarı si
neme sahiplerinden sinem11cı · 

larda SP.yircilerden alma~ zo· 
rundedır. Halbuki fılim nA ka· 
dar gDzHI o'u rsa olsun seyirci 
l.,r duhuliyt.&i pahdlı olan si· 
nemalara gitmektedirler Mese 
la Brooklyndaki bir limHn if· 
çisi Bronkdaki bir ayak kabı 
boyttcısı hiz" m paramızly y.-di 
buçuk kuruşundan fazla oldu 
mu sinemaya gitmf>ktt>d ı r. 

Nevyork ve Filoridadaki 
atelyf'lerden H hdan vergi Hol 
yvooddaki atelyelere ııısbPtle 
çok az olduğuedan sinema en 
dDstrisı vergılerin yüksek ol· 
madığı bu memleketlere göç 
etmek niyAtind• dir. Bir müd• 
det sonra Holyvoodun villa ve 
p ırkları atP-lye ve gıtrderop· 

ları yıldızlan httsılı OtOn si.ıe 
mıtcılık Alemi başka başka 

memlAk~tlerA dağılacaktır. 

Y ım marsm Basımııi 
M:"Ö"C:ELLİT 
HA.NESİ 
K ~ırui~, potn;alitn-

mı~, r~rsıut.. k tlapla -
r1111za İŞt' yar:ımaz de
y~ atmayuuı. bir gün 
~iz~ IAzım olur. Kitap
larmızı, defterl~riuizi, 
mücellitbaru~mizf. "ön
deriniz. 

Her ne•I Litap ve 
deflerlfr şılL, zarif ıoe 
&in •e kullamşh ola
r=-~ ~hlP.nir. 

Nöbetçi Eczane 
· bu akıam 

SAÖLIK Ecuaesi 

Boyu Normandie gibi 310 
metredir. Makinelerin kuv· 
veli 200,000 beygir olacaktır 

Geminin inşaatı ıayanı 

dikket bir surPt ilerliyor. 
· PlAnlır ı gizli tutuluyorsa 
da biçım itibarile Normandie 
ye benziyect-A'i yalnız on iki 
gDverte yerine on dört gOver· 
teıi olacağı anhı tılmaktıdır. 

İlk tPcrObPleri ancak 194() 
senPıİnd8 yapılacaktır. Şimdi 
lik inş11atta am8le ve mühen 
dis m• cmuunu iki yOı bin ki· 
ı ıyi bulun bir kadro çalışm11k· 

tadır, 

D•i melı 
Kapı mali 
Koza .l),;;0 

Karma 24 211 
Kozacı parlatı 'i7· 

bufday - çavdar 
Sert şark 5.,30 
Yumuşak f> • .'2S 
Yerli buğdaJI 4 .. 4 'l 
Çavdar 4 .. ı;5 

' Anadol yulaf ... 00 

Anadol 
Ynli 

arpa 

Nohut ekstra 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mrrcimek yozgat 
Sahlep 
Tatla çoien 
Balmumu 
Cebri 

Susam 

3.80 
8,,6t 
6,50 
9,50 
!,,50 

7-8 
120 , :.o 

20 
67,5 

ıo-ıı 

17, 

yapafı 

Siyah 
Şark 
An ad ol 

Aydın 

Yıkanmıt yepak 
Gnz yunu 
Konya malları tiftik 
Yoııat 
Keçi lub 

• dabai 

Deriler 
K~çi deriıi çifti 
Koyun dı-risi lriloıu 
Sığar denai tudu 
Sığır h••• lcuruaa 
M•nda deriıi 

50 
45 46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
· içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • • 
Acı çekirdek 
Uıfa Yaiı 
fçel ,, 

80 
42. 
33 

78 

pirinçler 
Birinci neri mal 
ikinci aeYİ mal 
Çay 

KabYe 

17,5 

!'90 

109. 110 

Barsa T ılarıflın 
!18-~-938 

Paralar 
Tılrk allunu 
lıterlin 
/Jolar 
Fraıık 

Ltret: 

ıelmecll 
6!10, 

79,.59 
24,Sn &O 
15.13-80 

YEii MERSll 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone TDrkiye Hariç 

Şerait ) için için 

Sene 1 ik 1200 Kı , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bır avlık 100 Yoktur. 

