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19 3 8 Mali 
Yılı Bütçesi 
• Umumi bir tahlil • 

1928 malt yılı bütçesi, 1 mart 
19S8d , Kamulaya verilm iştir. 
Cumhuriyetin 15 inci bütçesi o· 
lan bu bütçede, evvelki bütçeler· 
tle oldutu gibi, • denk l.ıütçe. 
Pre'lsibine uygun hazırlanmıştır 
Butçed.- masarif ve varidat f' k 
dilerine müsavi olmak üzre 248 
nıilyon lira tahmin edilmiştir. 
1937 malf yılı bOtçesi, 231 mil· 
Jon lira olar11k ıesbit edilmie ol 
dutunu göre yeııl yıl bQtçeein· 
de 17 mil1on lire bir fazlalık 
bulunmıktadır. 

Cumburiyelin ilk bfltçesi o• 
lan 192' malt yılı büte)hinda 
llhıarıf 140 mil1on lirı tahmin 
tdilmieıi. 1924 den 1930 yılına 
k11dıu lıütçe rakamları devamll 
olarak inkişaf etmie ve 1930 da 
222 mil)'On liraya kadar Jükırnl 
nıieti. Blltfln dllnya memleketle 
rihi saraaıı büyük buhranın 930 
Jı1ında memleketimizde de tesir 
feri duyulmut ve bu yıldan son 
ra 1933 1ılına kadar hazırlanan 
b6tÇelerde mBBraflardao ta@ar • 
ruftar 1apılmıe ve bOtçe rakam· 
larıoda da kayda deler eksilme 
ler ha11l olmuıtu. 

1933 1ıhndan itibaren buh· 
raoın teelrleri azalmıt ve mem 
ll'ket ekonomisindeki kalkınmi 
daha mahıtb bir eekil almıe ve 
bGtceler de memleketteki bu kal 
kıoma ae1rlni takib e-ierek tek 
rar inkitaf erlemet• b•elamıı· 
tır. 

1938 mall 1ılı biltteıi, l938 
nıııt Jıh b6dçesine, 222 milfona 
kar•ı 212 mil1on lira ile yaklaı 
lblf ve 1937 büıc,eai ise 1980 b6t 
9eaioi, 231 milıonla, oo mil100 
lıra kadar atınıetır 

1938 mail rıh bDtoesi 2'8 
mıtron lira ile baQ'laudıtıua ıö· 
re, bu l.ıütçe, Cumhuriyet dt!tri 
bQ•CJeleriııın en 111nit ve eıı pıtr 
lak bfhoeıi olmutıur. 

19~8 mali 1ıh bütçesinin 
192' b&lt;,eıiue göre arlma niabe 
tı: " 17.8, 1930 b6tçeıine göre 
'it 11.7 ve 1937 bO toeeioe aare de 
'it 7-' D butmaluadtr. 

Bu Di•b•Ller do,..udan dof 
rup b6L'8 ralramlarıoa c&-e 
heıap edllmiı&ir. Bu buımıa da 
hı isi bir fikir hasıl e«lılebilmek 

ioio ıanları da ıözönQn1e bulun 
durmak IAzımdır: 1930 malt yılı 
bQtoe rakamlarını, bugün umu· 
nıt bütçeye dahil olmı1an, posta 
telgraf ve telefon idireein ın 
6,836,210 lira tutan bülçe4li ka 
barmakta idi 1930 bQtçesine bun 
dan batka, buailo mOlbak bir 
bQı~1e maledilmiı olan, devlet 
Or.ınanları basıllu da dahil bu· 
lunu,ordu. Bunları da muka1e 
lede heıaba kınııımıı takdirde 
1938 malt 1ıh bQtçeainin. 1980 
bQı~ıioa ıöre, artma niıbeti 'Aı 
16;8 a oıkarmıktıdır. •• 

BCltoelerin normal olarak ka 
barm .. ında belli baılı iki mO· 
him lmil ıörCllGr: Biri, Amme ib 
liJttolarının çotalma1ı ve devl6 
tin bunları mewoud kaynakların 
dbll ltomin edeceli basıllt ile 
«hılerememflk zorunda kalması •• 
hu hal, bir taraftan maearıfin 
•rtnıaeıoı ve diler taraftan ye· 
ili taridat ka1nakları aranmaaı 
nı tera mevcad Hrıilerin atır 
•1ttırılm11101 in&ıo eder. 

-~lklMltle-

- Sahibi V9 U11tU111 Neplyat 
DlrelctlrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Teni Menlı llsımnl • Jfenlı 

&uNoRCik sifAsl HAlll!i tiKIR GAzEte:sı 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Romaııya Murahhası Almanya-ingiltere 
B. Hitler, ingiliz büyük elçi· 

sile iki saat görüştü 
B. Kommen 

Balkan Antantı hakkında 
beyanatta bulundu G6rüfmelerde müstemleke işlerinden 

G6rüfmelerin iyi anlafmaye ve samimi
yete bir yniıal teıhil etlilini !_6yletli 

ihtiyatla bahsedildi 
Berlin. 5 (Radyo) Bitlerin 

lngiliz bQyQk elçiıdle yaptıtı mQ 
IAkat iki saatten f11zla sürmüetür 

-----------------------0 r. opraı or B. Ma~mud Oaıeli 
Bükree 6 (Rlldyo)- Balkan 

antantı konferansına ittirak e· 
den H11rici1e mOstefarı B. Kom 
men gazetecilere be1analta bulu 
narak: ilk tetkilinde Balkan an• 
tantınıo barıı için gösterditi teb 
likenin temamen aeotitioi söyle 
mit ve Balkan devletlerinin po· 
lilikasını , harıtıklık ve mOtterek 
dQeünceleri izah eylemitlir. 

Antant mOıakPrelerıniıı de· 
vem ettiti dört glhı içindeki gö 
rüımelerin, iyi anlatmaya, sami 
nıiyete bir nümüne teşkil ellili 
ni, Ankarada gösterilen hararet 
li hüsnü kabulü bildirmit ve 
büyük ş.,fin bu güzel eehirde 
yarattıtı harikaları kaydederE>k 
Antant devlelleri arasındaki ba 
aın ne kadar eıkı olduğunu te· 
barOı ettirmiştir. 

B Kommeo hususi menfaat 
lerini ıözönilnde tutan dört mOt 
tefik devlet ar&Bmda zorlukıuı 

Çek Başvekili 
Muhtelif maeleler 
hakkında beyanatta 

bulunda 
Prat 5 (R11dyo) - çek S.t· 

vekili mubt .. uf m.-aelelt-r hakkın 
da beyanatla bulunmutlur. 

