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Jltlareşal Çon-Aay-Şek teftişten döndü 

çin _çeteleri 
Japonları taciz ediyor. Japon 
Maliye N. vergileri artıracak 

Çinliler Japon taarruzlarına şiddetle 
mukavemet ediyorlar 

Şnn1ıhn y Sl (Hndyo) - Çan 
Koy-Şek cephelerdeki tofıişlorln 
den dönmüştür, Mareşal asker! 
vaz iyet lıakkrnda nikbinlikleriuı 
izha r etmişt ir, 

Şnnglıay - Çmlil r 10 O -
500 kişilik çolelor teşkil ederek 
J apon Jotnatınn karşı nkııılar 
y npmokln ve çok def 1lnr Japon 
ln rı fona \loziyote c;oknuıktadır· 

!ar, 
Ş:ıııglıay 31 (Hadyo) - Pekin 

Hoııko denıiryolları ü~eriııde 
yeniden çarpışmıılar olmamıştır· 
Çin ordusu yopılan lıücumlnrn 

şiddetle ve çok kuv'1e lli bir su· 
rolle knrşıhınıoktaclırlar. Çinliler 
Bolıo cknrında Japonlara karşı 

lınskınlar yapmnktn ve onları 
iz'oc etmektedirler. 

Başka mıııtnkalarda hare· 
kot la1yclcdilmcmok tedir, 

Tokyo, 31 (Radyo} Jopoıı 

mnli)·c naurı bc)·nııalta lıuluırn 

ı nk varidatı :wo ınilyoıı dalın 

ortır.ııı vorgi haz ı rl n yncoıtıııı 

bildirmiştir 1
• Arıınloıı bu para 

lnr Çin lıorci masrnfıııa kullaııı 

lncaktır . 

Hatay Meselesi 
Hariciye Vekilimiz.le 8. Delbos arasın· 
doki noktainazar ihtilafı bertaraf edildi 

Cenevre 31 (Radyo) - Türkiye Hariciye Vekili 
B. Tev1 ik Rüştü Arasla Fransa Hariciye .. nazırı . Bay 
Delbos Hatay meselesi etrafında tekrar gorüşmüşler
dir. Bu mesele konseyin toplantısından sonra müta 
hassısların tetkik sahasına intikal edecektir. iki Hari · 
ciye vekili arasında noktai nazar ihtilflfı bertaraf edil 
miştir. 

Çocuk Esirgeme kurumu 

Müzik gecesi 
Pel{ saınin1i oldu. eğl enti saba 
lıa }{adar neşe ile devanı f~tti 

Çocuk E irgo111n Kurumu 
nun T üccur Kulübünde tertip 
ettiQi müzik gecesi çok sanıiınt 

bir hava içinde ve pek eğlenceli 
geçli . 

2~ akşamı daha snol 17 den 
itibaren da"olliler çok 1ıüzel "o 
mun tazam hazırlanan Ealonu 
doldurmıığn lıaşlnınıelı. 

Muen·en olan soe tto salon 
tonınmcn dolmuşlU, bir çok kim 
solerın oyaktn \'O saloııun dışın 

dn kaldığı görülüyordu. fsıikla l 

marşı ilo pı ogr oma buşla ıı dı. 

Salonun aulresiuiu tanı kar 
şısına lıazırlaıınıı sahneye göz· 
lor dikilmış, ıncrokla lıu yepye 
ni tarzda ·tertip edrleıı progrn· 
mın ıatLikine gcçilme:;iııi lıckli· 

yordu. Herkes : 

- Acel>a nasıl ıı<>cecck ? 
- Acebn iyi olacakmı ? 
Diye nHmıkııı verdiği he)'e · 

canı yonındokiııden alacaıtı cc· 
vapla t ntmiııe çalışı ) ordu. 

Suhncnin sağma soluna asıl 
mıe <.'ocuk Esirgeme Kur umu 
nuıı fors ıırıu l atıı y a n ve Hııso n 

Güre pik tarafından yapılan iki 
levha loplonl ı sebebinin en can· 
lı ifadesi olarak lıol ışıklı salo· 
nu ook güzrl süslomişt i . 

Nihayet müzik çald ı riOlolar 

haşladı lıu progrn nı ın her y~n i 
numarası bütüıı davetliler üıe· 

riııdo ayrı ayrı ZC\'k yaralıyor· 

du. Her lıoldo program iÜZel rn 
çok büyük onıcklerlo tertip edil· 
miş, titiz ollcrdon çıkmıştı. Ten 
kide u~rnmnyacak en ufıık hir 
ııokta bulmak mümkün olama· 
nııe, heııim hoşuma gitmedi di· 
yen bir dn\·otli r o rn t goliııme· 

miştir 

M Ti~reliıı şiirlori, 'Bnyan, 
Kahinei, Örge Hı bilhassa Luhte 
rin sololan IJü t üıı Hnloııu roşel~r 

le doldurmutılur, takdırlc anma 

mok eldoıı "elrne1. . 

I\Anıil Gülerso} un monolo · 
gu ve kemerıçeai, f rfnıı Sarımo· 
ı in şarkıları do dnvolliler üıe 

rinde pek güzel to irlcr yııpmış 
uıun uzun alkışl anmışlardır. 

İlk pro2'rnmın, son 11um ::ı rn 

srııı teşkH eden kücük B.ıyan 

Feritin Kelebek rak sı fevkali\de 
geı,:ti ue~ az orgı111tin elbisolerile 
küçük Feri soyirci l criıı takdirle· 
rini topladı . 