Reıml ilbatuı aatııı 1 O 
Kuruttar. 

i L A H 
O. Oemiryollan 6 ıncı isletme eksiltme komisyonundan 

idaremiz ihtiyacı için ıartname1iade yazalı evsafda aa 
tın alanacak 60 ton hurda dökmenin beher kilosu 3,75 
kuruş muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur 

Eksiltme 18-3 -938 cuma gilnll saat 15 de Ad•nada 
lşletm~ mildiirll1il1 binasında yapılacaktır. Şartname ye 

·mukavelename projeleri Mtrain Konya iıt.syonlarına Ye 
komisyonumuza mllracaatla bila bedel görlilebilir. 
- Bu hurdalar Mersin Konya Adin• istasyonlarında ve• 
ya hat gllnrgabında bir ve bir kaç istasyonda da tulim 
edilebilir, 

isteklilerin 938 yıla ticaret odası vesikaları ve kanunun 
lıtediği sair ve11ik ve iıletmemiz veznesine y•lıracaklan 
168,7•; liralık teminHt makbuzu veya bu miktarda Banka 
mektubu ile muayyeu saatte eksiltmede bulunmalan. 

2- H-11-1.5 

i l A N 
O. Demiryollan Adana işletmesi satmaf ma ~omisyonun~ın 

idare ihtiyacı için l05GO kg muhtelif kutur ve eb· 
adda demir malzeme ile ?OO adet df'mir l•vha pazarlık 
ıuretile aatın abn•caktar, Pazarlık 17-3-938 per9embe 
ınnn 1aat 14,30 da Mersin iıtaıyonunda y1tpılacakhr.'" 

Şutname v" mukaveleneme projd"'ri Mersin istasyonuna 
mOracaatla bedelsiz görülür Muhammen bedel 2055,40 kati 
teminat 308,31 liradır. 

isteklilerin kanuni vesaik ve Mersin istasyon veznesine 
yatıracakları kati teminat malı'buzu veya banka mektubu 
ile muayyen saatte komisyonda hazır bulunm•ları 

12-s-11-t.1 

• 
1 l A N 

Mersin askeri it ıubesi ~ııkanhğindan 
938 yıh ikrami~·tısi11in laha~kukuna ttsas ol. 

nıal iiır~ t ; ölg.,miıile hulurıau ştıhit \'t•limlerile 
lwrp mahillaruıın ~oUam:t!'I l .lart 9J8 de baş· 
laurnk l 1tisa11 9i18 de 11ihaltıl bulmak iizre ya· 
pılacaLt1r. lıu nıüddt'l zarfında vesikalarile şube
miz,.. müracaat etmiyenlerin deftere dahil edilmi-
ytıctıği ilAn olunur. 23 -- ~-15 -26 

i L A N 
Tarsus mal müdürlüğünden 

muha111111~n dliuum evlek 
kıymeti 

20 

nevi ı,ulnnduğu 
\·er 

6 oo bağyeri Nam.run ömer 

ıo 

20 
04 

04 
10 

2 
6 
o 

o 
2 

00 ,, 
00 ,, 
02 tarla 

02 " 

,, 
" namrun 

merP.s 
• ,, 

oo hane ma ,, 
hefk.er~ 

oğlu 
,, 
,, 
ulu· 

,, 
" 

06 6 oo tarla ağzı delik 
Yukarıda yazıh yt1di parça tamvali ~ayri men. 

Lule lf»nıliken Sülılmak iiır~ 1 mart 938 tarihin 
d~n itibaren 20 giin miiclcftılle miizayf>dt>y-' .ko
nulmuş v~ 2 J marl 938 JH17ar erltlSİ gürıti ihalei 
kali~· .,sinin icra kılmaeetğı ilAn olnnur. 

