
1111 

.. 
rıu 

ır 

• ii 
ka .. 
lU 

liJ 
) ii 

ıı

ı r 

~· 
~ 

e 
r 

• 
n 
k 

... 

s Hatayda tazyik son ~had 
buldu. halk heyecan içinde 

kumet hiçbir müsbet icraat 

dini 
Sahibi ve Umum Netrlyat Çarşamba DlrektörO 

hü FUAD AKBAŞ 11 
gös idare yeri - m AY 1 S 

termiyor. 
feııl llenla Bas111nl • llenlı 1 9 3 8 ---
Sayısı 5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 ıo 2903 GÜ~ELtK. SİY ASİ HABER. FİKİR GAZETESİ 
...................................... -.................................. .-............................................. -........ , ..... . 

Türk yurdu Hatay hala tazyik altında inliyor Başbakan 8. Celal Bayar ve Hariciye Vekilimiz Belgradda i 

Halk derin heyecan içinde Türk - Yugoslav Dostluğu 
Balkan antantı çerçevesi içinde sağlam ve Ga~onun dönüşte ilk ~~raatı yeni günü kapatmak. oldu. 

sarsılmaz temellere istinad etmektedir fransız · ltalyan görüşmeleri TurKler alınacak tedbırlerı 
Başbakanımız Belgradda emsalsiz tezahürlerle karşılanclı. Yu! Başladı endişeli sükUnla b~kliyorlar 
goslav gazeteleri hararetli neşriyntla bakanlarımızı selamlıyor 1 Hitlerin Roma ziya-

Belgret, 10 (Radyo) Dost •eıyonda Kral NeiLi Prens Pol na Balkan Antantının kuruluşunda reli _tesir yapmadı 
müttefik Türkiye Baş\•ekili B. mına saray nazırı, Başbakan ve 1 müteveffa Yugoslavya· Kralı Alek Parıe, 10 (Radyo) Se!ahıyet· 

Antakyanın mühim mevkilerini müfreze 
ler tuttu girip çıkanlar kontrol altında 

Celıll Bayar, Hariciye Vekili Dr. Hariciye Vekili Doktor Milıln d At ı- k- 1• _ 
1 
tar mehafilden :öğrenildiğine gö 

S d
. . , san rrn ve a ur un ro unu t . 

Tevfik .Rüştü Aras refakat ve toya ınovıç, Yugoslav nazırla k J _ 
1 
re tal ya ıle Fransa arasında ev 

Kapatdan Yeni Gün yerine Hatay yolu çıkıyor 
B lk d 

1 
I . l .

1 
. T- k aydederek etanbul mulilkatı k d l A" k · d r b" maiyetlerindekı" ze .. atla du-n ak rı, a an ev el erı e çı erı, ur dl d k ld k velce başlayıp bu ay başında Anta ya, - Ana o u Jıln· \ arş! şıd et ı ır mücadele açmıa • k 

1 
• . f d h nın teza arı orta an a ırara . . . .1 . . . _ _ Ş h. v ıamhusust lrenle Belgrada geldi o on ısı tnra ın an araretle . I fasıla verılen görüşmelere tek sının hususi muhabırı bı dırı gorunuyor. e ır ve köy kapıla 

ls 
karşılandı . Muzika Türk ve Yu yaratılabılecek anta.ntın yaratıllrar Romada baı:ıJanmıştır. •. vor: Aktepe vakasında ölen iki rındaıı giren ve çıkanların u·sıl"" 

ler tasyon Türk ve Yugoslavya d ,., k B lk A " ' "' bayrnklarile süslenmiş dost mern goslav milli marşların_ı ~a_ldı bi~ ı .. ını yazma ta ve .. a an n Son müzakerelerde hAkim jandarmanın türk oldukları anla ri aranmakladır. Şehrin mühim 

) 
kıta asker e~IAm resmını ıfa eıtı tantının yalnız sulh ıçın çahean olan müsait havn Hitlerin Roma eılmıştır. Bunların kimler tarafın bazı mevkileri milfrezelerle t t ı 

eket Vekillerini eeldmlamak içi G t 1 · · h ttA B ık h · · u u 
bl 

aze e erın neşrıyatı ve & 8 an antantı arı.cm : ziyareti yüzünden katiyen dex.iı:ı dan öldürüldükleri henüz meç· muştur. Bu münasebetle bazı 
ıılerce Yugoslavlı istasvonda d k l B Ik 1 1 l h ' IS " ' Belgrat, 10 (R<:ldyo) Gazet~ ~ a an a :an 1 ar 8 ey ıne meyeccktir. huldür. şiddet hareketleri haber veril· 

toplanmıştı. ler ll. CelAI Hayarın Belgrat zı bıle olmayan bır antant oldu~u, halya Hariciye Nazırı Kont Bu vakadan beri yeni mü· m1;ktedir • 
. B CelAI :Bay arın treni sü yaretlerine geııiş sütunlar tahsis ııu, Türkiye-Yugoslavya - Yuna 

1 
Ciyano Fransa tarafından yapı him bir hAdise kaydedilmemiş· Türkler, hükumetin alaca~ı 

r~klı alku~lar arasında gara gir etmektedir. Bilhassa iki memle nistan-Romanya realist poteti 
1 
lan tekliflere karşı hiç bir itiraz tir. tedbirleri heyecanla fakat sükun 

dı. B. Bayer ve B. Arası istas · ket dostluğunun inkieafıoda ve kolEırını tebarüz ettirilmektedir. 1 ileri sürmemiştir. 1 Dağ kır ova, gözün erişebil ve VB;ke;ıa beklemek.tedir, 

Dahiliye Vekilinin Valiliklere emri z· t 1 Ayni mehafil imzalanmış o diQ'i yere kadar, gökün , BU saha Yenıgun gazetesi kapatıldı 1 raa I lan İtalya 1 ııgiltere anlaşmasına larının renkled iği ve şimdi türk Antakya: - Ana~o~u Ajan· 

K 
• müşabih bir anlaşmanın bu fi)' ten başka unsurlarla meskun o· sının hususı muhabırı bildiri· 

Et ve ekmekde mutlaka 
ucuzluk temin edilmeli 

lhtikira mani olmak için ica~İnda alıp satmak stoklar 

ong resı 1 içinde imzalanacağını ve haziran lan bazı köylerin bile en zarif yor: 
1 dan evvel Franeanın ltıılyan türk isimleriyle QnğrıldıA-ı bu gü An~a~yada çıkarn _ Yenig~n 

hazırlıklara d•vam K 1 H b · t · zel türk ülkesinde nisbi ve ceb gazetesının arabça c m.ıshası ıle 
~ ra ı ve a eşıs an !imparatoru t k d d k v h 

d
. ı · l · d ıll-' • b. ri bir sükun hüküm sürmekle· 8 en erun e çı an a det gaze 

d ·1 • nez me e çı ayın e eceısını ı . . . . . e l ıyor dl k a· d . tasının bır ıH\vesınde delege Ga 
rme te ır. ır. -1 b k ı 

Ankara- Büyük ziraat kon Diğer taraftan Cenevreye Heyecan devam ediyor ro ı e ao .. onso o~umuzun An· 

g 
· ı ı ki ı ı . . . . . . karadan donmelerıyle aliikadar 

vam ediliyor. Hergün öğleye ka ne Milletler Cemiyetinde Habeş lerinin do~urdu~u heyecan ve mühim değişiklikler Japılaca~: 
resı ıazır ı arına ıararet e de gıtmış olan Harıcıye Nazırı Bo \Bununla beraber tazyık hareket olarak idare memurları ftrasınd 

D 
1 

T V k T 
0 

H p dar ve geceleri saat yirmi bir i~tilAsının tanınması için Aza ı' sabırsızlık, mahsus bir şekilde b"ıld'ırı'lmekte 1· d·ı ve ar .. bP.a Elu 
8 11 ıye e ı 1 vo · • • mayeli "re ~eş~ilıı~ıı mezbahala den başlamak suretiyle gece ya .. y genel sekreteri B. Şükrü Kaya· rıo rotu muhımdır. Nüfusu \'e k d devletlerin serbes bırakılması görülmekte ve türk aleyhtarları rube gazetesi hemen bir ilave 

yapmak bele~iyelerin vazifesi cümlesindendir 

nın Ilnyatı ucuzlatın .k için alı· istihlüki çok olan yerler et iaiui rısına a ar bu maksRdla mun f~lı.ında Lord Halifaksla faal oın bazı kimseleri silnhlıidıkları nıkararak bu haberi tekzib el· 
nan devi t t d · 

1 
· . . tnznm toplantılar yapılmaktadır b ı 1 k Y e e oır erı yanında sevk mrntakalarınctan ıtıbaren 'Rapor! t b"t d"I ır ro oynayacaQ'ı muhakkak ısrara söylenme tedir. mieti. 