KDçDk entanttan bllbsederek 
bun.- aza devletlerin menfaatleri 
nln mOtlt-rek oldutunu; 

lnglltert-de B. Edeoln 2' tu· 
b11U11 ~oyledltl son nutku memnu 
niyetle kaydetmiştir. 

B111vekll lhılya bakk1nda: 
l:sir lmp11rılorluk kurıın ve 

bDyDk bir devlet ol n lt11IJ11 ile 
dostıutu mubltfıızı etmt>k birinci 
emelımlzatr. Bu sene Çt'kOSIOHk 
ya ltısl1adakl klt•lanBta yirminci 
yıld&ıDmDnD kut1a1acakbr, de· 
mlfllr 

Lo91drada 
Bazı gazeteler ame
le partiaine laücüm 

ediyorlar 
Londra 5 (Radyo) - liam ıa 

zetelt'r ltçı partisinin bnkOmetln 
ıliAblanma programına kartı mu 
bılllf bir vaziyet ılmıt oldutuna 
yearak; bu partlJe k•l'fl flddetle 
bDeum etmekle ve Amele partisi 
bllk4mettn llwalaDJDUma ltlnı 
ederek barice lllAh vermesini ve 
jandarmaltt 7apmıS1111 lıtlyor. 

8tlabllz lnrtltere elindeki so
pa Ue mi j11adarmalık J•paoHbr 
demektedirler. 

Yiıınıdı nOmıyiıler 
Viranı, 6 (Rad10) HOkOmet 

tarafından altı tubatta yapılma 
ıı men Adilen nOmaıitlere mu 
kabil Naziler 27 martta Dlma1it 
ıer yapmaya ha:r.ırlanmaktadır 
ıar. Resmi makamat, Bı&ler nri 
eelAm verme1i ve Avueta~a mil 
n martının ilk paf9al•n .qalın 
mıdall Alman ma'91 .öfıe...ı 
men etmittir. 

ittihaz edılen kararları ID fiç 
maddede hülba etmitlir: GörOşmeler eenBBında müıtemli 

1 - Balkan antantı devletle ke itlerinden b61ük bir ihti1at 
rinin ftal1a ile olan mflnasebet lı bahıedilmie ve Avustur1a me 
lerL selesine temBB olunmuştur, 

Bu mOnBBebetlere, cofra· Reamt mebafilce logiliı-.Al 
fik. politik mftnaeebellerden mili man mftoasebatı için bu r aörOı 
hem olunmuetur. melerden büyilk ilmilkre kapıl 

2 - f;ıp11n111 meseleei, maktan içtinap edilmektedir, Bu 
Koıı~ .. , AdPmi milffotıale na da sebep evvelce yapılan mü 

konııı ... ıtiııe d ~ vanı ile Londra zokerelerden alınan ıecrüheler 
müukert>lerine istirak edtıcektir gösterilmektedir, 

Konsey azası her müllefik 
dt!vletce ekonomik mfina~ebelle lngiherenin İtalyanlarla yap 
ri için Frıınkn hükQmetine Ajan makta olduA'u müzakerattan mak 
göııderPbilmesi kabul edilmitıir. sad, Alman - ltalyan birli~ini 

3 - Balkan antantı Mıllet· bozmak fikrinden ileri geldiği 
ler cemiyetıno kartı sadakatini iddia edilmektedir, 

l eyid elmietir. Berlin siy&1i mebafilinı:e Al 
Bu devletler diğer devletle man lngiliz ve lıe lyan-lı ı g.iız 

riıı iç itlerine mOdabale etme· mOıakerelerinin muvazi bir tarz 
meri ve bqka devletleri de ken da ıittiti umuluyor, bu müzake 
di dahil! itlerine karııtırmamayı re etrafında kati bir netice bek 
kararlaetırmıelardır. ıenilmemektedir, 

------------~~~~--..;..,.. ______ __ 
Ankara • /atanbul • Sioaa • Telefon 

mahaberatı baı laJı 

'l'üccarlarımız m iikalemeler· 
den cok memnundıırlar 
Bıca k•mılıılda yDzdı y~nıiheı tınzirit ıır 

Bir marttanberi tehrimizle le 
tanbul, Ankara, Ka7seri, Nitde 
Zonauldak ar&1ında telefon mü 
kAlemelerine baılanmııtır, Bu 
müddet zarfında muhtelif yerler 
le aörüten tüccarlarla temas e& 
tik, arörüştliklerimizin bApıi mem 
nuniyetlerini izhar etliler ve QOk 

sQholelle aörüttüklerioi söyledi 
ler,Merainin oenub1 Anadotunoo 
J'Pglne ihracat iskelesi olmaaı 
dolayısile bw &elefon tesisatın 

Cdllllııntıı 

dan qok mOıtefid olacatı tabii 
dir, Posta, telıraf, telefon idaresi 
69 dakika için mükAleme latan 
bul konuemalarında Jflz elli; An 
kara, Zonguldak için yüz ve Kar 
seri, Sivas, Nilde için ise 1et 
mit bet kuruş bir ücret almakla 
aaat yirmi birle sekiz arasıoda 
ki mükAlemelerde ise ylizde yir 
mi bet tenıilAt yapılmaktadır, 

Ccret hususunda görüttOkle 
rimiz; bu fiyatın çok mutedil ol 

dutunu sevinçle söylemekte, her 
boıuıtı kendilerine tesbilAt göa 
teren .Nafıa Veklletine teıekkür 
etmektedirler, 

Silil/,e Memleket 
haataneaine tayin 

edildi 

B. Mahmud Develi 
Sil ifke memleket haataoeai 

operatörlflftlne Mardin memle 

ket haataneai operatörQ Bar 
Mahmud Develinin ta1in edildi 
tini ve mumaileyhin ar 10nlart 

na dofro memurl1et mahalline 

.ıelecetini memnuniretle haber 

aldık, 

Bay Mahmud Develi UIUD 

seneler ıebrimiz memleket baata 

nesi operatörlfltilndtt bulanmuı 

ve deterli hizmetleri görCllm6ı 

kıymeılt doktorlarım11dandır,Mu 

maileyh ayni ıamaoda ıehrimiı 

de parti batkanhtı 1aparak iJl 

itler görmtlf, dQrfist ahlAkı, Jfik 

sek inaanf meziyetleri, fukara 

perverlifi, herkese karıı ıefkat 

le hareketi ile Mersinlilere ken 

diıini eevdlrmittir, Yeoi vuifele 

rini tebrik ederiz, ingilis donanma• 
manevraları 

Lonclra, 6 (Radyo) CebeNlt 
&arık önDode inamı douanmala 

çin: japon harbi 
n maoevralarıoa baflam1ttır. Mı 
oevralara cuma aılniine kadar 
devam edeoektir. Maoetra1a 1 
ıırhh, ı unıf uf laerp aemiıl,, 
1 ,.,,.re aemiai, ' krawaıör ,. 
80 aorpito muhribi ittirlk ıet 

miılir. 

la Ance~ıtı 
F eyezcutlardan 105 

lıiıi dlda 
Lnıanceloa, J (JladJot 'lon 

ıatmur ... f.,eaanlal'!lan • ki 
tinin öldftl'fi ve yOıden faıla 
ka1ıp bulundufo sarulmaktad~r 
Simendifer hattı, hasarı harı9 
olmak Osere ıarar 25 mil1on do 
ları ıeomitlir. Sellerin tahrip et 
&ili binalar bu HDI i9inde 1apı 

lıoaktır. 