Bunda n soıırn ilk ııunı ora · 

lor hilnıiş, lıüfoleriıı açılına za 
manı gelmiş bulunuyordu . 

Vilayet Umu· 
mi Meclisi 

Toprak kanunu layihası 

Kulü p caz ı done lıavolarırıı 

çalmağo hoşlnrkon dışnrı l n çok 
bü yük itina ile hazır loııa n ye 
ın ok büfeleri açıldı. Salon tcınn 

men büfeyo boşaldı, çeşit çeşit 

Bugün saat 14 de 
toplanacak 

Vil A)'et umumi meclisi 1 Şu 
l.ıol 938 salı günü saat on dört 

te açılocnktır, Bu toplontıd n Va 
li Bey Hükı'ilddin Nasulıioğl u 

sen elık ııu tuklurıııı okuyncaklor 
\'O bundun sonra oncüınenler 
seçimi y a p ılacak tı r, 

Kazalarda bul unan um umi 
meclis ozalarrndnn bir kısm ı 
şehrimize golmie lıulunmnkladı r. 

Gelmiyenlorin de bugün 
ö~leden onel gelmolori bok 
leıı mok tedir, 

Çin Nazırının 
Bir F ranıız gıızete

ıine beyanatı 
Paris 31 tHııdyo)-Çııı Mo: 

li ye ıı azıı 1 tıir Fraıısıı goıetesı 
nıuharri riııc boyanattn huluna 
r ak; aııc k Jopoıılar Qııı topı·ak 
lar ı nı tahliye ederlerse ınukovo · 
meti bırakacaklarını, topruk l nrı 
ieııa ı altıııdn iken muka\·o.nı~lt~n 
kcıtıyen vazgoçmiyoceklermı l>ı l · 
dırm ietir. 

Romanya matbuatı 
ve Y ahuJiler 

Bükme a ı (Radyo) - Ya.lıud i 
ler mosolcsiııin görüşOlmesı ve 
lll üıakne edilmesıniıı Mıllo t ler 
Conıı )•eti konseyi tarafından rP;d 
dedil nı ie olması burtıdo derın 
nıem ıı u •ıiyo t uyandırmıştır, Ro· 
tnany n t eziııi müdafun eden Oe• 
rıevredoki gazele muholıırleri 
telaraflorı matbuatca neeredll· 
inekte ve mütalealar ilhe olun 
Dlaktıdır, 

Yeni Kanun araziyi iiv boya 
3)1 1 rnı a ktad 1 r 

yemek lerden istifadeye buelnnıış 
!ardı, bu ne bOyük bir zevkti, 
bir taba k içine çeşitli yemek leri 
ıı i alon davelliler masnleı ıno ko 
şuyor ve nıüıikli e~lerıcnli bir 
akşam yemo~i yiyordu, bütün 
yüzler gülüyor, ietiholar yerin 
de . Çok gcçıııcdıııı hüreııin clo 
lu tnbnklnrı ynrıdrın ııeoQ'ı iıım ie 

hallfi bıızı çe.şitler de temnmen 

Martta Ankarada çifçi kon1Zresi toplana 
cak ve layiha etrafında görüşülecek 

Ankara, - Ziraat Vtıktl.le li 
Mortla Anknro<la toplanacak o· 
lan tıüyük çihçi kongrtosi haz ır 

lıklnrı ilo meşguldür. Kongrede 
lconueulncnk mevzu yeni toprak 
knııu ııu IAyihas ıdır. Bu i tilıarl4 

ldyihnya, diğer v ek Ale llerd eıı 

toplanan ınü leloa l ıır göz önüue 
alınarak, son şekil \'eri lrn ek ü· 
zeredir. İl k proje bazı tftdillore 
uıtroınıe t ır· Dil hnsea mülki yet 
eekilleri üzerinde Adl iye Vekille 
Linin ileri sürdüjtQ bazı kayıd · 

lar c' eğişikliği icap ettiren müla· 
lealol' cümlesindendir. Adli)·e Vo 
kdleti toprak kanunıınun diğer 
nna kanunlarımıza uygun olnıı 
yan hükümler ihtıva etmemesi 
için lftyihayı uzun lolkiklerden 
geçirmektedir. Toprak kanun u 
projosilo, çiftçi kongresinde gö· 
rGeülecok olan on mühim esas 
lordan biride çiftçi teşekkülleri · 
dir. 

Kan un araziyi üç bO)'n ayır 

maktadır: Bu rılardon küçükleri 
küçiik çiftQi ocatı ad ı altmda 

ispanyada 
Barselon, 31 (Hadyo) Asi 

kuvvetler ÜQ şehri daha bombar 
dıman etmielqr ve yüıe · rakın 
mermı atm1tlardır • 800 ölG te 
bir ~ok Jftralı nrdır • 

toplonmaktn ve bölgeye göre bir 
çiftçi nilesine yotişelıilecek kodıır 
toprak ih tiva etmek ledir, Bunun 

b tınie bulunuyordu . 

ııihahel l.ıeş misline kadar elan rı kısmen toplanan salonda danı 
a r azi orta arazi mülki yeti ve da 

Yemek ton sonı a , anndalyala 

lara u11şlondı. 
h a )' u kar ı e ı da büyük arazı ınül 

- Sonu lkloclde-
kiyeti ünvanını a ln.·.:,ıa:;k:;l::o,:d.:,:ır~. -------..-.~-------

1938 d9 Üni,rersitecle 
Neler Yapı1acal{? 