Belediyelerinde yapacağı ieler ele alıp teşkilatlandırmak mevki ar es 1 e 1 en esaslar sayılıyor. Zabıta, silah taşınmasın~ - Sonu lklncld•-hakkında valiliklere gönderdik- ve mecburiyetindedirler. Bu ibi ve maddeler üzerine tanzim olun --------------~~:.:......:.~:.;.:......::.;::.:.:.:.:::.:.::... ___ .::,::::,::..:.:::::::.: __ _ 

leri mühim emrin ilk kısmını yerlerde kurulacak soğuk ı!va maktadır. Hitler dün Romadan döndü Mu· ~ıereL •eklı'ften 
dOn yazmıştık. Bugünde sonunu depolnriyle, deri, bağırsak ve em Ziraat enstitüsü hakkında =-..;===-:.::..:..-=-= -==..:....::..:..= \' 1 il 
veriyoruz: eali tlıli hasılatın itlE<mesine ve bazı neşriyat yapılmış ve haber .fi.,Uhf0f beyaııatında aı·yor }{)• henüz ameli netice 

alınamadı Ekmek narhı ve fırınlar 1 kıymetlendirilmesine mahsus ler Qıkmıetı . Bu hususta Ziraat . : 
Eo esaslı gıdanıaddelerin yerlerin fiat ucuzlu~unda et fiat VekAlelinde se!Ahiyet sahibi bir iki Kardeş rej·ı·m arasında 

den olan ekmek üıerinde öte· ları üzerindeki iııikA.sında ehem 

\ 

zat demiştir ki : Londra, 10(RRdyo) Sudetlcr 

denberi her yerde durulmakta miyelle durulmak lazım gelir. c Bu haberler ne tekzı·p, ne •• htı•ıa-f olamaz 1 1 · - ' d B ı · p 
ve narh usulü tatbik edilmekte· Sıhati umumiye müessesesi mfjse esı uzerın e er ın ve rag tasdik olunabilir. Makamdan alın nezdinde vapılan tngebbfi J 
dir. Narhın gelir fiyatına ynkııı olan mezbahalar ayni zamanda ' ..... 

8 

ere olması IAzımdır. ekonomik tesiıderden olduAun ~ış olau umu~t ve kati direktif Göring bir beyanname neşrederek Hitfe her iki hükılmelçe itiraz edilme 
Ekmek işine iptidai madde dan fazla istihsal edilip çabuk zıraat kongresı · toplanıp VekAle l • R h • • miese de henüz ameli bir netice 

1 b 1 
tin umumi ziraat nolı"tikaeı tes rın oma seva atının neticelerı"nı· anlattı de müaahede edilmemekt d' 

o an buğdaydan bılol amak, unlar ozu an, tedricen piyaı;aya arzı r ..,, " e ır.Bri 
üzerinde durmak \'e nihavet iyi lftzım gelen hülün gıda madde bit edilinceye kadar vaziyet ol Paris, 10 (Rnd~ o) Hı" tler Ro lan yal hükilmelt.i . Alman cevabı ' d ' b" h f k · z J bu gün neşretlix.j bevannamede R 
cinsten i)'i gıdalı ekmek haline terini kıymetlendirir. uğu gı 1 mu a aza etme ur. i maden dönmu·aau·r. 

6 

' nınd n.ı~mbaekı ıçın ibeotrobun " ezcümle eöyle demektedir : .. t ı k 
gelinceye kader genirdix.i safha Co,,.rafi mevkii , iktisadi vazi· rai tedrh;at kısmı kongreye arz aT e ını e eme tedir. y 6 ı; Roma, 10 (Aadyo) Dün ak c F h •· R d "k ları tnkib etmek icab eder. yeti ve istıhsalAta elvirişli olan edilecek mühim mevzular arasın aam stefani aı·aneı muhabı"rı·nı· u rer ın oma 

8 ı amet Prog, ~~ (Radyo) fütevekil 

Bo t k ·ı:ı.t 
1 1 

"' ettif}i son günler milletlerin ta· Hodza ln ı t kl "fl 
rea ee ı u ı o mayan yer yer erde beledi)'elerin bu tesirle· da bulunuvor. Hazırlanmış olan gı ız e 

1 
erinde d ı d b 

1 
d " 1 ' kabul eden Hiller beyanatında kip ed ki · ı· t 1 t er 

er e e e l)'e reislerinin devam ri ilk pl~na almaları .. e bı'r an b' ı E t' - - d ece erı ro un eme aeı piş edilen bütün meseleler a 

1 

T rapor ızza ne ıtunuu e pren t ı d ·· d-"'ü d 1 k ze 
h surette buğday ve un piyasa evvel kurumları gol"ırler·ın ·ın ço· ta ya a gor U5 ost u teza· olarak kalacaklardır. Roma zi· rinde her türlü teşr"ık "ı m 

. eiplerinin doğruluğunu kabul et h - ı · d k - h ı es ıınıb takıb .. ederekbs. at.ış fiyatları 1 ğalmnsı bakımından avn ·ı zaman 1 . ur erın en ço mute assis o. yareti ordusu ve azimleri itiba· jve amade oldu"-unu so"yleoıı·a 
t ıa , tiQi esas arı ihtiva edıyor ve d a lt 1 d . k , & e nık ubna gorel ~s bıt,l ıd ." ve mü ı da kendi menfaatleri icabından b u unu a yanın enız, ara ve riyle çok kuvvetli iki milletin de ve H imlavnin ileride daha bae 

t 
, ( 

1 
hatUl bundan dolayıdır ki u h d ı k ı 1 ' ra a e e me erı e e ıye sınırı dır. sırf staııbulda alınan t d· . ava or u arına arşı ıayran ı· ğişmez dostluklarını bir daha k t ı 1 d b 

dahl. lı"ndekı· un, dex.irmen ve fab birlerle _1pe ed·ııen ucuzluk eet babda kongreye .. ve. rılecek. rap.o x. ö ı d"k a 
8 

ep er e ulunacagında IS tu 1Sını s Ye ı ten sonra : il!lna vesile vermişlir. Bu dost· endişe ettix.ini k d n 
rikalarivle vakından ulılkalana istihl~kini vüzde 30 urtırmıctır. ruo yazılması ıeını Vekıl Faık IS ay etmietir. Bna , , , .. y c Faşizm ile Nasyonal sos· Juk her türlü inhill\l '.kuvvetleri· vekil Hodza Alm " 
rak, beledi ve kanununun verdi ucuzluğun milli ve sosyal fayda- K. urdoaı.u bizzat rektöre vermiş anyanın nivet , 1alizm birbirini anlayal\ ideolo ne karşı sağlam kale sulh için v t vv ı d ' 
Qi bak ve saUlhi)'etlero göre ted sı çok miktarda vatandaşın kAfi tır. Yanı Enstitü kendisi yazıp .. 1 . b" ' k" k d . . d" İk e asa ur arın an duyduit 
birler almaları muvafık olur. et yiyebilmesidir. Ucuzluğun te· kongrede müdafaa edecektir. ıı _e~ ır ı _ ı41 ar eı reıı: ırİr ı sareılmaz zımnndır ·' endişeyi de gizlememektedir. u 

Mevcut furunların Qoğu bu min edeceği fayda bundan iba· Amelt tedrisat ve müteaddit ame mız e aynı eme mensu uz. ına M "l/ ti C • • 
günün teknik ı•rtlarma ve sıhl ret ola• dahi.) li mektebler taporda bilhaaaa enaleyh arada hio bir ihtil4f ı e er emıyetı sarsıntı mı geçiriyor. 
ioablarma uygun değildir. Gıda Sonu ikincide yer tutmaktadır > mevzu baheolamaz• demiştir. H • ı s 1 """' • d ~· c 
maddelerinin başında gelen ve h b Göringin beyannamesi 81 e e 8Slye Un enevre 
herkesin sıhtıtiyle a\Akadar olan Jspanya ar İnde SOn Safha Berlin, 10 (Radyo) Göring h k ekmeğin el ve ayakla )'Uğurma 1 h • Japonlar \ • • • • ye• •are et e•tti eekliııe nihayet verilmesi furun Yağmur ar cum urıyetçi mü-ıarda sılıat uartlarmııı tatbik Şılı ık t l rı sürdü Tı tb k d·ı 
olunmalil en kali bir zarurettir. dafaasını kolaylaştırdı Çinde zehirli gaz mı ~,,şa,r ı ce . . . a ı e. ı rnezse lstihsaıuı, muayyen bir had k il l Mı et er emıyetınden çekılcaceh 
din dununda olan furuolar da u anıyor ar 
asgari sıhat aartlarını tatbik et Madridde ancak bir avlık yiyecek kaldı Cenevre, 10 (Radyo) Çin lıü Londra, 10 (Radyo) Royter· 1 karar vordi~ini bild• " 'J . H . ~ ırmekted· 
mek bile imkAnsııdır. Bü1ük ee C h b b. . h l k.ametinin Cenevredeki mümes den: Habee ımparatoru aıle .,e Cenevre, 10 (Radyo) .. ır._ 
hlrlerd 

0 
ekmek ta brikaların ı kur ~e ri n eşte 1 rı arap O muş eı li Mille ti er Oeıu 1 yeti Genel sek i lftsi ye Cenevre içtim el rn o4 biz k iimetin in Cenevre _ Şıiı lı u 

mak kurdurmak islemek ve iş d y 
1 

b 
1 

releri Avenola bir :nota vererek J zat iştirak etmek üzere bu sa· Milletler Cemiyeti k rn~~eesili 
• _ • ' . . SaraıguR 10 (Radyo) - Kas 'buğday var ır. em Ş ve se ze er Japonların Şangtungda zehirli onseyının lm 

lelmek düıunulmelıdır. l . ıellon cephesinde Teryoda bava munlazem gelmektedir. Halka gaz kııllandıklnrını •• ilerdo hah Lendrnden Cenevreye hare lopla~tı~ııı~a hükiimetinln iki 
Ankııra, İstanbul v~ ~m.ır Jarıo fena olmasınu rağmen şid· tevzi edllen et mlkdarını artır · yapılacak hnrekO.tta zehirli gazı kel etmiştir. Negüs dün neşret- şart ılerı surmek ve kabul edil· 

belediyelerinin teeebbuslerının detll muharebeler olmaktadır. Bu mak lmktlnı bulunamadı. daha geniş mlk)·nstn lrnllllnmt k tiği bir büroşürde Habeş mille· mezse toplantıya ietlra.k t 
tesriini rica ederim. 1 rada cumburlyelçllerln mukave- 936 ·senesinden lllbaren şeb · loin lhzeratta buluııduklnrını bil liııin halen hnlyanlera keroı mek üzere kendisine lalima~ ~·
Et muhakkak ucuzlatılma· metleri •OD gUnlerde bariz bir rln uğradığı mublellf bomt.ardı· dirmietir. harbe devam ettiğini idd ia et· I ~l~ıı\ M:~ı~tıer Cemiyeti Gen:~ 
lıdır şekilde artmıştır. Yağmurlar mu- manlısr oetıceslnde beşte biri ta· Tokyo, 10 (Radyo) Domei m~kte ve bu mücadelesine eonu ~ ~e e.r 