Geı1e şiddetll'ndi. iki taraf 
mühim zayiat verdi 

Japon Baıoelıili: "Çan-Kay-Şek'le mil· 
zakereyi reJdettilı harp uzayacak,, diyor 

Hankov, 1 (Rad10) Japonla 

rın Baokovun canubuna dofru 
raptlldarı laarruılar ilerlemek 

tedlr ve elli kilometre1i geomit 
tir. Kttaat Homayı varmııtır. 

Şiddetli muharebeler devam e& 
mektedir. Her iki tarafın sa7ıa 
tı da ehemmiyetlidir.Mühim Çin 
kuvvetleri bir araya toplanmak 

&adır. Cinliler, denıiryolu ftzerine 
ileri l}ıreketi 7apmaktadırlar, Sa 

rı nehrin elli kilometresindeki 
Benır•n ve Neıtey ıehirlerioi le 
ıal e1lemielerdir, 

Tokyo, 5 (Radyo) Battekil 
mebusan meclisinde be1anatta 
bulunmuetur, Bu beyanatında: 

Hükilmet on senedenbert 
millt seferberlik itlerini ıanzim 

ile uıroıı rordu, bu aün bu it 
bir zaruret halini almııtır, Qan 
Kay Şek ile müzakereyi reddet 
tik, Qin harbi uzun aama~ aQre 
oaklir, demittir , 
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~ı"addeler Vapt1r]arımız ~ükOmetler (Birinciden utan) sis olunduğu görülmektedir. Bu 
1l1 Diğeri, nırıdat 1 ayıuıklRrı· yıl lıüdcesinde, en başta memle-

Boşta Çin ve Japon
ya ge~iyor 

Muafiyet cetvelinde 

' 1 1 değişil.likler 
Samı) ii teşvik kanunundan 

feydalenıııılara Aid sınat müesse 
SE::l~rin içiııde bulunduA-unıuz ma 
il senedf< getirecekleri iptidai 
maddelor için aynlan 768,000lıra 
lık tnlısisntııı dağıtılnııısıııdan 

sonra nrlanlurdnn imalAtları nis 
betinde hesa b edilmek surotile 
birçok tubrıkalarn IA1.ım olan 
muhtelif ham maddeler lm malt 
sene ipt i dııf maddeler muafiyet 
cctve lıııe geı;irılmişıir, 

Bundaki fııide ve S{lbelere 
gelince : Genılık suıı~ipek fab 
rikasıııa ve Ke:-.kiıı Molibden 
flotns> oıı fabrıkalnr rna lizunılu 
olan maddPlorin muaf tutulma 
siyle yeni kurulmuş olan bu 
fahrikalorda ihnıcal maddesin;n 
rekabet \'e tıüı ümü temin edıle 

cektir,S0ınikok fıtbriktHıınııı muh 
taç oldıığıı kımye\I nıaddtılerin 

nıuar olııııı ııın ısebelı kok mali 
y~tıııırı iıııııP iııı ve lıu suretle 
halk rıuıhı ukat ıhtiyHcınııı daha 
ucuıa olmtıstııı temin etmPltlir 
ŞişP. ve ı·a111 fabrikasına !Azım 

oları bazı kırnyı>d mııddeler de 
bu muafı~·ete girmıştir. Bunun 
temin l'O' ceğı foıcle nınliyet fı 

yalhırı mukıılııliııde Ye tıazırn 

dnlııı RŞ ığı f ıallurda sutılnıı:ıkla 

oları ~ atınnuı mRllaı·ıııa karşı sa 
Lış tıyatıııı ucuzlatmak ve reka 
bet etmektir, 

Onnun çitliği Arıkara bira 
tabı ikası lıiru imaline yarayan 
maddeler de bu muafiyete aır 

miştir, Çünkü bu fabrika da 
memlekette sadedilmeei günden 
güııe artan birayı daha ucuza 
mal edecektir, 

Buııhırdan naoka eeker fab 
rikalariyle lrnrtıtrn izııtıe fabrika 
flına ihtiyucı olan izabe koku da 
bu cüınledendır, Duııa da se\wp 
bu madde mflınlekelinıizdo istih 
sal cdılınedıği gıbi gümrük res 
mi de 4,5 liradan 7,5 liraya çık 
mışıır, Dığer taraftan yabancı 

kok fiyatlurı yükseldiğinden şe 

ker ve kursun fiyatları üzerinde 
mühim to ir yapmaktadır, 

Denizbank 
idare meclisi 1 O 

martta toplanacak 
fsıunbul, - Deniz banka 

bağlı mİİf• seseler bugün ilk 
toplaııtılarıııı le huııknsıııdn u 
muınt müdür 13 Yusuf Ziya Ôıı
işin reislığinde yaptılar. Toplan 

tıda hugüıı Almadyadan gelen 
umunıt müdür nıuaviı:lerinden 

Ta:ıir Ke\ kehlo' gene Almanya 
daıı dönen Harun, Hamdi Emin 
Çap ve hukuk müşaviri İsmail 
lırn bulunmuşlardır. 

Muavinlerdtm Tahir Kflvke· 
bin hankıwılık, H ıruııun teknik, 
Hamdı Eminin de ielutnıe kısım 
Jarıııı ıdare etmeleri kararl1:1şmıo 

tır. 

Umumi müdür 10 martta 
Ankaradıı toplanacak olan idare 
me<'li inde hazır bulu•1ma k ÜZ" 

re hofuı b ş111da Aııkaraya hare 
ket cclt-ı•ı kııı'. 

Af arzuhalleri 
formül 

• • 
ıçın 

Keııdileriııden aanıtıa reı:ımi 

ceuıeı aranılan nıesuller tara 
fındıın verıl n af arzuhalleriııin 

uıuıı ıı uhıırehelerfl meydan bıra 
kılmıımak ıçin ş i nırlıdeıı sonra 
bat anlıkça tl• hil oluııan formül 
JerP göre ) ııpılıırnk verilmP~iııin 

ttııııinı doft~ıdaılıklara bıldiıil· 
mittir. 