TÜRK HAVA KURUMIJ 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocafı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
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Sayın Mersin Tüccaranma ve ~al~ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

seri, temiz bir surette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

KamyonlBrımız emrinize ımıdedir. Ahnacak llcret, 

araba ücretınden d•ha mutedildir. 
Bu suretle hem nakliyatınızı toptan yaptırmak ve hem 1 

de zamandan kazanmış olursunuz. ; 
Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan malJarını· İ 

zın hasara uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olmak , 

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

1 GÜVEN 1 
jlJ SiGORT ~ ... ?.Q~YETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak l!ytam bankaları tarafından Jmı 

~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfi Orgun Jmı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ihtimalteri de yoktur. f 

ADRES : Otomo1 ı il Durak Mahalli QUllUil811hftftnQmlt~i18llftU nfttlftllillltlnQ881111ftllilC• 
Btıuzirıci Baki harma 

R 
• t aOELEN SUYUNU gayPt sıhhi bi r şr. ~ild~ nwnhağdaki lf•sisatrnda ek sik-em 1 ng on l likleriui lanwmlanuş (t' ırnin t> U ~011 usnU.- rini y etplırnrn kda bulunduğu-

H er Dairede lmzu arz ederiz. 

Her ticarethanede , 1 KAY ADELEN SUYU 
Her yer ele ı Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma kadar cam ~oruiarla billur havuzlara 

• in~irilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve kimyevi evsaflm mu~afaza e~erek el ~eymeden 
1 ~ususi ~imyakerimiz ~uzurun~a damacanlara dol~urulrna~~a ve muntazamın 1 

• 

. Daima R ( M 1 N 6 T O H yazı ma~inalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

~ 
Sizde bir RE A1İNGTON almalı- nı 

sınız. Satış yeri lli L :::ı: ~ilyam Rıka~ 

f otograf Ma~ineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

T a~sitle Sattş 
==- === 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap. F ennt gözlükler. 

l
~~~i;ep, MosS[DAô"'"SiHiRlerisErMiiHhaasa tavsiye 

Uray Caddesi No. 42 - MERSİN 

E::::::::~ ,-.tz:=-3ft• ~EEEC:JC·&*3 &Ei1!!55!1 

• Doktor 1 
İ Muharrem Atasu ' 
'fl lstanbul ve moskova Ünfoersitesi + 
~ seririyatı hariciyesinden mezun 1 

Hastalarını Bayram günlerinden made her ~D O 
ıabah aaat dokuzdan on ikiye kadar ve CSğleden IOD· 1 
:d.o~::::~ o:::::ri~·:::a7ı:::::•h::n:d::~·ı 

. 29 No.lu Hane 1 
+.Jll·:·•~~~•ece=aaıa~•••• 

Yurtdaş Kızllaya 
aza olunuz 

1 şehrimize gelmektedir . 
• KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladell~ine Kelince: Yıllar geçdikçe halkımızın = gOsterdiQ'i ra~bet ve teveccühü karoısıııda fazla söz söylemeğl zait gOrUyoruz. Sıhhat Bak-\nhi• . 

• ve selıhiyetli makamların verm iş oldukları raporlarla KAYADELEN SUVU }&lr ız Türkiyenin ı 
M en iyl suyu olmakla kalmıyarak 11 Dünyanın bir inci kaynak suları arasında bulunduQ'uou isbat 
il etmiştir • • ! İştahsızlığa, hazımsızlıQ'a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karşı KAY> DELEN $İfalı bir 8 
wı hayat kaynaQ'ıdır. 1 !J ~uyu ptlt tem.iı vt btrrakdtr. Ttcr~bt tdtn sayuı hallumız: ktndindt bulduJu zindelik ve sıhhatuı 
e1t verdifl f arlı/,(Ula suyumuzun mllşttrlsı çotalmaktadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkali.yesi U 
•••••nnannnnnnnnnannnnn1111nan•••••••BB•• 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Marflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müe&sesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda sür'atle yapar 

HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ
LER.! KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.APl 

' ' - ı 
H E :R. N E V İ K . .A R T V t Z İ T 

KİTAP, GAZETE D .AV ET K A R.T
V E M E OMU .A LAR.I.ZAR.F KA
TA B I NI DE R. UH- G I T E .A Ş L I K. -

L AR. I T AB E.Dİ-
TE EDER . İ "'C2 I L ~· 

' 
. - •-

Yeni ~ıersin Hasıme vinde Basılıuıştı r. 