1.~ıne bir muhtıra ile 
Bu tesri, hem halkın hem dafaayı kolaylaştırmaktudır. mameo beşte ikisi de kısmen ba· ajansının Cene~re muhnblri bil na kadar devam edeceğin i bil · bıldı~mıetı~.~u eartlar şunlardır: 

d.e biızat kendilerinin menfaatle Madridde iaşe vaziyeti rap olmuştur. Bu bombardıman diriyor : Japonların Şangtunda dirmektedir. Al ,- ıuılletıer Cemiyetinin 
rı icabıııdandır. ) M d huda sivil ahaliden 1115 kişi öl ıehirli gaz kullandıkları hakkın Şili Cenevreden çekiliyor d emt şdu"mJAul olması için mukavel e 

Ekmek kadar mühim gıda Mısdrld 10 (Radyo - b 8 mllş 8515 kM de yaraluomıı;ıtır da Çin noıası Cenevrede eüphe e a ı ~L )'ap 1 

dd ) 
. d 

1 
. 

1 
t ld belediye reisi bugun ya ancı v v • ile karşılenmıetır. Londra, 10 (Radyo) Siyasi 2 z i ı ması 

ma e arın en o an etın ucuz a 1 r 
1 

i ti . Şimdi hastahaneler normal şekli - ecr tedb" ı hrılmasında vo fiat istikrnrındn gazetecilere şunları söy em ş r. Tok)·o, 10 (Radyo) Domei mahfeller Şili hükumetinin Mil- kaldırılması, ır er kaydının 
·Bü7Qk ıehirlurde·nıütedavil ser leşe için şehirde bir aylık de l~llyor. sonu lklnold• leUer Cemiyetinden çekilmeye - sonu lklncıde-



11MAYIS1938 Çarşamba YENi MERSiN Sayfa: 2 
Günün siyaseti 

~e~ oslovakyada 11 Şeh·ır Memleket h b I . ıı Erzurum hattının 23üncü kısmında 
ve a er en 800 bin lira sarfiyıe· açllan 

Ekalliyetle1in muh- ------- •• •• 
tariyeti kabil mi? Mersin kaza hars ko.mitesi toplandı Kültür Bakanlığı buyuk tünel 

( Çekoslovakyadaki milli e F l · t b d · ı l 
kalliyelleri mulıtarireti kabil mi a a 1 ye ya ancı ı {o 11 ll- Orta tedrisatın imti-
dir ? ) adı altında bir kitap yaz } h .. [ • •b ·ıd • d • 

Bu tünel tamamen 1 ürk kafası, türk pa
rası, türk emeğile vücude getirilmiştir 

mış olan Emil Souoto, bu kita Şll 8Il yerlerde 1 eksif edileCt~k 1 a~~~~Veek~~~ı. orlt", ı:sre vle 
bıııda istatistiklere dnynnan bir " Erzurum, (Hususi) - Erıu· rın üzerinde yürüyoruz Henüz 
muhakeme ile, bugün Çekoslo· Mersiıı Kaza Hars Komiteı i 2- Okula devam eden ço 1 muallim mek_teblerinin i~_tihan rum hat :ının 23 üncü kısmında 1 altımızda çalışıyorlar. Ve tüneli 

k d b l Al 1 . . . .., . . programını alakadarlara gonder T" k b'I · · T" k k ı va ya a u un an maıı arın , Heısı Cenııl hrttllının bnşkanlı- <'ııkların yabancı dıllerı tema mi· 
1 

• • B .. ur ı gısı. ur te niği ile üç buçuk metre daha derinleeti 
· d·kr · t d 1 · ı · ı Al nıışlır. una gore orta mektcb a"ıl b · -k t- ı · d x. 1 • 1 1 1 11 · 1 eım ı vazıye a ıı ıncı e man ğında mutad toplantısını yapa· ! lo terkederek evlerinde de bü- 1 . ı. · . . "k" '. - - - v an ııyu une ı gozan OgU rıyor ar. Ame e er, e erınde am 

ya ya ilhakı mümkün olamıya · k k -1 · f 1. l. - ı orın uırrncı, ı ıncı va uçuncu sı muharriri intibalarını hülAsa e 1 balar, ufak dekovil vagoulariyle 
ra omı enın aa ıye ı ve guu· l üklerinn rehber oldukları görül fi ·ı 11 " kt b' · · 

cağını yepyeni bir za\•iyeden - . " . .. - ~ - ı ~ ııı arı e mua ım me e .erının derek şöyle anlatmaktadır: dışarıya taş taşıyorlar. 
anlatmaktadır. luk ışler uzerınde goruşmuştur. düğünden ilk okula devam ça· bütün sınıflar111da dersler 28 ma "Bu bölgenin en "elin arazi Tünel delindix.i ve hava ce 

Komite ~zasınclan Necip Er x. d 
1 

t d l 
1 

1 yısta kesilecektir. 8 haziranda v K 
Muharrir diyor ki ; . . . _ t;lll a o up a evam e meyen er " _ . . sinde açılan bu tünel 800 bin reyanı başladıgı için kauçuk bo 

(çeko}ovak Almanlar)' I,eıl .18 gonkgdnderılen sırkulure • lıen 1 .
1 1 

.
1 1 

. k 
1 

sozlu ımtıhanlara başlanacak, 22 1. 1 1 l b d 1 k k 
d

. veya ı ıma cdı en erın ve o u 1 . d b"t" .1 kt" ıraya ma o muştur. ca ın a rularla sev edilen lazyi li hava 
t d k. Uk 

1 1 
bu onıiteden istifa eltim • ıye . . ıazıran a ı ırı ece ır. 

an a ı ranyq ' ardan sonra, çağını geçırıpte gece mekteple Lise son sınıflarda ise imli günde 300 amele çalıştırılmıştır. ya artık lüzum kalmamıştır. Bu 
milli ekalliyetlerin en kalabalı 1 yazmış olduğund_an. ~e es1:1seıı 

1 

rina devamlarına imkAn olan va hanlar 31 mayısta başlıyacak 14 Tünel bir münhani eeklindediı·. tesisat kaldırılıyor. Yalnız Erzu 
ğıaı teşkil ederler. 1934 senesin ı toplantılara da hıç ıştırdk etme· haziranda ikmal edilecektir. Bu Ve her iki U<;Undan birden oyul ' rum kapısı civarında bir elekt 
de yapılmış son nüfus yazımına diğinden istifa etmiş sayılması · tandaşların gel.ec.e~ ~ıl ~kul.iare Reneki lise olguııluk imtihanları mağa ve açılmağa başlanmıştır. 1 rik motoru işliyor. Biraz ötede 
göre, Çekoslovakyadaki Alman na, komite flzalarından ÜQ kişi· devamının temını ıçın şımdıden 24 haziranda başlayip 8 temmuz Yapılan inM hesablar sayesinde de amelevi temizlemek iı~in bir 

1 b"t t db . ı · ı da bitecektir. ı 1 
v ekalliyetlerinin sayısı S,231,658 nin Mersinden ayrılmış olmaları es 1 ve e ır erın a rnmasına 12 sanıimelrelik bir inhirafla iki etü makinesi yapmışlar .. 

dir. Bu nüfus, bnzı müstakil Av dolayısile çalışamadıklarından k rar verilmi~tir. 1 Hava seferleri tarafın kazmaları biri birine vur 1 Şımdi. doğu halkıua ben bi 
rupa devletlerinin umumi nüfu· bunlarla beraber komite boş o· Komite bundan Eti Türkleri muştur. 1 raz müjde vereyim: Erzuruma 
suııdan fazladır • • Bu.ııa rağmen ı~n beş azalık için yeniden se· ı arası~da ~abancı dil konuşanla·'. Ağvslosta ba~/ıva. Karpit IAmbalarının isli te kadar toprak tesviyesi, menfez 
Çek Almanları hıç bır zaman ve çım yapılmasına karar verilmiş rın tııssedılecek derecede azal· Y J' sönük aydınlığı ile ayaklarımıza 1 

ler, imla tamamdır. 
başbaşa bir devlet olma~ışl~r- bundan sonra umumi işlerin tet 1 mış olduğunu ve şimdiye kadarı cak gt3çirdi~imiz bol ve a~ır çizme\ Divrikli ile Kemah arasmda 
dır ; olmıyacaklardır. çunku , k"k· .1 . k 1 tatbik edilen melod dairesinde Devlet havtt J•ollarıoıo lstan lerle tünelde ilerliyoruz. Tünel, ray döşemesıne detAm ediliyor. 
bunlar, coğrafi Lir bütün teşkil 1 ıne geçı mış ve şu arar ar f 