7 vapur beş ay için· 
de gelecek 

Denizyolları İdaresinin Al
manyaya ısmarladığı on gemi· 
den üçüıl<'üsüııün de dırnize in· 
dirılnıesi nıemııuniyetle karşılan 

mıştır. 3000 tonluk olan bu ge 
mi MerHiıı haltına tahsi~ edile· 
cek olan dört yeni vapurdan 
bir taıu~sidir. Marmara hatııııa 

da üç vapur tahsis edilecektir. 
Hu 7 yeııı gı•mi beş ay zarfın 

da limanımıztı gelecflktir. 
Yeni gemiler deııiıe indiril· 

mekle beraber k azanlıırının yer· 
leetirilmesile diı?er küçük aksa· 
ma müteallik işler ilimom edil 
memişlir. Denize iııdirilmış olan 

üç vapuru diğer dördü takib ede 
cek, Bu suretle Merı:ıin ve Mar· 
marn lıallarına tahsis edilerek 
olan küçük tonajlı yulcu vapur 
larıııııı inşası lıilt><:Pktir. Bundan 
sonra da Karaclenız hattına tııh 

sis edılecek oları oiğer vapurlar 

denizA iııdirilecektir. Denizyolla 
rı idaresinin on gemisıle Akay 
ve l:mir için ısmarlanan körfez 
vStpurlarıııın tamamen teııellümü 

939 ı:ıemısiui n ilk ay farında biti 
rile<'P.ktir. 

DıD"er tarahRn dırniz ticaret 
filomuzıın ı>sıu:ılı ŞAkilde t kviye 
si mukarrerdir. Y~ııi gemiler ih 
tiyRCJ karşılıyamadığı takdirde 
yeniden 10 gemi daha ısmarlana 
caktır. Bunların hangi devlflt 
tPzgdhlarına ısmarlanacağı hak 
kıııda şimdideıı lıireey ı>öylene· 

mez· 
Yeni gflmilerimiz geldikten 

sonra halen elde ~!iki vapurlar 
da esaslı tadılilt yapılması ve 
bunların bir kıRmının ticaret i:!Ş 

yası naklinde kullaııılması karar 
laetırılmış g hidir. 

Komşu Surhe Başvekili 
Şark Arap ajansına 
beyanatta bulundu 

Ştım - Başvezir Cemil l\lür· 
diim, Şark Arap ajansı muhabi 
rine, HOn hAdiseler münasebeliy · 

le beyanatta bulunarak demiş

tir ki. 
- cŞııhsi gnrıtzlnra ıstirıad 

etmiyı n münıızzeh muhalefeti 
memnuniyetle karşılarız. Memle 
ketin şimdi her zamandan ziya 
de sükCıne ihliyııcı vardır. Vata 
nın selAmet ve emniyetini tf<bdit 
edenleri şiddetle cezalandırmak 

milli l>ir vazifedir. 
Fraıısa ile muahede haricin 

do hueue;t ve gizli bir anlaş· 

mu yaptığım11. hakkındaki şayi 

alar asılsız ve esassızdır. 
Mu:ıhedenin tatbikatı hak 

kında Yüce Komiserle yaptı$tı 

mız teferruat ve lathikata ait 
anlıışmnyı yakıııda mıllelin mü 
mee ·illeri olan metıuslnrın tııs 

dikine arzedcceğiı Vatuııt kütle 
eskidt:n olduğu gibi. memleketin 

r 
istiklAlini temin için bütün ener 

jisiyle çalışmalarına devnm et· 
mektedir ve edPcektir,• 

8. M. Nuri T unak 
Yirmi gündenheri Silifkede 

tetkik ve tf'ftişleıdA bulııttnn Zı 
raa\ VekAleti müfottışleriııdt1n 
Bay Musıafıı Nuri Tuııak orada 
ki ielerini bitirip e-.elki gün eeh 
rimize .ıelıniştir, Bu gün Anka , 
raya gidece~i haber elı11mıetır, 

Nafia fen memurluğu 
Vıli\yel narın fen nıomurlu 

Runıı Bolu vilAyeti _fo_rı nıemıır.ln 
rındıın Ahrıwd Buıuııer tayın 

edildiQ'i haber alınmıetır. 

Vtışlnglon 5 (Rrtdyo) - Şubat 

8}'1 zıırfındıı Am •rıktıdıı h!!rp mhl 

zemesl nlıcılıırıuın lstııtlstikl ya 
pılmıştır. Buna gönı buşttt Çin ve 

Jııponva gı>lmektt:!dlr Çlnliln 
ı 918 000 dolıırl ık hhl p nııtlz<'mt•sl 

• 1 

Jııpoayıı 1,184.950 dohırlık ltıyya· 

re ve motor stıtıo tılmıştır. 

Bu dt!Vlt>tler den sonrıı fıızla 
sllAb ve Cf'pbane Hhtnlıır ımu-ıo· 

dıs Avustııryıı, Ber.-zllyH ve Sov 

yeller birliği gt>)mt'klt>dlr. 

Yugoslavya ~ü~Ometi 
Milli Müdafaa bılt· 

milyon çesini 313 
arttırdı 

Belgrad, 6 (Radyo) ~febusan 

meclisinde hariciye nazın milli 

müdafaa maliye encümenine iza 

hat vererek : 
Geçen seneye naıArnn milli 

müdafaa hütr.Aeinin 313 milyon 

dınar artıı~ıııı söylemiş ve 
ancak lıu eaı·ııarla Yı go~ıavya 

ordusunun modern sililhlıırla tec 

hiz edilece~ini söylenııştir Nazı 

rın bu beyanatı alkışlaıla karşı 

lanmıştır. 

I nvus senleri 
Yıkılan yerler 

kapatı!Jı 
Anvere, 5 (Radyo) Şiddetli 

gelen sellerden yıkılan kıınal sed 
leriııiıı menfez ve delikleri bu 

gün kapalılııııştır. Tıırlalarn do 

lan sular da azalına~a lrnşlamıe 
tır. Hnsar oldukçn mühimdir. 

N ev.yorl\:ta 
Bir birahanede 

infilak 
Nffvyork, 5 (Radyo} ÜQ kallı 

bir binıhııııcdA infılAk olmuştur. 
Bina luırnp olmuş. ~ kişı ölmüş 
tür. 50 kişi kafıf ve ağır s•ırelle 
yaralaıımıştır. 