Aııkn ra, (Ulus) - 938, Türk 
(~nı versi tesi için hir ineo. ve le 
mnmlnma yılı olacak t ır , Bnşlın 
kırn CelAI Boyaı'ııı üniversiteyi 
zi y arct i ıı don ve Hcktör Cemil 

Bilsel'in Ankara yolcıuluk l ari y le 
esasları kardrleeınıe olan r eni 
hamleler üniversitemizin lıelir 

m iş olan ih tiyaçlarını kök ten "e 
tek tedbirle hol etmiş olacaktı r 

Üniversitemizin bu > ılki fov 
kalAde bütcesi, ctört buçuk mil 
yoıı liraya çıkarılınıeıır , 

Burs usulü, çok genişle ı ile 

ceklir, Böylelikle geliri olmnyun 
çnlışkan t oloheniıı yük k tahsil 
yapması temin edilecektir , 

Yeni bir yurl binası inşa 
edilecek tir, Bu biııo, bütün kon 

roru haiz u ihtiyacı tamamile 
kartılayıcık bir rapı olacaktır, 

Bülün talebe için temiz ve 
ucuz yemek yiyebilecek bir lo 

kon ta \'O oyuıı salonunun ihale 
si yopılmıetır, 

Üni\•orsiıo kitahhnnl'si, gece 
yarısına kndar acık bulunacak 
t1r, 

Güzel bir spor tıalıeııı ,.e 
spor sarayı ynpılacnk; Türk Oni 
vereileRtııln bir oksiği olan spor 
iei hu scno boşnrılınıe olacak t ır 

Bu sone üııl\·ersi tede yeni 
ineaat \'ardır : Sın ıfsızlık v o 
yersizlik sıkıntıs ı kelmıyacek t ır 

Kitabhane, ôore \•nsıtaları 
zengiıılceıiril ceklir, 1 

Toleboııin memleketi tanı 

ması, Lilme i \o pratik bilgiııini 
artırması için esasi ı tC'd birler 

alınnııe l ır, Yurd iç ve dıtına sık 
ıı k aer ahatler tertib edilecektır, 

Duygular: 

" o ,, 
- 2 -

Dir gün oıın sol'dulor: •nuy. 
gulıırını hanai mermere akset· 
tirdiııiz?. 

Cevap verdi o! .. Afermcr gü· 
zol . . . Doııizleriıı t•ııgiııliği 

mermerin lıeynı teııiııde hareli 
l.ıir lfıl roni'idir. Ah benim duy-
1ıulorım, Lıenim paıısi )· oıılnrı m 

işıe onlar uir mermere kazın· 

ııı n k taıı lcoçıyorlor. ,, 

Vo yiıı o 0110 sordular: "Sen 
mermorloro ııo işlersin?,, 

O; koloıııiııi saplnclığı leu 
rengi nıcrmr,r<fen başını kaldır· 

dı; "o~er tanrı ol nydıııı nıutla· 
ko tıir kadın lınlkodordim,, d('di. 

Gece lıir tülo bcıızİ)' Ordu. 

Gıriye ) akııı rııaıııosu şohriı! \'e 
suların omıızuııdn idi. Ay gü· 
nıüş buhorıııa knll.ıcdilnıiş gibi 
idi. Ve işle o bôylo bir gecede 
şehre hakim tepede bulunuyor
du. 

Uiıınlrıro lıaktı. Vo sokaklar· 
da hayalt IJir gozirıli yaptı. Ken 
di kcııdiııe : "l'auiat güzel faka t 
mermer 1ıüıel .•. 

Alı hu iıısnıılor . . • . lşıe 

onlar ildlılcmtoıı da ü ıüıı .. . 
Çüııkü iztıral>ı tanıyan oıı· 

ctık odur.,, dedi. 
Yntnk odasıııııı peııce relor i 

gül tınlıcclerine hükard ı . Her su· 
balı bir hüllıül hu bıılıçol nr<fe 

en güzel türkülerini söy.ordi. 

O; güıılorco uu lınyolı gör
dü. Eliııe fırcasıııı aldı. Bir Le· 

ze gül büllıül hikiiyesinı yazma· 
ya lıa şltld ı. 

Bir gün lrn efsaııc nyııi be· 
zo işlendi. Fakat o yine d uydu· 

A'unu süylomi>·oıı IJüllıül giui 
pencore koıınrıııda ölü bulund u. 

G üzol .. . İşLo uu ha ynl gü · 
zol dedi. Vo koşurak mctmorlori 
111Ua)'0110)'0 gitli. 

Süt beyaz bir ıncrmor bo· 

ğoııdi. Z i lıniııden ge~cııi l>u mor 
mer ıoııiııo ieleınO)'O haşlad ı . 

Oüıılor y1JI iC İ bi g<'çli, Jlikin o; 
oları mı rmerle evlencıınemişti. 

Onun başı çıplaktı. Zeki göz 
leri kor gilıi ynnıyo,·du. Büyük 

lıaşını ynzı masasıııdnn kald ır · 

dı, \'e ne istodiğiııi sordu. Di1ici: 
•noıııoıı1111ıııı ismi ııu olncakV., 
dedi. 

Ynıın ıı 1ıözloriııi knllıine sap 

lar iilJi yumdu o . .. Ve c Kor ... 

Onun asıl adı da kor .. . • dedi. 

Oııurı güldügüııü gören ol· 
nınmıştı. \'o o bu şolırin hitti~i 

l>nhç~lerin birisinde lınlıçı vaııdı . 