1
• t. d d'I .. k bul Ankara Adana ve lzmlr pos- henüz tamamiyle kazılmamış, 1 Köprüler demir olacaktır. Ayak 

alınmıştır . aa ıye ıııe evaın ·e ı mesını a ' • 1 1 0 . k 1 etmeyip çekoslovakyanın muhte· · . . .. talarmıo Ağustosltm itibaren baş uerde ise iQinde dolaşırken başı arı yapı mıştır. emır ısım ar 
lif kısımlarıııa dağılmışlardır. 1- Şehmı bır çok semtle· rar altı~a almış ve Prof~sor_ Ila hyacağı bildirilmektedir. Jstanbul mızı vuracağız. Fakat bu bastı hazır olarak getirilecek ve kuru 

Bu Alman mıntıkaları Çek rinde ve bilhassa millet bahçesi san Reşıd Tan gutun Etı Turk Adana arasında seyah11t bir kişi ğımız toprak 3 5 metre daha ka lacllktır. lml~ların balaıd1 ve ray 
1 Si ki d·ır.. · t civarındaki vatandaşların yaban leri hakkında neşrettiği kitabı· için 35, lzmlr için de 33 lire ola. zılacakıııış. Erzurum tarafındaki lar ondan sonra konulacaktır. 
er, ova .. a~ ~eyn •ıs er mın a rak tesblt olunmı ştur. Gidip gel· 

katarla bırıbırındcn ayrılmıştır. cı dil koııuşmayı bırakmndıklıirı nın okuyup anlayacak ve anlata me tıiletlerde ytlzde 30 tenzilat tünel kapısı böyle yapılmış Fa Bu vaziyetten sonra atda 
Bö)lece sekiz muhtelif mınlaka görüldüğünden burada komite I bilPceklere para!nz olarak dağı- yapılııcısk ve blr ay muteber ola kat 250 m. lik kısmı tam manti 

1
. otuı, güııde bir kilometre ray 

meydana gelmi~tir. faaliyetinin daha çok teksifine, tılması muvafık RÖriılmıiştür. cıtklır. siyle kuzılmıetır. Her iki taraf döşemek gaye~ kolay bir iştir. 
Bu sekiz Alman mıntnkıısın tan çalışmaıta başlandığı için tü ı 20 lık lf1rll1 1038. 

dan en mühimmi, 2,067,605 uüfu Bakanlar heyeti 1 Suriyede dalgalanan türk boyroğı nelin en az kazılan tarafı orta Erzincaııa müjde, Düüüüll .. 
su muhtevidir. E•1 küçüğünde kısmıdır. Henüz tavan yapılma 1 Tren geliyor. Ve Cumhuriyetin 

ise, 10,011 Alman bulunmaktadır Ordu kıyafet nizom Ca ber l<alesi Ö .. 1 Ü ll del{İ s fıley- mış. Tavanı sırıklar, kalaslar tul 15 iııci mesud yılında Erzurum 
Bu sekiz mıntakada 2,495,G33 . ı tuyor. Tavanda küçük stalaktit· istasyonunda tören var.. Hazır 

Alman vardır. Ayrıca, 736,02ü nı:ımesini JeğiştirJi ı man Şahın türbesi lor sarkıyor. Şim_d_i_t_ıiz_k_a_ıa_s_la_o_ıu_n_. ________ _ 

Alman da Çekoslovak nüfusunun j Bakanlar heyeti ordu ktya- c 1. 1. ,J .IJ d D h l tT k l 
hakim olduğu diğer mıııtakalar feli nizamnamesinde

1 bazı deği · K l B L l Ü b . l enuu 11UuUu anmız a a i İye re ; inin 
da bulunmaktadır. 1 • . Ü fÜr aRan ığı f 1 enın esas l i>Ureffe 1T • 

Almanların hakim olduğu şıklıklar yapmış ve bazı mac\de L l Gümrüh muhafaza r aliliklere emrı 
k. O lı k teri knldırurnk nizamnameye ye tamirini ROTaT aştırdı -Blrı·ncld"'n artan-se ız mıııtakada, 44 ,5 ıl çe ·os· ~ 

ıovak 10,458 ve rtiğer milletten niden bazı hükümler ilave elmie teşkilatı nıotör Azami fiat konabilecek 
ahali vardır. J{ısaca, Çekoslovak· tir. Bu hükümlere görP, demiryo 'ı Mezar yamn~a~i Tür~ ~ara~olunun ~a yapısı ~itiyor l t. ·ı k Ete, ekme~e doğrudan doğ' 
yadaki Almnnlar, ııe hakiki bir lu, tar.k, Zil hlı otomobil, motör eş ırı ece ruyu diğ"r havayici zaruri yeye 
müstakil devlet olabilir, ne de siklet, motör subayları hangi sı • Ankara - Caber kalesi önün tarih bakımdan da ehPmmiyetli Mııbııfazıı umum kumandısn idare heyetiuiııiıı tavsibile azami 
Çekoslovak cumhuriyeliııin çerçi nıfa verilm işlerse o ı11nıf111 ren 1 deki Şül oyman şah türbesi rozan bulunan türbenin esaslı bir su lığı Türkiye huduthırındakl gam- fiat koymak, itıtikdra mani ol
vesi . dalıilin.d~ bh· al'a?.i vahdeti 

1 gin~ ku.llanacak.la~ ve rengin ü 1 sulhu m_ucibince tüı.kün ezeıt bir 
1 
retle tamirini derpiş etmiştir. rUk muhöfımı teşkllAtını motör mak için icabında bu gibi mad · 

temıı~ ede~ılırler, _ " ı zerıne ışarellerını koyacaklardır, 1 ~~mbolu olara_k surıye toprakları 1 • • Bu Euretle Suriye topraklan leştlrmeğe karar vermiş ve bu. deleri alıp satmak stokları yap 
Nazarı bakımdan butun ya- Kimya la burunda olJnlar 

1 
ıçınde gene turk yurdu olarak ıçınde bulunaCJ ve aıınvatanın bir nun için de Avrupaya motörlll mak, hayatı uc:u7.İatacak tedbir 

pabilecekleri, komşu Almany.ay ~ 
1 
mavi çu~a üzerin~. sarı maden1 • k~lıuıştı. 87.97 . kilometre kad~r parçası olan bu lüı k yurdu mo vesait ısmarlamıştı.Bilhassa cenub ler almak (belediye kanunu mad 

bstlanmaktır. Fakııt bıır ıl yaııyn sıs mermısı koyacaklar bır sahayı ıhtıva eden bu azız derıı ve türklüğe Hlyik eser şek bududlarıoda kullanıhıcttk bu Vtt· j de 15 fıkra 43) vazifesile mükel· 
buna da iuıkun yoktur. Çünkü, dır. türk yurdunu şanlı bayrağımız linde bir mamureye iukılılb ede sıtalardan mUbim bir kısmı vapur lef tutulan belediyelerimiziıı he 
Alman ekseriyetini haiz olan Ilıırp hükümlerinin cari ol altında ufak bir jandarma müf ııeklir. la limanımıza g~Jmlşllr. 1 nıen her şehir ve kasabada tesa 
hudut mmtakaları Almanya) a duğu resmen ilan edilen ve ya rezemiz beklemektedir. Vasıtalar arasında zırhlı 0 •0 · I düf edılen hatta semt semt eleği 
bağlanacak olursa, yeni hudut : hut Bakanlar heyetince Çarpışma Bu Türk mezarındaki harab 1 su bayların mobiller otomobll ve motosiklet şen gayri tabıi fiat yükaelişleri 
coğrafi bakımdan öyle bir hal H\rı gerektirecek harekellerde bu karakol biııasının yenilenmesi ler bulunmaktadır. Motosiklet ve ne mani olacl:lk esaslı çareler ve 
alacaktır ki; bütün idare imkfırı 1 lunduğu kararlaştırılan mıntaka için Bayındırdırlık Bakanlığı ta ' .. • • • otomoblller memleket dabillnôekl tedbırlere derhal tevessül etme-
sızlaşacakttr Zira bu suretle yal !arda yaralananlar, yaralaıımada rafından bir proje hazırlanmış Rutbe ve ısımlerınde ş birlerde zırhlı otomobiller dtı leriııi, idare ümiılorinin bu işi 
nız 2,321,837 Alman değil, ayni yararlıkları vesikalandırm11k şnr ve ayrılan tahsisatla karakol bi ı d J • •kf •k ld kııç .. kçılığın en fıızla görllldOğO yakın alftka ile devamlı surette 
zamanda 399 215 çek de Almnıı tile, kollarına yara işareti geniş . lı 1 s· e aeğtŞl l yapı l cenub hududunda kullısnılac11ktır, takip ederek tahakkukuna aı'd • nasının ınşasına aş anmışıı . ı 

yaya bağlanmış olacak ve 909, liğinin yarı goııişli~inde yara i· H 1 k 1 B S ı · Ankara (Hususi) Suba ... · rüt · Motör ve otoll'obillerden bir ve mahalli imkiiıılara uyx.un ted na a ep oııso usumuz e ım • ı k . • k ıs 
841 Alman hAla Cekoslovakyaııııı şareti takacaklardır. F · G - · f IAk , be ve isimlerinde bazı değişik ısını şehrımızde 1 teşklltltın tttk birleri hemen tatbik mevkiine 
içinde kalmış olacaktır .. ) Harbiye okulu salebesinden . eyzık unkenın gayre ı v~ a as likler yapılmasına dair ola k vlyesl lçln burada kalecttktır. Bun koydurmaları vaziyetten çizile 

Muharrir bundan sonra hava sınıfına avrılmış olanları ıle ço ya ında tamam anmış 0 
• . K t ı. 1 . 11 !1 "J ~ lttrın içinde sahilleılmizde kulla . 