Holivud civann~a şidoetli 
yağmurhff 

Hasar 2,5 milyon! 
16 ölü 7 kayıp var 

Los Aııcelo!'!, (A.A) Dört 
gün devam eden ve Holivud'un 
etrafı ile alAkaRını kesen şiddet 
li ya!lmurlıırdıın soıını hııRıl olan 

hı$tyı,nlıır nelicesıııde 16 kişi öl 
JllÜŞtÜr. 7 kişi kayı"ıır. Haı:;ıır 

mlkdarı 2.5 milyon dolar tahmin 
edilmektedir Birçok meehur fiİ· 

nema artistleri etraf ile alAkaları 
kesilmiş bir halde evlerinde ka· 
palı kalmışlardır. 

Los AııgAlos ietiksımetinde 

yapılmakta olan huvn ı-ıMvİHleri 

iııkıtaa uğramıştır, Oıonıohıl nıü 

uakalAtı durmuş, ıelefotı telleri 

harab olmuflur, 

Şe~ir sta~~umun~a 
Fugün m('ç var 
lLimau Yurdııı11111 Güıı,.şspor 

ışuhcı<1i ile Fenenıpor şulıtıleri 

arasıııdn hu güıı stath·oındıı s ·ı 

at ı.4 de maQ yapılacaktır. 

nın menılı>ketin ekonom k bünye ketin müdafaa vasıtası olan or· 
sinde huııule ge ı etı iııkişııfı ta· duyıı 15 milyon lira ve diğer 

kib edernk fazlalık vermesi ve kültür, BRğlık, ziraat işleri a-ibi 
amme ihtiy11çlarıııın da sıı f ço· mühim seni~lere de. geçen yıl 
galan hasıHH ııishetinde arttırıl büdcesiııe nazaran, 6.5 milyon 
mıısı. Bu ikinci hal, vArgi mü kel 

lira fazla tahsisat konulmuştur Jefleriııi tazyik etmeden hüdce 
rakanılıırırıııı, meınlek~tin ihtiya MPnıleketın sanayileşme \'e de 
cıırn görP, kabarmasını ve Amme miryolları inşası gihi kalkınma 

ihıiyaçh.ırııttıı daha geııiş olııra k sına yarayau sel'\'ıslere Aıd pro 

gramhırın rMlize edilmesi için tatmin E>dilmeı:iııi lemın .eder. 
Bızinı büdcelerimiıdeki ço· de ayrıca tedbir alınmış bulun 

maktndır. 
~alnıalnr, bilhassa son yıllar i· Vergilere gelincP; hükumet 

çiııde, nıüııhıısıran memleketin programıııda realize edilmesi ka 
ekolloll)lk kalkll11nasllıla ve dola . 

rarlaştır ılaa lalıfıfıer büd<:Pnın 
Y ısiyle devlet varidatındaki inki 
şafııı bi • mahsulüdür. Devlet Vli· 

ridıılındıın elde edilmekte ol ın 
hası!Aı, memleketin ekonomi sa· 
hıısıııda yıllar g .. çııkçe artmakta 
olaıı ılorleyişıııı aynı süratle tn 
kib eylemektedir. Bu inkişafın 

bir eseri oln1Hk üzere, bir kaç 
yıtdıınbHri büdceler haıırlanır

kl'ıı hükumet. yeni bir vııridııt 
kayııagı aı aınıtk, yeni bir vergi 
ihdas etın k şöyle dursun hauA 
nıovcud \'Argilerde vatanJaşlnrıo 

mükPllefıyet yükünü azaltmak 

içiıı tedbirler almağa imkAn lbul 
muştur 

Bu yıl, büyük biı· progromı 

rı>ı:ılıze ulıııek içirı işe boşlayan 

hükfıımıt, 1938 mııli yılı hüdr.Psı 

ni hazıl'lııı keıı, \eni bir vergi 
ih<tas etmeği düşünmediği gıbi 

Amme servislerıni iyi bir ş .. kılde 
işletmek için icap eden tedbirle· 
ri nlınakla beraber prograınınc1ıı 
vadeıtiğı bazı vergilerde lahfıf

ler yapmrığı da karnrluştırnıış 

ve lıüdcı•ııııı vıırıdat nıkumlı.ınııı 

varid;ıtııı verınıiııde göı ülırwktt' l olan itıkişııf seyrini ve yapılamık 
ttıhfıflerı göz ôııüııde buluııdurn 

rak, büyük bir h ıssasiyetle les 
uit t'ylı:>nıiı;;ıir. 

1937 nrnli yılına uid, bu ı-;Ü· 

tuııltıı d1:1 hol' ay tahlil etmekte 
olduD"umıız, tahsilat rakamları 

g 1' z öıı ü ııe getirili ııctı; varidıı t ta h 
ınıııltıriııde asla nıüuHlegn edıl· 

ınemiş olduğu kolayca anlaşılır, 

1938 mali yılı hüdeeAi, Bü 
yük Ôııder Atatürkün )'Üksek d 
rektiflerindeıı miillwnı olaı ıık hn 
zırlaıırnış olan hükı1•net progra· 
mının realize edılmeı:ıi için İcab 

edeıı tedhiıleriıı ıılııımııkta oldu· 
ğurıu ifade etnwsi bııkımıııdaıı 
da çok t>hemmiyetlıdiı· 

1938 mali hüdı·esiııde, 1937 
mı:ıli yılırıa ııazanırı, ıııhakkuk 

edırn fıızlıılıkhırııı hükı'.inıoı pro 

gıaııı111d11 işarı:-ıt E>d'lınış olıtıı~u 

gibi, nıPıııltol.etiıı yüksek menfa 
atltıri ile aıAkııdar işlere ve ge· 

no programrla lesbit edile~ ver· 
gilerd.ı yı.pılııcı:ık hıhfıfıerA tah 

hazırlanmasıııda nazara alın· 

mıştır : 

1- Hayatı ucuzlatmak için 
millt istıhsal maliyeti üzerine 

müessir veı gi ve rasimlerle mem 

leket dışından almağa mocbur 

o!duQ'umuz iptidai maddelere 
mevzu vergiler üzerinde tetkik 

!ere başlanacak ve bu vergi ve 

resimlerin önümüzdeki mali yıl 

içinde lahfıfi cihetine aidilecek 
tir, 

2- Memleketin istilısal vası 

tası olan köylünün ödemekte ol 
duğu hayvanlar vergisinde, ge· 

ç1>11 ) ıllurda yapılmış olan tah· 
fıflere il4veteıı yeıııdtrn yapıla· 

cak lahfıf erle köylüuün yergi 

yükü ehemiyetli mikdarda azal
tılmış olacaktır. 

3 - Hızmet erbabının ( me 

ınur, miltıtahdem, ameleler ) öde 

mekte oldukları buhran ve mu 
vaıAnA veı gıleriııde de, hüdce 

ırııkAıılııı ı göz öııüııdtt buluııdu 

rularak, ledril'f tahfıfler yııpıla 
cak VE bu lahfıfler bılhası:ıa eu 

t-vel erı nz maaş almakta olaıılar 
dan lııışııımak ımrtıtıyle Rtıııtılere 
le • zı olunarak ıcra ecJılı•ct•k ve 
bu11a dıı yeııi yıl hüdcesiuiu tat 
lııkı ıle buşlanacaktır. 