Kahramoıı; eçot lıu bir son· 

lıoldür o; yaptığı heykele bu adı 

taeıron bir f'jdN· kazıdı . Şehrin 

hülüıı snldıılori hu > eııi CBt!ri 

Jıe yrııtlo temaşa etlilor. \'o ilıa· 

dot edecek kndar korkulu bi r 
hay ıı t ynş~dılnr. Veha, 'füuıı na· 
aıl eelıirleri kasıp kn\ urursa &y 

ııt helecıaııın atıı~ı lıu snkiııler
de do görüldü, 

Fakat eehr in ibodeli ayni 

ibadeı , mcıbudu ayn i mabud, 
lldoti ayni adetti, 

Sabri Us 
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Jale A~la anlatıyor; 10 
Hayatta çirkin kadın 
yoktur. güzel olmak 
için onu istemek kifa
yet eder, 
Bayaıılnr, rlemek her geçen 

de\'ir, dnhn doğrusu yıl, kııdın 

güz.elliğiııiıı ınuhafazıısırıa, halld 
aı' lnıasıııa yat ı.lım etmiştir, 

lliııaeııaltıyh lıu apığımııa 

kadar gelcıı lutfn hiz ne diye 
reddedelim ve ııe diye oııu ilı 

mal edip, lı'lkayt kalalım ? 

Tarihte, "Büyük Roşelin,. de 
diği gibi : 

Hayalla çiı ·kin kadın yoktur 
güzel olmak için oııu ifıtemek 
kıfayet E:'dtıl', 

JJemek iradın, ııe kadar bi 
çime gelnıf.:z çehreye sahip olur 
sa olsuıı ona İRlPdiği güzt'lliği 

ve cazıbeyi \'erıneğe muktedirdir 
Çüııkü güzellik tek cepheli bir 
madalyon değildir, güzellik bir 
ı_:ok C'Cplıelı uir allıÜrn ~ibidir 

luıp•u güzeldir, fakat muh 1 elif 
farklarla : 

~h·~old beıı güztılliği reııge 

benrntiriın garıp değilmi ? 

Tahiatin yarattığı renkleri 
ele alııı, kırmızı ::;evilmezmi ? 
Beya1. lıoşuııuzıı gıtmezmi ·~ Ye 
şili hı>ğPrınıoznıısıııiz ? ~lor çir 
kiııınidir ? Lfich·ert kötümüdür? 
mavi manı'.isızmıdır '{ 

İşte kadın güzelliği de bun 
Jar gibidir hepsi ve heı· kadın 

güzeldir, Aııcak güzelleştirmesi 
nl bilmek şnrliyl€ : 

Bu kartıır uzun görüşmeden 
denlcşmedeıı sonra, esasa gele 
lim : 

Şimdiyo kadar güzelliğin 
elzem olduğunu aııladık, şimdi 

dA onun muhafazası için çaı eler 
üzerinde aıılaşalım kadın nasıl 

güzel kalaLilir ~ ve nasıl güzel 
kalabilmelidir ? 

Yarından sonra da bunlar 
üzerinde derdleşeccğiz, 

Cevaplar 
Slllfke R, K. imzalı mektup H hl· 
bine: 

Kızım, yazılarımı takip et 
sırası gelince sorduğun suıı.lin 

cevabına rnst geleceksin, 

Mersin R. Ören imzalı mektuba 
cevaptır: · 

Sorguııuza istediğiniz cevap 
adresinize postaya verilmiştir, 

maahaza ileride yazılarımda o 

hususta daha mufassal malumat 
verece~im, lakip et, 

Bir yap ıcı ustası 
Dıııar altında kaldı. 

Tarsus (Ilusust) - 30·1·938 

pazar günü Sakızlı mahallesin· 

de bay Musanın evini yapmakta 

olan yapıcı ~l~hmed oğlu Niğde 

li Hasan bu esnada dıvar yıkıl· 
dığından taşlar altında kalmış 

ve muhtelif yerlerinden yaralan 

mışttr, Yaralı Hasan hamen zabı 

taca alınarak muayenesi yaptırıl 

mış vo görülen lüzum üzerine 

Mersin Memleket haRtanesine 
gönderilmiştir, 

Adliye Müfettişi 

T arsu·stan ayrıldı 
Tar us (Husu~i)- lki buçuk 

aydaııberi .Mersin ve Tarsus Ad 

liyeleriııde teftişte bulunan bay 
Arif Ynznr işini bilirmiş tıe An 

karaya dönmüŞtür, Mumaileyh 

Tarıma istasyonunda birçok kim 

seler ve Halk Partisi reisi ve 

azaları tarafından uQ'urlanmıftır 

Çocuk Esirgeme hurumu Elazığda ı 

Müzik gecesi Göçmenlerin iskan 
Dünya~a Neler oluyor 1 

işle ri program dahi- Pahalıya mal 0 /afl 
Pel{ samimi oldu. eğlerıti saba tinde devam ediyor. bir toka 
ha ka<iar l18Ş0 ile devan1 etti Dördüncü Umumi Mıifeltiş Şikagoııun mııruf avukat!' 

Birinciden artan 

Tam ııısrılleyld~ progrnmın 

ikinci kısmına ! geçildi bunlar 
sürpriz rn oyunlar olarak pro 
gramda gösterilmiş olduğundan 

. herkeste akşamki merak tekrar 
başhımışlı . 

İlk numara : Hasan Güre 
pik sahnede zeybek kıyafeti ile 
gözüktü . Kısa bir daği şarkıyı 
müteakip çok güzel bir harman 
dalı oynadı ikinci numara ola 
rak Orta Okul jimnastik ö~ret 

meni Faik Şarkılı Sarı zeybeği 

muvaffaki)·etla oynadı . 
Cçün<·Ü numara c Şeyh KD. 

mil> . Bunu Bay Eli ve eşi kıya 
fetli olarak oynadılar ve tekrar 

landı . 
Programın ikinci kısmının 

son numarası da baslamıştı, Ce 

Fransa da 
Hükumet, yeni iş ka 
nunu projesini Mec

lise verdi 
Paris,{A.A.) - Hükumet dün 

mebusan meclisi iş encümenine 
modern iş statüsü projesini tev· 
di etmiştir. 