, 1 ıacaktır nun proJesı, nmu ny n ı ı n u k k . cek programdan vuku bulacak 
diğer bazı hal suretleri dahıt yakalarına koyu mavi ıçuha üze - • . _ . nılma Uzre ço sOratlı dt>nlz teşebbüslerden ve neticelerinden 
. . __ • k . Turk mezarındakı mevcut dafaa Encumenıuden geçerek motö le ı de b ı kt d B 
ılerı suruluyor ve fs at daıına rine bir küçük çift kanat işareti k . d"I k . · b. r r u unme 8 ır. u muntazaman vekAleıi haberdar 
haksız bir takım neticeler elde t k ki d l' .b. l uyu tamır e ı ece ve ıyı ır ruznameye alınmıştır. Hükumet sureli~ memleketin her hırafında etmelerı· "'lıemmı·yetle rı"ca oluııur 

a aca ar ır. >Unun gı ı mu ıa tulumba konulacak ayrıca bu · b 1 1 . ' " 
edilecehini anlattıktan sonra A b ., d . 1 t l b 1 . d k mucıp se ep er ayıhasıııda, yar ı kaçıtkçılığa çok sıkı bir mocadele Belediyelerin mesken ( bina ,.. , ere ~e emıryo a e e erı e saha tamamen ağaçlıındırılaca b 1 vusturyanın ilhakı dolarısiyle subnylarda olduğu gibi yakalıırı su ay ar 861, 2771, 3278 sayılı ı başlıyttcaktır. AIAkadar yakın bir yiyecek ve içecek gibi hayat U· 

hasıl olan coğrafi vaziyetlerden na çuha ve lokomotifişareti taka tır. Diğer taraftan Kültür bakan kanun hükümlerine göre subay zamanda kttçakçılığın kati surette cuzluğunda müesısir vazifeler al 
de, adilli ne bir surette i.:tifade k k k ı·ütbe haklarını haiz, bundan do 

1 
önOne geçllmiş olar.ıı ğını mubak- ması bunların tahakkukuna aid 

., caklarôır. lığı, tür lü için olduğu adar h k k d' ı C 
kabil olamıyacağını söylüyor ve layı subay yardımcısı manasına 

1 
11 görme le ır er. enub hudu imkAnlarııı temin olunması hÜ 

sözlerini şöyle bitiriyor . 1· ktı·sad Veka" letı· ı·ş yerlerı·nde 1 . b b. . . b _ dunda kullnnııacıık v .. sıılt birkaç kümet pıogramrnda yer alması , ge en yaı ırn ay ta ırının u rut 0 k d k d·ı ktl h" k'' 
( El} 1 C k 1 k k 

g ne 8 ıır sev e ı ı • ce r u umeı proaramırıda yer aldı 
ıası ı e os O\'a yada i be suhiplAri için kullanılması ha I . · e 

Almanların hepsini Almanyaya b• k t t .. _ Sahıl mıntıtkıılarıoda yeni de ğından belediyelerimizin bu işi lr an e aç 1 talı gorulmekte oldoğunrlan ma ı t kllatı d k ı kt ö J" k bağlamak için, Qekoslovakyayı . . . I n z . ~ş arı 8 uru eca ır. n p ı:ana almaları ayrıca a7da 
da beralıer bağlamak h1zım ge· a.e ~e . dığer haklarda hır deQ~ 1 Denız motörlerlnôe makineli ta- şayan g~rülmü_şl~r.) . 
li)' Or. Fakat milli adnlel bakımın bu anketle bütün İŞ yerlerinde çalışanla• şıklığı tazammun etmemek şartı ,tekler ve mltrslyöıler de bulun Tamım, butun VılAyetlere ve 
dan böyle bir hal sureti ( bütün le teğmen tabirinin üsttetmene, mHktıtdır Bilhassa cenub bududuıu.mumt müfettişlere gönderilmiı 
A d 1 1 - de dör rın umumı" vaziyetleri tesbit edilecek asteX-men tabirinin tel\men ,.e na gidecek vesaitin teçhizatı çok ur. vrupa a a man arın yuz er; "' 

dünü teşkil eden ) 3,000,000 Çe- yarsubay tabirinin d~ asteıme mOkemmeldlr. Millet/er Cemiyeti 
koslovakın ödemesi demek olur Ekonomi Bakanlığı iş dııiresi, 1 de çalışan işçilerin ysş ve clntı ne tahviliyle bu yaıılışlığın dü • • 

ış kanunu mucibince kurulttcak • ıerıne göre sayısı, normal ış mnd· , , Amer·ıka ·arsıntı mı geçırırvor ki, bu yekun da Çekoslovak mil düze t mesinin muvafık olacağı 9 'J' 
Jetinin yüzde yüzüdür.) olao iş ve işçi bulmtt teşklUltı detleri, bir yıl içinde çelışılm»sı nı tasrih etmektedir. " (Birinciden erten) 

hakkında işçi çalıştıran resmi, itlyad edilen gllnler sayısı (sezon Franıaya aönderilen Siyasi mahfeller bu günkü Türt yur~u Hatay ~ali taz yarı resmi daire maesseseıerıe ve kumpanyaya göre), bir yıl o bu günkü dünya vaziy~ti karoı 
- diğer hususi mUessese ve f11brikt.t içinde tstlller, baynımhır, ekono- Avu~atlar tBnunu tayyareleri çevirdi sında bu iki şartın kabule im· 'k it d ' ı· · lnrıı blr unket açmıştır. Anket, iş mlk vey" teknik arıza dohıyıslle kAn görememektedirler. Mamafi 

yı a m a m ıyor k1tnıınunun iş ve işçi bulma teŞ· ı' çatışılmıyım gUnler Sttyısı, İŞ llze. A el ı · . d Vaşington, (A,A) Hariciye Şili eartlarının yerine getirilme· 
Birinciden •rt•n kilatı hakkıodaki hllkOm1erln1n rlne para alan işçiler ve işin ıye encümenin e nazırı Hul, gazetecilere beyana si için iki sen(j mühlet verecek 

Yenigünün son çıkan türkçe lutlılklne ve memleketimizdeki 1 vntyellne gOre uldıkları pısra müzakere ediliyor tıuda Fransaya gönderilme~ ü bu iki sene içinde yerine geti· 
nüshesıııda umumi af iHl.n edile bilumum işletme ve işçilere aid mlkdarı, zttmıınla çalışttn işçiler zere bulunan 29 tayyareııin tev rildıği takdirde Cenevreye u· 
ceği baş konsolosun beyanauna istatistiklerin tanziminde bir ha· ; den 18 yaşından aşıığı ve yukarı . Ankar~, _(Hus~si) - ~üyü~ kif edildiğini çünkü bu tayyare det edecektir. 
atfen ve Hasan Cabbare ile kay zırlık ve blHQn iş yerleri arasında olıınhırıo kadın ve erkek~ ohmık l\1ıllel Meclısı Adlıye en.cumenı, 1 erin ispanya hesabına olduğu Japonlar 

k d . . h' mukayese imkllnı verecek blr sayısı ve aldıkları Qcıet mlkdar· Avukatlar kanunu IAyıhasıuın 1 ld ğ .. 1 . r 
m~ ~ıpm. ~ğışe<·e~ı ve na. ı~e 1 vcslko olacaktır. lttrı, mukaveleli işçiler sayısı ile ınüzakı resine devam etmektedir. ııun arı 1161 ı ını soy e~ış ır, Birinciden artan 

~udu~le~ının kAmılen azle?ıl~ı.ı.e Bu ıınketle blltUn iş yerlerin · 1 mukavele mllddetlerl, çulışan işçi Eııcümen şimdiye kadar tEıdkik Hul, Amerikanın A man si ajansından : Şanghaydan bildiri 
Aı de ıstıhbaratına atfen ~ bıldırıl 1 . . . . lerden evli ve bekar oranların 1 elliği maddeler üzerinde esaslı tııhlanmasına yardım ettiğine liyor : Askeri makamlar tsrefın 
mesi üzerine, Yenigün gazetesi be~ verdı.ğı . hnberlerııı tekzıb sayısı, filen çalışılan iş mflddetlerl _bir d eğişiklik yapmamıştır. Bu dair ba~ı mahfılden çıkarılan dan neşredilmiş olan bir tebliA'e 
delege Garo tarafından kapatıl edılmemesı dıkkate ldyıktır. normal çalışmalar ile normal ça. arada barolardan ~ıkarılan avu- haberleri kati olarak tekzip et nazaran Japon kuvvetleri dün 
mıştır. Yeııigünün yerine yarından lışma dışında s8at ııe çalışanl8rın katların baroda mukayyed avu miş ve Almanyanın kendine LA Sunghay denıiryoluııun münte 

Delege. aral'Ca Elurube ga itibaren imtiyazi evvelden alın · sayısı ve gllnde ve aydtt işçilerin katlnrla şerik olarak çalışmama zım olaıı harp Levazımını fazla ha noktası olan Hoiçeu'ya 139 
zetesini de kapatmaktadır. mıe olan Hatay yolu gazetesi 

1 
s11atle çalışm11 mUddetlerlnln ye. !arı hakltındaki maddGyi de ay siy le yapabilecek vaziyette bu kilometre mesafede kAin Funnin 

YeniaOn kapatılmakla bera çıkacııktır. kOnu te&blt olun8caktır. nen kubul etmiıtir. luoduauou illve etmiıtir, ae airmiılerdir. 
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SAYFA 3 

Mersin 1"'ecin1 vo fiJndüstri 
odası ticaret sicilinden: 

Mersinin Uray caddesinde 28 numarala yeri tecimel yer 
ittihaz ve toptan ve pt rakende manifatura işleriyle iştigal 
eden T. C, tebasından Şahap hancı, hüseyin hancı, basan 
hancı, Lütfiye hancı, Nerimın hancı, Saadet hancı ve Halil 
Bilgin (Şahap hancı ve kudaşları ve şeriki Halil Bilgin) uo 
vanı altında kurdukları kollektif şirketinin Mersin Noterli
ğinden 19 4-938 T. ve 2504 numıarasında mukayyed muka
velesi gereğince ticaret kanununun 42 inci ve 148 inci mad 
delerine tevfikan tescil muamelesi ifa ve sicili ticaretin l 078 
inci Lumausma ve birioci sınıfa 28 t 938 tarihinde kayıt 
ve tesil edildiği ilan olunur. 