• • • 
1938 nuıli yılı lıüdceısiırin 

maeı·at ·rakanılurını, servislere 
ve sarf yerlerine göre, ileride 

dı(:ter bir yazımızda tııhlıl ede 

<!eğız Yalnız hu yazımızı bilir 

mf'deıı uv .. ı, hükiiıııeuıı bu gün 

kü şartlar ıçinde, normal varıdat 

kayııaklıırıııdnn istifade etmek 
surntıle hıızırladı~ı bu dtııık büt 

c~ııiu menıleketimizın umumi 

mı>ııfuatleriııı her cPplıedeıı kar 
şılayat·ıık bır vaı:ııha tıulundugu 

ııu Vfl hülnlıneı pıogramıııdııkı 

\•airlı .. rirı ypı iııı> g ... ıırrlmP.si ıç•n 

büyük bıı· hızla çalışıtoığını ve 

bu güııdtııı lıü) ük lıir kısmıııın 

re1:1lıze edildı~ıni kaydeylenıeği 

bir vazıfe bilı)oruı. Sa. 
Ankara "Ulus., 

Di1ııyHda Neler OJu.ror 
Salomon adalarında 
Salomoıı 1:1dalarıııda yıışıyan 

yeri! zenciler insan tuzaklRrı 

kurmakta pok mahirdirler. Bu 

tuzaklar yay ile uQIRrı zehirli ok 
lardnıı ibareltir. Bunlur ormıtn 

kenarından koya giden yola mü 
te\'e<·cih olnıak üzı.ıre ormanın 

ıçeı i::HilH ıyl(·e hııklaııır. Eıı ziyu 

dtı yııhaııi aı:ıına dalları arasına 

a-ızl~niı . 

Düşman bu asma dallarına 

basaı: basmaz ok yayıııdaıı fırlar 

~e oııa isabetle zehirli olduA"u 
için nıüıhie ııtırahlar içinde öl
duı ür. Yerliler l·u tuıaklaı ırı lrn 
nıldu~unu bildikleri içiıı çok ih 
tiyııılı lınreket .-dorler. lkik 1:i bir 
luznk uı-ıulii de şudur: Vıılışiler 

mızraklarını ucu yukarıya iel· 

insan tuz.akları 
mek üzere yol üzerinde toprağ.ı 
gömerler Ecnebiler ayakhmna 

kundurn ııiydikleri ıçin bu tuzak 

!ardan müteessir olmazlar. Fa· 
kat çıplak ayakla dolaşan yerli 

ler uçları siv'ri ve zehirli olan 

bu mı?.rakhır1t üzerine hnRacak 

olurlarırn der hal ölürler. Üı;üııcü 
bir luz~ık da orman içiııd~ pııı:ıu • 
ya yaımukıır. 

Dtıllanıı ~e yapraklarııı ara· 
sına gizlenen yerliler düşmanla 

rı önlerinden geçerken birdenbi 
re f~;yadltır l<opı:ırıtrak VA OllVUI 

la çalarak mü ılış hır· giiı ülıü 

çıkıırırlnr, düşnı<111 şıışkııı bir 
hale gt.lır Buııdıın bilıs • ı[ude ü. 
ZArirıe saldırarak onu öldürür 

ler. 

( 
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Edenin annesi Mersin piyasası Telefon direği ~satın alınacak Belgradda 

Enternasyonal ~ır ~avaethk 
• • 

scrgısı 

Naib prens Paulun hima· 
yeteri allındo olmak Ozre Yu · 
goslevyA krallığı hıtva kulUhU 
Bt->lgrndde 28 mayıstan 13 ha 
ziran 938 htrihiırn kıufar de
vum etmek Ozre ilk deftt ola· 
rak bir enternasyonal havacı· 
lık s~rgisi tertip etmiştir. 

Sı>rginın 12 den fozle şu 
bel"ri Bulgrat fuarının pav)on 
ve binalarında temsil edilecek 
tir. Z•yaretçilere hoş bir va· 
kit gı>çirmek için bir ,çok eğ· 
lenceleri ve paraşüt kulesi bu 
lunen bir park kurutacaktır. 

Seı gide ki şubeler şunlar· 

dır. 

Sivil hava gPmileri kara 
tayyaresi otnj ı r elikopter plA · 
nör kabılisevk balon ve balon 
lar. 

Askeri tayyareler ve si
lihlar, 

Paraşüt pervane borda ve 
m1tlör atetyeler1 buji tulumb• 
manyeto karhilra •or yengm 
söndUrme cihıızları fotograf 
cihaz ve aletleri avadanlıklar 

makinel~r otomobil kamyon 
traktörler 'şaret aletleri bati · 
s11j ve t~nvir malzemeleri meh 
rnkHt yağ ve ılh. 

Nttklıya v~ turizm tayya 
recılığı 

P»sıf ve aı<tıf mUdıtfaa 
Aktıf mtidaftta Top maki• 

neli tUfı:rnk ışıldak kaıııynnlur 

işitmP aletltıri , 
Pıısıf mild.ıfırn Sıhh:ye 

arabaRı ilk yardım tesisıtı sı· 

ğınak gıtz rHaSl<Psi tulumhahır 

muht~ıır cihazlar kimyP.vi is
tı hsa tat teçh1za t i ıh. 

İtfaiye kolu C hızlar mal 
z .. m~ avıtd,.ııhk kunıyonlbr tec 
h Zıtt İ lh. 

Model tayyare ve pıanör· 
ler anrntör işi. 

Hnvttcılık basın vt3 ede· 
oiyatı 

Knrtognıfİ Vt-ı fotogremet 
ri. 

P np gıtndıı vA istatıetik 

Hazin bir ölüm 
T11rsusun yetiştırdigi kıy 

mı:ıtlı gı-ınçlerindı•ıı hirini daha 

geyhı:ıtti. 
Dun Tarsuste Musbeh Tıy-

ııi Halil Mustafa oğlunun tu
tulduğu hastalıktan kurtula· 
mıynrak öldUğUnU teessürle 
haber aldık. Musbah, iyi ve 
dost bir gençti. herkese iyilik 
Yapmasını severdi. Gençti son 
ZAmanlarde bazı işler yapmak 
için Mal>ıtyAye gitmişti. 