Bu statü projesi, 6 kanun 
projesinden ~mürekkebtir: 

1 - fşçilerin işe alınmasına 
dair kanun projesi, 

2 - işçilerin işe yerleştiril· 
mesirıo dair kanun projesi, 

3 - Kollektif iş mukavele· 
namelcrine daır kanun projesi, 

4 - Uzlaşma \'e hakem usu 
!ünün tatbikine dair kanun pro 
jesi . 

5 - Kanuni grev ııtatüsüne 
dair kanun proj~si, · 

6 - Müstahdemler delegele 
rinin statüsüae dair kanun pro· 
jesi, 

Başbakan Şaton radyoda bir 
nutuk vererek şimdiye kadar iş 
şahasıııda yapılan gayretleri an 
latmış ve yeni kanuaun ana hat 
t arını çizmiştir. 

Yunanistan tahri~atçıf arı 
Gazeteler temizlen
me ameliyesine de

Vam edilmesini 
istiyorlar 

Atina, (AA,) - Atina ajausı 
bildiriyor: 

Gazeteler, memleketi isyana 
teşvik eden bfiyannameler dağıt· 
mak suretiyle memleketin süku· 
netini ihldle teşebbüs eyliyen 
bazı sabık siyasi ler hakkında 
hükumet in aldığı kararları tas· 
vip e tmektedirler, 

Gazeteler başmakalelerinde 

bu temizleme işin., devamolun
masını istemekte ve bu eski si 
yas~t müflisleriuin, hiç bır esasa 

dayanmıyan boş tırnkitlerde bu· 
luıımak suretiyle sükun ve iti · 
mat ivindo yaşayan milletin şim 
dideıı seıııerelerini g t' rmekte ol 
duğu fu 1liyeti kapatabilecekleri 
ni sunmak gibi yanlış bir zeha 
ba kapıldıklarını tebarüz ettir· 
mektedir. 

Arzulurını yerine getirebil
mek için bu adamlar, komünist· 
lerle de iş birliği yapmaktan çe
kinmemişlerdir. 

11\1 Alınçlu, Ha~an Gün•pik tam 
makyııjlı \·e kı~·tıf~tli olarak sah 
nede gfüüklü, çok murnffakıyet 
Ji makyaj yapmışlar \'e tanınma 
mışlardır . Müzik tempolarına 

komik ayak uyduruşlarile leble 
bici oyununu kahkahalar ve al 
kışlar içinde oynadılar da\"eLIİ 

lere sıcak leblebi dağıttılar. Bu 
suretle de gecenin programı so 
na ermiş bulunuyordu . Yine 
dans havaları çalmağa haşladı 

müzik tempolarına takılan çifller 
sabahın dördüne kadar ayni 
zevk ve ayni samimi hava için 
de döndüler.güldüler,eğlendiler. 

Bu çok güzel geceyi tertip 
eden Kurum İdare Heyetini \"e 
onlara yardım edenleri tebrik 
ederken, hasretini çektiğimiz ye 
niliklArin tekrarını dileriz . 

icra kanunun~a değişi~li~ 
yapılacak 

A dliye vekaleti tet
kiklerine devam 

ediy or 

Adliye Vekflleti, icra kanu· 
nundn yapılmasıkararlaşmış olan 

değişiklikler üzerindeki tetkikle· 

rine d fl vam etmektı:ıdir.. Ka!ıUn· 

da yapılacak dPğişiklikler l e for 

maliteler azaltılacak ve muame· 

lenin daha sürat ve emniyetle 

yürümesi teınid edilecektir. 

Yapılacak de~işiklikler ü1e 

rinde mütaleası alınmak ve fikir 
!erinden hıtifade edilmek üzere 

1sQİÇre'den bir miitehaRsıs getiri 

lecc~ktir Vokalet, icra kanununun 
yürürlüğe girdiği andaıı bugüne 
kadar alınan randımanı teqbit 

etmiştir. Islaha muhtaç olan hü· 

kü!!ller, bugün tamami )•le tesbit 
edilmiş gibidir 

\'ekıileı' kara ve deniz tica· 

ret kanunlarının değiştirilecek 

olan hükümlt:ri üzerinde de ça· 

lışmaktadır. Kamutayın mart 

devresi topl!intısında, bir çok 

mühim adli kanun projel'3rimiz 

görüııüleeektir. 