Mııl{aveiename 
Bir taraftan Mersinde mukim Halil Bilgin diğer taraf

tan Mersinin Mahmudiye mahallesinde mukim Ş1hap Hancı 
ve Huseyin Hancı ve Hasan Hancıya veknleten ve kUçUk 

Lütfiye lhncı ve Nerıman Hancı ve Saadet Hancıya 
velayeti hasebile mumoileyhlere izafeten babaları Ahmet 
Necati Hancı bervechi zir bir şirket mukavelesi akdeımiş· 
terdir. 

1- iki taraf merkezi Mersinde olmak Uzre ( Şahap 
Hancı ve kardeşleri ve şerikleri Halil Bilgin) unvanı altın· 
da bir kollektif ticaret şirketi ai\detmişlerdir 

2- İşbu şirketin muamelfttı umumiyesinde H1lil Bilgin 
ile akhlterden kUçUkl11rin velisi ve diğerler!uin vekftletna· 
me mucibince şirl{eti akd ve muamelatını idareye memur 
salllhiyettar vekilleri Ahmet Necati Hancı mUnforiden ve 
mUctemian vazı imzaya salahiyettardırlar. 

3 - Ş 1 rket kumaş ve yerli dokumaları ve buna mUma
sil emtiai ticariye alım satımı ile iştigal edf'cektir. 
. 4 Şirketin sernrnyesi ( U.3500) onUç bin beşyUı TUrk 
hrası olup bunun 3.: 00 Uçhin bPşyUz lirası Halil Bilgin ta
rafından nakden ve (10000) onbin lirası da Şahap Hancı ve 
Hiiseyin Hancı ve Hasan Hancı ve Lntfiye Hancı ve Neri-
man Hancı ve Saadet Hancı taraflarınd ırn milsavi surette 
kezalik nakden konulmuştur. 

5- KAr ve zararın yarısı Httliı Bilgine ve dığu yarı· 
sı da Şahap Hancı, HUseyin hancı, Hasan hancı, LUtriye 
hancı, Neriman hancı, Saadet hancıya ait olacaktır. 

6 - Şirketin müddeti tarihi mukaveleden itibaren Uç 
senedir, 

7-Şirketin ticarethanesindeki yevmi ivleri ve kuyut 
ve defatır ve kasa ve sair muamelelerin tanzim ve ifası 
Halil Bilgin taraf1ndan yapılacak ve ticarethane işlurini 
idare ettiğinden dolayı ayrıca bir Ucrel latebine hakkı olmı 
yacaktır. Necati hancı her vakit kontrol hakkını haiz bulu· 
nacaktır. 

8- ŞUrekAdan Halil Bilgin şahsi masrafları için şir· 
ket emvnlinden kendi hususi hesabına ayda azamt yUı lira 
ÇPkebilecektir 

9- Mukdvele mllddetinin sonundan evvel her hangi 
taraf sebepsiz olarak şirketi bozmak ve ayrılmak isterse hoz 
nıak ve ayrılmak istiyen taraf diğer tarafa (2000) ikibin 
lira zarar ve ziyan vermeğe mecburdur. Bir tarafı teşkil 

fiden Şahap hancı ve kardeşlerinin şirketi feshetmeleri on
ların ittifakla hareket etmiş olmasile kalıildir. 

10-Her takvim senesi nihayetinde şirketin bir plin
çosu yapılacak ve Halil Bilginin şahsi hesabındaki borcu 
temettn hissesinden tenzil edildikten sonra bakiyesi ser 
rnayelere zam edilecektir. 

11- Şerikler arasında her hangi bir sebepten dolayı 
ihtilAf zuhurunda tarafları İnt ı hap edecekleri birer hakem 
ve b.unların i~tif~k. ede_mediklerinde intihap edecekleri Uçan 
en bır hakemın ıltıhakıle teşkil olunacak hakem heyeti ma 
rifetile ihtilif halledilecektir. Tayin edilecek işt>u hakemle 
rin verecekleri hUkmU her iki taraf kabul edeceklerdir. ih 
tiJU hAkemlerle halledılemediği takdirde mercii muhakeme 
olarak Mersin mahkemesi kat-ul edilmlştır. 

12- Mukavele mDddetinin hıtamında şirketin lasfiye. 
si halinde bir tarafın muyafakatile mağı:ızada kalmak isti
yen dığer taraf son yapılacak pilAoço mucibince mevcut 
malları ve defterde kayıtlı bedelile demirbaş eşyaları kabul 
edip alacaktır. Bununla beraber şirketin alaca~ v~ ver~cek 
lerini de kabule mecburdur. Mağaza kUçllk velılerıle dı~er 
şUrekasma kaldığı takdirde şirket zamanına ait alacakların 
tahsiline Haliİ Bılgin mecburdur, Tahsili k11bil olmıyan ala· 
cakların zararı yarı yarıya taksim ve kabul edilecektir. 

13- Bu mukavelenamenin herhangi bir hükmOne ria
yet etmiyen taraf dahi diğer tarafa (1000) bin lira tazmi·. 
nat vermeğe mecburdur. 

Bu mukavelename bir nDsha olarak tanzim ve teati 
edilmiştir. 24 - Mart - 938 lmr.a imza 

N. Hancı Halil Bilgin 

No. 1555 it c! k. 1 • 
~4-3-938 gUnlU bu mukavelename a ın a ı yazı ı •.mz11 

YENi MERSiN 

maddesine göre tasdik kılındı. 

Bin dokuz yUz otuz sekiz senesi mart ayının yirmi dör 
dUncU gUoildilr, 

No. 1555 Mer:;in Noteri resmi mUhUr ve imza 
H. Başman 

Ru mukavelaname sureti dairem dosyasında saklanan 
aslına uygun olduğunu tasd~k ederim 

Bin dokuzyilz otuz sakız senesi mart ayının yirmı dör· 
dilncU gUnUdUr. 

Hakkı Boşman imza ve resmi mührU 
No. 2054 
Bu mukavelename altındaki imzanın kendisini dairem· 

ce tanıdığım Mersinde tüccardan bulunan ve Şahap Hancı 
ile Hasan hancı namına imzaya mezuniyeti İstanbul 6 ıncı 
noteı inden 9·4-938 gUn ve 5582 sayı ile tasdikli vekillet na
mesinden anlaşılan Ahmet Necati hancıoğlunun olup yanım 
de vazı imza eylediğinden Noter kanununun l>7 inci mAdJe
sine göre tasdik ettim. 

Bin dokuzyilz otuz sekiz yılı 4 Uncu ayının 19 cu gilnO. 
Httkkı Başman imza ve R. mUhrU 

Dairede saklı 19 4 938 glln ve 205~ sayılı aslına uygun 
luğunu tasdik ederim. 

Bin dokuz yilz otuz sekiz yılı 4 en ayının 19 cu gilnil. 
H. Başman imza ve resmi mUhrU 

Vekaletname 
Şeriklerinden bulunduğum (Şahap hancı ve kardaşla· 

ri ve şerikleri halil Bilgin) unvanı altında tesis edilt>cek kol 
lektif ticaret şirket mukavelenamesini beni temsilen tanzim 
ve imzaya ve bu şirket muamelatını tedvire ve nam ve he· 
sabıma her nevi emval ve emtiai tüccariyeyi satmağa ve 
satın almağa bedellerini tediye ve tesviye veya abz ve kab 
za, gümrük idareleri vapur ve şimendifer kumpanyaları 
nezdindeki muamelitımı takip ve intaca ve namıma mev
rut taahhütlü taahhütsüz kıymetli ve kıymetsiz paket ev
rak, mektup ve telgrafları ve emtiayı, ahız ve tesellüme 
ve mukabilinde makbuz ve ibra senetleri it11ına devairi 
resmiye ve gayri resmiye, bankalar, bangerler, ve sair mü· 
essesatı maJiye ile eşhlS zimmetinde tahakkuk etmiş ve 
edecek bilumum mebaliği talf p ve ahiz ve kabza, bankalar 
nezdinde namıma hesabı cari küşadına her nevi mebaliği 
depoya veya ihiz ve kabza emval ve eşyayı ticariyeyi re
hin irae ederek istikraza emtia üzerine avanı mukavelena· 
meleri akdine mukavele ve bordroları imzaya, verilecek pa 
raları ahze ve ticarethanem namına senetleri mektupları 