K .. rlerdıdı-. refı kBsına ba· 
httsına ve kard ... şlerine tezl· 
Y~tlerimızi bıldirir kederlerini 

P1tylı:ışınz 

Yeni A~am 
Y P-r:i adıtmın 218 inci sa 

Yısı çıktı Bıı fı kir VA saoııt 
g11zµt..-sı ni n hu sayısında lsma· 
il H11kkı Bı-ıltHCI oğlunun hnlk 
evl~rı 0Kul gaz~tcsi Hayatım 
adlı yazıları vardır. Ayrıca ce 

Oğlu hakkır.da bir makale s-i"'' 9as Mersin ~ümrük muhafaza ve Deniz mıntah 
Yazdı Pamuklar K. s. komutanlıgından : 

Eden çocukluğunda 
asker oyuncaklarile 
oynamakton zevk 

alıyordu 

Bir İtalyan ga;1,etesi geçen 
lerde istifasını vererek lngiliz 
kabinesinin HariciyA nazırlı· 

ğıııdan Çt>kllen Edı>nın hususi 
ht1yatına dair lıi r yazı nE"şret- • 
mıştlr, Ru yazıyı kısmen oku· 
yucu la rımıze ne k IPdi yoruı. 

Ed~nin babası orijınal eksan 
trik bir tip olmakla beraber 
çok garip bir şekilde giyiw 
mekten hoşlanan bir adammış 
Onu tanıyanlar çok defa siyah 
lrndıf~ pantolon Uzerine siyah 
ipek eeket giyindiğini hatır
lamaktadır lar. Yaradılışından 
bAşin olan bu babadan ailesi 
efradı korktuğu gibi LlltUn 
malikinesinde çalışan adamlar 
de titriyorl::ırdı. BillUn Lun· 
lara rağmen mahir btr avcı iyi 
bir birinci ve fevkalade bir 
rt>ssamdı. Bu gUn yılların ağır 
lığını sırtında teşıyaıı Edenin 
anne~i Layd Sybil FessyhiJ 
yakınlarındaki Nindlerston ma 
1i kinPsi nde otume~tadı r. Oıın 
son gUnlerde ziyaret edenler 
hUtün yevmi gttzetelerdtt onun 
hakkında çıkan yazıları kt>sip 
albUmUne yap1ştırmelda uğraş 
tığını söylüyorlar. Layd Syhil 
o k s~vdıği oğlu için geçen· 
Jerde bir makale yazmıştır. 
Ht->pimiz biliyoruz ki, Haen B· 
ritenya hUkOmetinin en gAnÇ 
nazırı idı. Fakat ennt-8İnin 
yazmış olduğu makale E,J .. ni 
bize daha g .. nç oturak taıııt

mektadır. Ll\yd Sybil oğlu için 
şunları yttzıyor. Aııtoııı Eıtı>n 

mektt•bın en ÇHhşken talelwsi 
idi. H~r t>Vf' gelişinde muhak 
kak hi r mUkAfatla gt!li rdi. in· 
tizamı çok s~vArdi Mf'klt>p~e 
en fuzla sevdiği dnsler tarıh 
ve din doktriııleıi idi. Nite· 
kını huıılara vPrdiği ehemmi
yı tt .. n ötUı U Br ı hluım Vfl Eton 
mUkiUullarını de kazanmıştı. 

Çocuk iken pul kolleksiyoııu 
nn çok mPrakı vardı bu gUnde 
bu merakı İfrat derec .. sini bul 
maktadır. Mektf'be yelııız git 
meyi sevmezdi. Onu bir kaç 
sene ağabeysi Sir Timoty ve 
bir kn~ ay da Sir Austin Çem 
berlayn mektebe götUrUp ge
tirmişlerdir. 
Oğlunu babasından tevarüs 

etmlş olduğu ypgane bir şe~ 
varsa 0 da resim sanatıdır mu 
ziği hiç sevmtızdi Hatta aile 
efradımız arasında bozan ufak 
du~ttolar söylenirken hiddetle 
yerinden sıçrar ve ; 

_ Alltih atkına bitirin ar
tık şu gUrUltuyü, Diye yal ve· 
rı rdı. 

ıaı Nuri tzzeddin Ş1tdan Es"t 
Kamil Nusret Kürkçü oğlu.HU 
s.:.yın Avni Sefer Ayt~kın ım
zalı yazılar vardır. tıave ole~ 
rak Yeni adam AnsıklopPdısı 
adlı eserin 13 Uncü formusı 
verilmektedir. 

Klevlınt 42, ı _ Dörl\olun kulak ormanıudan 1190 lele· 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza .'>,50 
Kırma 24 2fi 
Kozacı parlağı 'ı1-

butday • çavdar 
Sert şark 5.,30 
Yumuşak ~.,25 
Yerli buğdayı: 4.,4 i 
Çavdar 4,, S5 
Anadol yulaf .ı.00 

arpa 
Ana dol 3,75 

Ynli 3,,6'2 
Nohut ehst.ra 7 
fasulye 9,60 
Yulaf yerli :J,,50 
Mucimek yozgat 7-8 
Sahlep 120 ı ~o 

Tatlı çoğen 20 
Balmumu 67,5 
Cehri 10-11 

Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 

Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

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

17, 

50 
45 46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı b•dem içi 
Acı ,. ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42. 
:!t 

~o 

pirinçler 
Birinci nevi mal 
İkinci nevi mal 
Çay 

K~bve 

17,S 

:'90 

109 - 110 

Nö~etçi [czane 
bu akfam 

fıtıkamet Eczaoeıi 

Meşhur sanatklr 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celil Baymr, Dahiliye Nafia 
f idiaat, Kiiltilr ve diğer 
vekiller ile b6y6klerimizin 
her boyda fotoğraflan ya· 
kında Mersine de ft'!lecektir 
Pastel fotoğrsflar için ıipa 
riş kabul olunur, 

SEDAD SAHİR SEYM(H 
Uray caddesi No. Mersin 

fou d i rtı~i kı>stı rilt>CP.k Lir. ke~ii bedeli 3ö 7o~liradır 
2 • E~ sı ilme. şa rtua nıttsi mersinde giimrü k 

muhafaza cl.-rıiz nırnlaka komularılığrndır. 
3 . Eksilluıe 2 ı mart 938 pazartesi 

sa<tL oııt.ia mrr~iu gliııırtik müdürlüğünde 
Pk~illmP. ile ~ a pıla<'a k tır . 

günü 
acık • 

4 - ish·klilt>rin 268 liralık muvakkat teminat 
v~rnu·leri \'~ kanurıi ıı;artları haiz olc!uklarmı gös 
lPrmf'lt rı 13zımdır. 6 - 10-15-20 

• 
1 l A N 

Fabrikamız m~uıölftıı kapul bflZlflrİ 1·2-938 
htrıhirıd~n itil>arerı ltısbil -edilen satış fiyatları aşa 
ğıdadır. Geuişlik Tul Fiyall 

S X m. metre lira k. 
Se)lrnn bt>zi tip 2 7b 36 7;:!5 

., ,, " 2 90 86 8,39 
lloruzlu bez,, 6 75 36 6, 70 

" ,, 4 75 36 6,35 
1 Sat•ş p ~ şin bedelledir. 
2 - kir halyadan aşetğı satışlar için 010 2 

z;.ı m ~· a pılır. 
3 - Sıf nıasrnflari)P. bHh a ambal:ıj bedel

leri müşteriye a ttir. 
Tarsusta M. Raaimbey F. 

müsteciri 
Salih Bosna 

6-23-27-6 

Saym Mersin Tcccaramna ve ~alxma müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

•eri, temiz bir E>urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlt1rımız emrinize amadedir. 
araba ücretinden daha mutedildir. 