İngiliz 

Vataı1 fi los tı 

Boş Amiralı Cebe/it 
tarıka gitti 

Londra, 30 (Radyo) İngiliz 

ana va tan filosu baş amiralı Be 

lovo bir krovazör ve beş torpito 
ile Liıbona gitmek üzere lngil 

tereden ayrılmıştır. Amil'al Liz 

bonda üç gün kaldıktan sonra 

Cebelüttarıka gidecektir 

Gazeteler, tahrik yapan lara 

karşı bir şiddet devresi açan hü 

kumetiıı bu yeni hareketini tas 
vip eylPmAkteı, hütüıı Yuııanista· 
nın sükun içinde ve müttehit 
bir haldeı, milli hükumet etrafın 

da yer aldı~ıuı bildirmek ted ir, 

lik mıııtaka~ı içinde bulunan rından Miceli bir dava hakkıPd1 

vilaycıt ve .bunlara bağlı kaza istişare etmek üzere Kell y isOJI! 
merkezleriylo köylerine yerleşti 1 ııif 

de birisi ziyaret eder. ki 
rilecek göçmenlerin iskün ieleri dl 

menuubalıs mesele lıakk ıll 
1 esaslı bir programın tatbiki su J. 

bir saatten fazla konuşurlar· 
retiylo devam etmektedir. ti 

rılacakları e:mada avukatın e 
Umumt müfettişlikçe göste o kadar şiddetle sıkar ki Mi.~ 

rileıı lüzum üzerme beş posta liıı bir parmağı. Bunun üteflll" 
dan mürekkep bir heyet yaz or avukat mahkemeye :ıı ü racas&l' 
talanııctnn beri çalışmaktadır. k ı · 6' 

ırı an parmağı için beş t>ırı 
Bir program üzerine çalışan lar zarar ve ziyan ister. piı' 

bu heyet 3 - 5 gibi kısa faaliyet taraftan Kelley de kendisini ~' 
müddeti içinde 4000 parseli ge d f d k · k•P' 
çen üç köyün kadastro işlerini a aa e ere işin içinde bır d' 

ol madığını, miçole karşı dll1 t' 
tumamla mıştır • ğu fo\·kalıido hürmettcıı dol• I 

Göçmenlerin yerleştirilmiş onun elini biraz fazla 'sıkoıll 
ve yerlPştirileceği köylel'in sayı duğıınu ileri sürer. iki tar•"' 
sınııı 35 kadar olduğu tesbit iddial. arıııı dinleyen malı k'~ 
edilmiştir, Bunlar birinci, ikinci qlU" 
üçüncü derecelerde olmak üzere kati. t.ı_i" .k~rnr_ ~erm~kte aıii ti 
tasnife tılbi tu tulmuştur ve ka çektiğı ıçın ışı mutehassısl~I 

havale eder, Bu mütelıassı9 d ıstroları tamamlanarak harne 
mahkemeye gelerek bir elill .t }'e ait olmak Üzere kayıtlılndır JP 
kadar sıkılabilect"~İ ve parlll nıışlardır , & 

Parselasyonu biten arazi ge kırılacak. kadar sıkmanııı cj 
olup olmadığı hakkında ını1 1 

tirilecek göçmenl<•rle daha fazla alarıııı bildireceklerdir. 
topra~a ilıtiyac;ı 1 1.ıulunanlara da 
ı:tıtılmak üzore iskan müdürlü Eski bir fıkra 
ğü emrine verilecektir, Bu suret rJ'. 
le keııdilerine toprak verilen Bir gün Halife Harun 
göçmenlerin E<raziye hakiki mik güzel bir portakal bahçeslO 
dur vo şekilleriyle tnsarrut ede öııüııden geçeı ken susadı; ~ 
bilmeleri imkıinı temin edilmiş takallarda ağzıııı sulaudırdl· 
bulunacaktır , zirine emrelli: ~ 

Şimdiye kadar yapılan işle - Şu bahçeden banR 
portakal kopar. ri inceliyerek lıaRıl olacak kana 

allerle önümüzdeki yaz me\•siıni Vezir baş ı nı SJIJadı: 
içinde heyolleriıı çalışmalarrnın Koparı::mttm. 
daha verimli ve süratli olması , - Nedeıı! .At 
tetkiklerdı! bulunmak üzere EIA - Ben biı· portakal ko~" 
zıga giımiş buluııanan kadastro sam, arkadan ~elenler sğsO 
fen beşıııüfottişi Ahmet Salih söküp götürü rler. 

Korur tetkiklerini tamamlıyarak Garib bir aile 
dönmüş ve hazırladığı raporları h 
Umum Müdürlüğo vermiştir, Ha ayatı 
ber aldığımıza göre önümüzde Nevyorklu tüccardall 
ki yaz çalışması programının baclı'ın karısı fzabella bı rı 
başıııda Hazar gölü cırnrıııdaki dört, diğeri on iki yaşıııd• ,1.. 
arazinin kadastrosu gelmektedir erkek çocuğun ııııasıd ı r. 1' 
Bu golün civarındaki eruzide soa zamanlara kadar evini•• 
muntazam bir plana dayanarak resile mc şgul iken birdeolJir'rİ 
yaptırılacak yeni göçmen e\·le rolü oynamaktan vaz gec'; 
riyle modem bir köy kurula üniversile)·e devama karar f 

caktı r , Her ne kadar kocası on ıJ ll 
Kadastro Umum Miidürlüğü kararına itiraz ederse de s<>• 

yaz çalışması için gereken ted çiremez, l zabella üııiversil 
birleri şimdiden alma~a başla kimya kursların a devama b• 

I mışur , Üııivorsi tede en yaşlı taleb' 
be .,, iııi ılımı etmek dah i kildi 

1 
1 

1 

Diııdaş! 

K urban bayramın 

da keseceğin kurban 
parasını Türk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan müdafaasında 
en büyük kuvvet o · 
lan hava müdafaa· 
sına hizmet t:tmiş 

olur, hem de Çocuk 
esirgeme ve Kızılay 

·kurumuna yardım 
etmiş olursun •. 