telgrafları imzaya kezalik nam ve hesabıma müzayede ve 
münakasalara iştirake, pey sürmeğe, tevdi ve istirdada ve 
uhdemde tekarrürü halinde taabbüdatı ifaya ve taahhüt mu 
kabili tediyesi lizımgelen mebaliği tahsile mukavelename 
akit ve imzaya basılı muamelatı ticariyemin hüsnü suretle 
tt:dviri için muktazi ve kanunen benim yapabileceğim bü
tün muameleleri son dereceye kadar ifa ve ikmale ve bu 
itlerle sair cihetlerden mütevellit olarak benim baıkalarına 
kartı açtığım v~. •.~•cağım, başkalarının baaA karşı açtıkları 
aç(jc(jklc.rı l.nıturı davalcrdarı dolayı tiirki)e cum-
huriyeti mahkenwlerinin meclislerinin ve daireler
le nıiirsseseleriııin lıer kısım ve derecrsirıe Jıer 
sıfal ve tarik \·e suretle beui lfnısile, yenıin, trk-
1 i r ve k ii hu 1 \'ey a r f' d d p' ş ii h u l i k a fl) e ve is l i nı a J • 

nı talelw, iflasa nıütt>allik biletimle nurnmerntı 
ifaya, iflas talebi11e ve redde konkorJato akdine 
ve ale) hine itiraza siı,dik ve muhasip laJ iu ve 
dzline, haczi ihtiyati ' 'e icrayı vaz ve ftıkkini ta
lebe, icra dair~leriııde takibi ıuuanıfleye, karar 
ve ilau ı ların ıHt~zuıı lalt>bf>, alıiz ve kabza, sulh 
v~ ibraya, dav~dan ftıragale ve tahkime ve lüzu 
run nda bu Şf rH itin lıi r ~ ısnu vt>ya l<ı ma nu ile baş 
kıılarını da t .. vkil ve h· şrik ve azle, hasılı lıakla. 
rmu ve rııE>ufaatlt>rimi n ı ulıafoza ve nıüdcıfaa icin • 
nıünasir. görec• ği her lt dbir ,.e muamt-lelt>ri ifa-
ya nwzun olmak üzre &Jc rsirıde Malınıudi)e nıa
lwllt-siııde nıukinı bab~nı Al ı nıfl l\c•cati har.enı . 
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Mersin Piyasası 
:l-5-938 

K. S. 
Pamuklar 

Kıevlant 41,50 
Dağmala 29, 
Kapı malı 2 7, 
Koza 5,50 

1 
Kırma f> 
Kozacı parlağı 26 

buğday - çavdar 
Sert şark 5, 95 
Yumuşak 5 12,5 
Yerlibuğda~ ' 
Çavdar 4,ôi,5 
Anadol Yulaf 

arpa 
Anadol 3,87,5 
Y e-rli alivre yeni M. 3,,~u 
Nohut eksh'a 5,50 
Fasulye 6,8 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 
Balmumu 
Cehri 
Susam 

4,62-5;5 
120-JBO 

20 
75, 

16, 
yapağı 

Siyah 

/ Şark Anadol 
Aydın 
Yıkanmıı yapak 
Gnz yunu 
Konya mallar1 tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

50 
44 
50 
80 
70 

5Q 

pirin eler 
Birinci nevi mat' 19-20 
İkinci nevi mal 

285 Çay 
Kchve 104. ıos 

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

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • • 
Acı çekirdek 
Urfa Yaiı 
f çel ,, 

85 
,55 
33 

90 

i L A H 
Mersin liman Reisliğinden 
Limanımızda birçok vapurların bir araya gel. 

meleri neticesi olarak normal olımyan sıkışık vazi. 
yeller hasıl olduğu ve iskelelerin_ toplanan işe mü 
S3it bulunmadıkları zamanlarda iktisat velAleti ta 
rafından veriltın ~mre imtisalen aşağıda gösterilen 
flsaslar daire~inde şileplerin sıraya konulmak su. 
retile çalıştırılacakları alAkadarlarca malum olmak 
üzre ilan olunur. 

1- Etinerleri mucibince muayyen zamanlarda 
muntazam posla yapan vapurlarla demiryollara 
malzemesi l<thliye eden gemiler sıraya ıAlıi de
ğildirler. 

[Limanımıza posta yapan vapurlar şunlardır: 
D~nizyolla rı, Hidi vya 1 ve A<lri Jalika k umpanyala 
rma uit v~purlar] 

2 - - Po~ta vapurları birl<)ştikleri zamanlar sıkı
şık vaziyet olduğu t:..kdirde tercihan bu vapurla
rm işleri göriHec~klir. 

3-Limamımza vürut tarih ve saatleri esas ola 
rak şil.-pl~r sıraya konulacaklardır. Ancak umumi 
su~e~te li.!uanda ~ah~ma .. vaziJ etlerinin ve iş kesa 
fr.tmın musadelerı gozönune alrnarak bir veya da 
ha fazı~ ş~lebin Lir arada çahşlrrılnıalarına müs~ 
ade edılebılecektir. 

4--Sırada bulunan bir şilepte ayni zamand· 
tahmil ve tahliyeye imkan görülebiltıcek olu a 
her iki iş birden yapılacaktır. rsa 
5- Tahmil için limana gelen bir şilebin keudi _ 

rasmda çalışırken alacağı yükiin bir kısnu mevc~~t 
buluumaması veya vaktmda gelmemi~ olması yü 
ziinden faaliyeti inkıtaa uğrıyacak olursa onda -
sonra sırada bulunan şilep için çalışılacaktır H~ 
miilP.sirıin verilmesine imkAn hasıl olunca ev~el a 
başlanan şilebin işine devam edilecektir. ce 

uruunıi vt-kil tayin ellim. 2-l· mart· 938 
~·ersindt> M~ hmudiye Mh. de oturan 334 do 

ğt;rulu Ahmed Nt-cati İlanc1 oğlu IJüstı yin Darıcı 
imzası. 24 3-938 

6- 15-5-938ta rihinden itibaren şileplerin sır 
ilP. işleri ~örülmeye başlanacaktır. a 

Malıuıudiye mahallesindeki hanfllerine gidile
rek y:4ztlan bu vekalPlname altmdakı imzarıua ken 
dileriui huıultğımız ,\f~rsinde Harıcı Alıwet Nfcati 
nin oğ'u Hiiseyin llarıcuun olup yanumzda vazı 
imza eylediğinden ş~hadt-llo bulunuruz. 

Mersirıde Nusratiye M. dtı ~lustafa oğlu Alımel 
Ralu imzası 

Mersinde arabacı Cf>mil Sont>lli mührü 
No. 1534 

malımudi~·e nı~lrnllı ~iııdrki lrnııelef'irıe gid.,n 
memurum S. O. il l a r:ıfırıdan takrirleri alı 

Batlık Bağ -
Ta.rsusun bağlar ba~ı civarında, şa~kan Artin 

ıevcesı Maryam veresesı, ~arben Serkıs veres . 
şimaltm dere ve karabet veresesi tarlası cenubesı 
tarikiam ile mahdut eski ölçü 25 dör"°'m b· xen 
nısfı satlaldır. ueın 

Bağda 42 ze) tin, t O armut, 7 incir 7 
- d "ı k · · ' nar agacı var ır •• ~ ma ıstıyenlerin Tarsusta M b 
~ Ba~· Tal~~cüye müracaatları. 4.6.g_~~ aa 

.. B_!n .. dokuzyiiz otuz se~iz yılı 3 cfı ayının 24 
mı gunu. 

Hakkı Başma n imzası resmi mührü 

lar şahıs ve hUviyetleri dairece tanınmış olan .ve ~ersınde 
Mahmudiye mahallesinde oturan bUyUk ~ğlu Hüseyın han.et 
~ekili ve kUçUk kızları LDtfiye ve Nerıman ve . Saade~ın 
vetiyeleri ve &anunt mUmessilleri babaları Necatı hancı ıle 
lstanbulda Beyazıtta Soğan ağada Halil Vardarlı apart~a 
nında oturan 324 yılında Muğlada doğan ve halen Marsın· 
~e ticaret yapan halil Bilginin oluR kendi eJlerile in:>za et· 
hklerini · ve Necati hancının hUseyin hancı namına ımzaya 
rneıuniyeti dAiremde saklı 14·3-!J38 tarih ve 1534 SA.Yii! 
Vt!kaletnamesindeu anlatılmakla Noter kanununun 67 ıncı 

rıaıı bu vekaletname al ıır daki ınızaıım lerıdisiııi 

lCJrııdığuu )'Ukardaki şahitleri11 lasdikind~ıı aıılaşı
lan Ahmet Ntıcati llarıcıo~lu llüs~)· in llarıcım olup 
yanmda vazı imza e) lediği cihetle Noter kanunu 
na göre tasd1 k kılındı. 1 

Dairfde SHklı 24-3-938 giin ve 1534 cü , 
sında saklı aslına uygunluğunu tasdik ederi Sa)ı 

.. ~in .. dok uz )' iiz otuz sek iz yıh 3 eli ay~ 
cu gurıu. ın 24 

il. Başman imzası resmi mührü 
-Sonu Yann _ 
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Mersin Cum~uriyet mü~~eiumumiliğin~en 
1 - ~lersiu ceza evindeki mahktlm ve mev

kuflarrn 1 haziran 938 tarihinden öl-5-939 lari. 
hirıe kadar bir senelik ilıtiyacı olan 90000 dok
san bir. kilo e~ a.aıek kapalı zarf usulile mü na kasa 
~ a korıulmuştur. 

2 - istekliler 8550 lira ihale bedt>li üzerin. 
clt-n 675 lira muvakkat teminat makbuzlarım ilıa 
le günii olan l llaıiran 9a8 çarşamba günü saat 
14 de C. ~1. umumil!ği nıakammda toplanacak 
olan komsıyona tevdı etnaeleri. 