Alınacak ücret, 

Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamanda.ı kaunmış olursunuz. 

Kıı myonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarınr 

zın hasara uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olmak 
ihtimalleri de yoktur. 

TpJpfnn : (180) 

ADRES : Otomohit Durak Mahalli 
H~1ıziııci Baki harma 

18 -RO -----•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kuruı Kebaplar 

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

20 Batlıcaob Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 
~·o Sarımsakla Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharla kebap 
15 S•de maydanudu kebap 
20 Yağla hamudu et tepıide 
~o Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turıu 

Kıbrıs çarşısında R -10 Numaralı Örnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın mllt· 
teıilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhUtten 

örn6k kebacısı 11hmet çekinn1ez. 
Bir tecrübe kafidir. 



SAYFA 4 

re:===ıe-- c;Jılô"H 

Remington 
Hor Dairede 

Her ticaretl1aı1ede' 

1 
Her yerele 

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

1 GÜVEN 1 
ı 1 SiGORT ~ ... ?.Q?YETESi 1 
1 ~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 

• ! fijlkurulmuş tamu/usa/ bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ & ,- ~ . 
;;; 

ı 
' 1 

• Daima RE M 1 H G T O H yazı ma~inaları • 1 
1 

ve Şeritleri kullamhyor 1 

~ Sizde bir REMİNG TON alm.alı-ım l 
sınız. Satış yerı m j 

L & ~I V~ly•:.::~ 1 

f otograt Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
l{odal{ ve l~1og·Iander 
arkalı 938 modeli makinelerimiz 

geldi 
Taksitle Satış 

===-===== ( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cinı 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap. Fenni gözlükler 
l{ol, Cep, M sa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye 

1 deriz. S[O~~•y ~~~t !~~~JH _ MERSiN 

·---------------------------.r._.-· 
l)OK(rOR 
HANDAN KEMAL 

SARACÖGLU 

Doğun1 ve Kadın 
HAstnlıkls-uı 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUAYENEHANESi 

Kışla caedesi Avukat Hilal 
Kemalin evinin birinci katın 
da hastalarını her gün sa· 

bahtan akşama kadar kabul 
edP.r. 

DOKTOR 
KRMAL ŞAKIR 

SARACOGLU 
•••• 

Memleket Hastahanesi 

DAHİLİ HASTALIK
LAR MÜTAHASSISI 

Muayenehane: 
Kışla caddt:si Fedon 

Tabancının evi altında· 

daki 102 No. Daire 

·---------------------------· e=~ «~~ 3FEGC!'E;Ee:=~ 

1 Doktor 1 
~ Muharrem Atasu ! 
' , /stanbul ve moskova On;versitesi 1 . 
Jı seririyatı hariciyesinden mezun ~ 
~ Hcst larım Bayram gÜnlerinden mada her gün 1 
~ sabah ıaat dokuzdan on ikiye k•dar ve öğleden son- 't' 

ra oo beşten on~ekize kadar muayenehaneıinde kabulJ, 

eder. 'f 
ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi m 

· 29 No.lu Hane ft 

~•·:·~-· ~~~-5~~~-·-l'C 

Yurtdaş Kizılaya 

aza olunuz 

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

111 Uılll h kay~d~ ıe;;·;~y'iı QUUftlHH~ı 
= Say111 ll:-tl"ınıızırı ~ıhlıatm göı ö1ıı11111t~ lulara " ~~ı tmluııruı~· au K ..\ Y Al 
aOELEN SU\' l"Nl' ~a' •·t sılılli hi r ş .. k ilci•· nwnlıa~dak i ı··~i~wtırıda ~ksik-

1 tik l~riui tam~ mlar111ş f Prıni n ~ıı ~(Hl u~utı ... rini Jt4ptı r nı:•k•t~ huluncluAu
il"'zn arz P.dP.rız . 

KAY AD ELEN SUYU 
• · Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar ·cam borularla billur havuzlaraİ 

in~irilmiş ora~an~a ~ütün fiziki ve ~im ye i evr f ını muhafaza ederek el ~eyme~enı 
1 ~ususi kimyakerinıiz ~uzurun~a ~amacanlara ~ol~urulmak~a ve muntazaman . 1 şehrimize gelmektedir . 

KAYA DELEN SUYUNUN evsatı ve fevkalii<lt'll~ıne gelınce: Yıllar geçdikçe halkımızııı = e-öslerdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla sôı söyleme~! zaiı gôrUyoruz. Sıhhat Babnlıgı • 

.ve sdahiyelli makamlaıın vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ya'r z Tüıkiyenin S 
M en iyi suyu olmakla kalrnıyarak "Dünyanın bir inci kaynak suları arasında bulunduılunu isbat • re etmiştir • .. 
B iştahsızlığa, haıımsızlıQ'a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karvı KAY> ')ELEN şifalı bır * 
81 hayat kaynal}ıdır. il !! Suyu ptk ttnıil. ve btrraluJtr. Turllbt tdtn saym halkımız:letndindt bu/dutu zlndılilı ve sıhhatın ••. 
98 11udi/!i fa,ltlarla surumuzun mlJltırısi çofalmak.tadu. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşi er Bttkk:-ıliyesi : 
• ••u n n n~nna o nnuonno nnnaawaau 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereaiı her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveasc irei en nefis bir tarzda siir'atleyapar 

HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ
LER! K.ABLJ"L Vt: TEZ ELDEN YOLLAJ.I\. 

! HER. NEVİ 
i'· K.İTAP. GAZETE 
1 

VE 'MECMUA 
TABINI DER. UH 
TE EDER. 

K. A. R. T V :t Z İ T 
D A:. V E T K A R. T
L.AR. I. ZARF K.A.
G I T BAŞLIK. 
LA. R. I T A.E E..D İ
Lİ R. 

Yeni Mersin Hasımevinde llasılıuışLır. 

• 