Hava Kurumuna yardım en 
~üyük bir ~orç ve vazif e~ir. 

derslere devam arıusuo&J 
maz: 

Bayan lzabella ünivert 
giderken evin tonıiı lenmeıiJJ 
mek pişirmeşini vo Rair ef 
riniıı idaresini iki oğluna d' 
der. Şimdi kadın tahsilin' 
vam fıtıııel<le \'O iki oğl u d•~ 
rtisine e\ de vekılle t etme1' 
Çocuklar bu v::ızıfayi yaprfl1 t 
lıüyük Lir neşe ctuy u yorl~ 
ov işlerini hizme tçiye faJall . 
mıyorlarmış. Ana ün iver•' 
devam ederken iki 01tıurı 11; 
işlerile meşgul olması tıA 

Bükreş 31 (Hadyo) - . 
muhafızları teşkilAtının bl~ 
l iğine göre bu parti nıeııS ' 
belediye intihaba tına işt ir' 
memeye karar vermişterıiİ~; 
bep olarak da bu intihalı9 

rak ederlerse teşekküle if 
naz ırların emrine itaa t eldi 
ca klard ır, 
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ller vilayet bir spor bölgesi Mersin piyasası 1 
baş l<: a 11 lığı ad el o 1 tı 11 a ca l{ 

Hususi idareler tJe belediyeler gelirlerin 
den yüzde ikisini bölgelere ayıracaklar 

ANKARA, - Spor işleri 
11i11 devletleşti ı itmesi he k Kın 
daki kanun proj ... sinden bahis 
etmiştik Bu proj?.ye göre spor 
teşkiıatı Bıışvekil'ete hnğlaııa 
c>ık ve Bıışvekalelte bir BedP.t1 
terbiyesi ve spor başkanlığı 
kurulacaklır. Bundnn bnşko 
bir de Bedoıı terbiyPHi yük· 
sek komit~si tt>şkil edilecektir 

Her vi lôye;,l bir spor bölge 
si veya bölge başkanlığı addo 
lunacnktır. Merkezden tuyin 
edilen bir asbaşkan valinin 
nazereti nltında vilayet spor 
işlerini tedvir edf'cektir. As · 
başkanın yardımcıları aj ınlıır 
olacaiitır. Her bölgede hir de 
vilAy..,tin başlıca idare imi r
leri rıin iştirak edeceği bir spor 
komitesi kurulacaktır Kaza· 
tarda da spor merkezleri tt-ş 

Irak: basını 
Irak motbualı eski hari

ciye nazırı olup halihazırda 

Mısırda bulunan Nuri El saıt 
paşanın A bdurruhman şeh· 

benderle görUştilkterı sonra 
Filistin meselesinin ham hak· 
kında keleme aldığı bir projıı 

.den ehemmiyetle bahsetmek 
tedir, 

Bu proj"ye göre Filistin 
ve Maverai ÜrdUn Irakla bir
h~şerek ırak hUkUmdarı Gazi· 
yutevvelin idaresinde bir hO
ktlınet vucuda gelirilarektir. 

Böylece teş ~ kkül edecek 
yeni hUklımet dahilinde şim. 
diye kador Filistine gelen )8 

hudiler kalacak nııcak bundan 
sonra muhacerot edecek olan
ların miktn-ı tahdit edilecek 
lir. 

Irak gazeteleri bu miktar 
meselesi üzeri rıde ayrıca du
yuyorlar. Eğer muhaceret ka
bul edilecek olan yahudilerin 
adedi bir milyon olursa bu 
fazla miktarın Arap birliğine 
ekonomik bakımdan zarar ver 
mesinden çekiniyorlar. 

J rak gazdtalerine gBra Nu
ri El Sait pnşa projesini ta 
mamladıktan sonra Londreya 
gidecek ve İngiliz devlet rica 
li ile tPmastn hulnnncnktır. 

Tür~iye~e ecne~ilere T e~liü 
olunRcak ma~keme evra~ı 

hakkmda 
Ankara, - TUrkiyade otu 

raı. ecn~bilere hukukt ve ti
cari mr>seleler için telıliğ rdile 
cek adlt evrakla istinnhe ev

rakları hakkında adliye vekil 
leli tarafından mahkemelere 
icru dairelerine şu husus bil· 
dirilmiştir, 

Tabıiyetleri ne olursa ol· 
sun Tilrkiyt>de mukim Pşhasa 

bu evraklar tUrkçe tercUmE• 
le ri ile birlikte Fransız ali ko· 
mieerlill veye deJeieleri vaıı• 

idi edilecektir. 
NUfusu 3 binde.ı yukarı 

ve Belediye teşkil8tı olan yer
lerle nüfusu ne olursa olsun 
bütün kttzalordtt orduda alay 
birliğinde Vf>ya buna tekabUI 
aden birlikte liselerde mes
lek meldf'plerinde yllksek tah 
sil mU11sst.'selerile Uni versito 
lerde memur ve işcı s1yısı 300 

den fazla olan devlet mUesse 
seterinde ve ftıbrikalarda en 
uz bir spor klUbU kurulacak· 
tır. 

Hususi idar~ler ve beledi 
yeler bütçelerinin gelirlerin
den yUzde ikisi bölgelere ay 
rılacantır 

Pıoj-ınin başlıca hatları 
bunlardır. Bir de bazı kayıtlar 
la l>edon tnbiyesi ve spor mec 
buriy ... ti konulmaktadır. 

Yirmi i~i yıl uyumıyan 
~ir a~am .......... 

Pt·ştede Pavel Kern 22 
senedenberi hiç uyumamakta 
dır. 

Kern, uyumadığı 22 sene 
yi nasıl geçirdiğini şöyle an· 
latmaktadır. 