3 - Tflklif mektupları ihale günü saat 14 e 
kadar laalıhüllü rosla ile veya liizzal kapalı zarf 
deruımrada komİS)Ona tevdi edilmiş bulunacak 
\iP, muayyen saate kadar her ne surt>tle olursa 
olsun k onıİS) ona \'erilmenıiş 'mektuplar k <ı hul O• 

luumıyaca k tır. 
4 - Şartnarue mu vafLk olmıyan veya içinde 

şartname dışrnda şarllaı·ı ihtiva eden tekliflere 
itibar P.dilnı+ız. 

5 • Verilec~~ fl~fllf'k birinci nevi undan yap1-
l ~1 cak ve lırr t•knırk tanı 960 gram olarak l>işiri 
lt'cektir . E~m~k c+ıza evi müdiirlüğii11üu gösttıre
c+ıği Hizum üzerine )e,nıi)e2oo ila Joo ad~tara 
sında her giin nihayet saat 14 de cflza evine tes. 
lim edilmiş bulunacaktır. 

7 - Ek~ihrueden müt ~vtıllil bilumum rüsum 
teklif, da uıga resfli i ve ila11 ücretleri le • indtılhace 
flkmeklerin veya un tahlili icln '~ liilcümle mas
raf müteahhide ait olacaktır: 

8 - Şartnameyi bedelsiz olarak almak ve das 
ha fazla izahat almak isli)enl~rin tatil giinltıri mü
tesna olmak üzre her gün C umuıuiliğine müra-
caHt ~lnıPIPri ih}n olunur. 3. f> . 7. ı ı - ı 5 

ı ··na;;k~ır··.,···*i 
1 
'f latanbul ve moskova On;versiteai 
~ seririyatı hariciyesinden mezun 1 

Hastalarını Bayram günlerinden mada her iiln '8 
Hbab Hat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son-
ra on beıten onsekıze 'kadar muayenehanesinde flabul 
eder. 

ADRES : Camiıerif Mahallesinde panr caddesi 
29 No.lu Hane 
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Mersin Tecim ve Endusteri •• si go I' ta Meşhur Sanat'lıdr 1 
OdasıTicaretSicilinden guven Sosyetesi Remzi Tezelin · 
Azak ~~:.i:~: ~··~";:,:~.··~:.~ Sümer bank Atatürk 
tecimcJ yer ittihaz ve muhtelif C f "' [ b ~ük 
ithalat ve ihracat ticareti işteriyıe Emlak ve Eytam e a ayar, Y • 
iştiğal etmek üzre T. c. Tabasın bankalarının kurumudur rü Kaya, Ali Çe-
dan llya Ney, Joze( Coşkun ve • k Ş k S İtalya tabasından Oktavyo Braza Tam tu•· rk tın aya, Ü rü a· 

1 

folli \'e lsviçre tabasından Raol I• ra c o ğ l u, saf f e t 
Alterin lstanbulda, (Brazafolli ve Şürekası Türk Limited Şirketi) ve en güvenilen sigorta şirketidir Arıkan' a ait fotoğ-
Unvanı altında kurdukları ve Is il fl [d• tanbut sicilli ticaretin 

23682 
Numa aya l, ~aııgııı, Nakliy :.ı l, Kaza Oıouıolıil sigor ra ar ge ı. 

rası altında kayıdlıLimited Şirketi ıalarırnzı en müsai t şa rtlar VP lt>tliye kolay· Sedad Sahir Seymen 
nin Mersin Noterliğinden 25/3/938 l ı~liJnle yapar. Uray caddesi No. 41 
T. ve 1565 uumarasında mukayyet Mersinde Mümessili Mersin 
mu~av~lesi g~reğince ve iktisat VASFI ORGUN ---

v_ek~t:tı iç Tıcaret Umum Müdür • T u·· R K H v 
lugunun 13 N. 938 t ·ht· - • A A 
sadelerine ve ~~cnaret K:::n~n':~ ~··············~!f.j!!i;fil;f,•••• 
a~ka~ı m~hsusa~ına tevf~k~n Me~ :.Fabrika ve Sınai m iiessese• K u RUM IJ 
kur Şırke~n.Mersın Şubesının tescıl ı!lf ·~ 
muamet~sı ıfa ve Sicilli Tic~r~ti~ • Sahiplerinin nazarı dikkaı·ine : 
1081 ıncınumarasına ve Oda Bırıncı • • . . . .. .. p • Sınıfına. 101~11.9~~ :arihinde kayıt İf Mersınde şımdıye kadar bır dokumhane bulunma-· ıya ngosu 
ve tescıl edıldığı ılan olunur. ..dıjından dökiim işi olanlar uzun masraf ve külfetler: · • • 

~ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve sair mahallere gide-~ her f'!ın Onbırınde 
i 1 a n :rek iıl•rioi y•ptırmakta idiler. Bu ihtiyacı OIZUI dik·ll Çelıılır 

~kate alarak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarında: her ocağı zengin 
Antalya Cum~uriyet !f.3\ oumaralı sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • eder. 

müddeiumumiliği~~en $Dö~üm~anemde ~er nevi döküm işleri ~apılmaktadıı.! Sizde Bir 
. Antal!a ce~•. evının .. ı •Fıyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. • 

Hazıran 938 tuıhınden ıtıba • .. .. . A •• • 1 da ne 1 
re.n bir senelik ihtiyacı olan ,.oo.~ una ışı ola11 fa brı k •• , SlllHI lll urssese salıip-· I a 1 n iZ 
8 .., 000 {seksen beş bin) kilo IUermiu menwuu edıkct!ğiui şimdiden arz~de-• . • 
ekmek 20 giin müddetle mü •. · • 1 1 a" n 
nakasaya konulmuştur. •' 

1 ~'· •• • • ,. • Tali~ olanların şeraiti öğ ~Çur.u~ çıkan. ve .~eğ(~nll~H ren __ p_arçalar• Sathk kuzu ve kısır koyun 
aenmek üzre Antalya Cum- !gerı ıade edılebıltr. lşlerıınızde surat ve• D 1 t · t · l t ı · b · t .. dd · ·ı· • · ~ · a ev e zıraa lf e me en 
urıye mu eıumumııgıne •• temızli<S-e ituıa oıunur 4

ll. :"": • • ••• • 
mllraca, .. ları ilin olunur. . 0 • ~~ .:\..a • kurumu Tekır Çıftlıgıne aıt 

5-8 - 11 -15 ! Hariçten sipariş kabul edilir.ı ~ olup Tarsus çiftliğinde bulu-
~ -· t1t nan (560) bat kasaplık toklu 

---------- "! o; Akın_ dökümhanesi aahibi • ve kısır koyun ıatlıktır. , . , ! iBRAHlM ôZlsELLl .. Talip olanların Silifke 

Mu· ret tıp mBLIRISI mu·cellı't ~ !I Tekir çiftlig· i müdürlng· nııc mQ 
'R I 1t•••••1t!fl!"-if.!llif.lilt*.li!f. .. !f.!l•li••• racaatları ilin olunur 4-6 

A A YORUZ - ---·---
Matbaamızda çalışmak 

iizrf\ Mürettip, Maldniıt ve 
Mücellide ibtiyatımız vardır. 

İsteklilerin müdürlüğe müra 
caatları 

Satılık ev 
Mersinin Mahmudiye ma 

hallesinde Küçük hamam civa 
rında ısı inci sokak 15 nu· 
maralı ev sat•lıktır. 

Ev tahtani dört oda bir l 
mutbahtır. İçerisinde çeşmesi 
tulumbası vardır. Altı bod 
rumdur, Almak istiyenlerin 
matbaamıza mUracaatları, 3-5 

• • • .. 
t'ı. 
••' 
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,ı•,', 
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i--··k~Yader:r;ş";.·y~c·····ı 
il Sayın Halkınıızııı Sılılrntıııı _göz öııiiııde ıuı•rak t'ŞI buluııııııyaıı KAY Al 
IO~LE~ ~UY UNU gayeı sılı_lıi bir ş~lıi de ıııenbağdaki ıesisaııııda eksik-
81 h~lerrnı tam~mlaıuış fennın en son usullerini y~ptırmakda bulunduğu-

ıııızu drKAv AE>ELEN SUYU . • 
. .~y~aıhiı 1erden itibar~n. i~tasyo~ yan!na kadar cam borularla billur ~nuzlara! 
mdınlmıı ıadanda ~ütün f ızı~ı ve ~ımyevı evsaf ım muhafaza ederek el deymeden•ı 
hususi kimyakarimiz huzurunda damacanlara doklurulmakda ve muntazaman 
ıablimiza ıılmlktadir • • 

KAYADl!LEN SUYUNUN e~safı ve fevkalldelll}ine gelince: Yıllar aeçdikçe halkımızını· 
1 ııosterd.iti ra4bet ve lcveccilh~ kareısında fazla sOz söylemel}l zait gOrOyoruz. Sıhhat Bak~nlıgı • 

llve selahıyetll makamların vermış oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU ~alPız Türkiyenin • · 

1 en iyi suyu olmakla kalmıyarak uouaraoın birinci kaynak suları arasında bulundu4unu isbat • 
etmiıtir. • il ~ 1 lıtahsızlıta, ha1ımıızlıta bir çok mide batırsak hastalıklarına karıı KAYA.DELEN şifalı bir 1 ( J ~ 

1 
hayat kaynaQıdır. ...,._/ 

Suyu pl1t unılz ve l#rrolulu. Tıtr/Jbt ttün sayın hal/umu lundindt buldu/u .. tndılik ve sılı/ıatuı • 

l 
vtrdl/J Jarlıltula suyumuzun mfllla'Jsl ço/ainıo/Uadu . 

• 
g Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi e 

MllUI••····--· .. •• .... ~. VPr'i M~r~irı ttısımevindf! ftasılmı~tır. 

İHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI ı. 
' Hazırhkh oavranını 
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