- Geceleri bir kolluğa otu 

rarak gazeteleri okumakla va
kit geçiriyorum. Gece saat 2 
den sonra 2 saat müddetle 
gözlerimi yur11arak yatıyorum 

Fukat uyumuyorum, Bunu 
yalrıız gC'.zl~rirnin hoıulmaması 

için ynpıyorum. Çünkü bir 
doktor gözlerimin zayıfıama-

ması için böyle bir tuvsiyede 
bulunrnuşiu. Böylelikle gözleri 
mi iki saat dinlenJirdikten 
sonra tekrar ~alışmaya baş· 
lıyorum. Gündüzleri yorgun
lıık hissediyorum buda en zi
yade öğleden sonraları beliri· 
yor. 

O zaman işimi bırakarak 

yarım saat yalnız bir noktaya 
bakmakla tekrar gözlerimin 
yorgunluğunu gideriyorum 22 
senedir uyumamaklığımın se 
bebi bUyUk harpte aldığım bir 
yBradır, ÔIUmilmden sonra 
kafatasımı almak istiyenlerin 
bUyUk tekliflerile karşıleş1-

yorum. Binlerce mektup alı

yorum. 

tasite Fransız mandası altın
daki ş"rk memleketlerinde bu 
luııan TUrk korısolosluklarına 
gönderilecektir. 

Evrak ayni şı:ıkilde Tilrk 
konsololukları marifetile fran 
~ız Ali komıserliğine veya de
IPgelE•rine de yollanacak ve 
eelahiyetli makamlarca mua
melesi yapılacak evrakın yine 
Ayni tarikle talPp edilen ma
kama iade edilmPsi hUkUmeli 
rnizle Fransıı hllktlmeti ara -

tnoda ka rarıeıtırılmıttır • 
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31-1 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

40, 
30, 

5-50 
24 2{i 

buğday - çavdar 
Sert şark 5., :- 7 
Yumuşak f>.,l:-1 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Çavdar 4,,SO 
Anadol yulaf 4.0(J 

arpa 
AnadoJ 3.~5 
Yerli 3,,7tl 

Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yerli 3,,25 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-H)O 

Tatlı çoğeo 

Balmumu 
Cebri 

Susam 

Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güz yunu 
Konya mallan tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

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

20 
67,5 
ıo 

J.\:::'5 

53.54 
50 

5~-5:) 

80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 

Acı " 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
İçel ,, 

» 

80 
42, 

30-31 

75 

pirinçler 
Birinci 
ikinci 
Çay 
K~hve 

nevi mal 15-16 
nevi mal 

::ıg5 .3c5 

111-112 

Borsa T el ~raflan 
30-1-938 
l 'aralar 

Turk allunu 
iste rlln 

/Jolar 

Frank 
Liret: 

~elmedi 

6:i0, 

79,,xo 
~4.32,50 

15-08.25 

Y[N i M[RSİ H 
N fıshası 5Kurliştur 
Abone Türkiye Hariç 

için Şerait ı için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 

Altıaylık 600 

2000 Kr 

1000 

Oç aylık 300 

Bir avlık ıOO 

500 

Yoktur. 

Reımi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

, 
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Tarsus f i~anhğı mü~ür Jüğün~en 
Tarsus uıtıyVtt lı ağtiÇI~ r fit.la nlığırula ki mE>mu r 

t>virıiu lJir kısını \t>rlf-'rirıin iıışa v~ tadili 840 lira 
ı 2 kuruş kc · ~if l;•·ddile 28 ikiııci karıtın 938 la
rihirıdPrı itilıar..,n 20 giin miiddt>lle açık eksiltn.e 
)'P. ~o ıı ulruuşlUr . ihale 17 şubat 938 larıhiue mü. 
sadif ptırŞPnıh~ ~iirıü s ıa l 15 de fıdarılıkla nıü . 
lt1ŞP.k kil komis~ on ruarift>lile icra edılt>Ctıklir. Ta
lipler ~· iiztlP. 7 ,5 dipozito akçHhtrım :uwzk.tir giiıw 
kadar mal sııııdığırıa )Ulırar·ak fı•ICJnhkla hazır bu 
1 un nıala rı, fazla mah'ı nıa l isli yen it· ı·i n uıüdli rlüğe 
nıiir:H':lathırı 28 -- 1 - b-lö 

l A N 
Tarsus T. H. K' Başkanhğın~an 

Kurban hayranurıın 1- 4 iirıeii giirılPri zar-
fıuda ıoplamı c.ık olan kurhan df1r ileri 2 şı b .ı t 

938 tttrihirıdt• salılaca~lır. (jlmak i"ti.u·rılt•rin şu-
lwnıize mur:ıcaatları il:iıı o lı11ıur. 

\ 

i l A H 
Tarsus icra memurluğun~an 

'21 - 1 

Gayri menkulde açık artırma ilanı 
Tapunun Tuihi Cinsi. Metre M. Kıymeti 

Teşrinisani 337 Ağaçlı bağ ve çardak 9190 Heyeti umumi 
24 hıssad9 7 bıssan 350 lira temamı 

Hududu ; Şarkan İbrahim verat bağı garben Ali 
ağaya ferağ edilen mahal şimılen tarikiim cenuben Or· 
manlık 

Alacaklı : Dimitri Pandelleus vekili Dava vekili Faik 
Olğun 

Horçlu , Tarsusta ölü Oabis Mustafa mallarını iza· 
feten veresesi 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 4 -3- 938 
Cuma günü saat 1 O dan 11 e kadar-
ikinci artırmaoın yapılacağı yer aün saat 19 - 3 - 938 
Cumartesi günü saat 10 dan 11 e kadar 

- İtbu gdyrl menkulQn artırma tartnameai 1- 12- 938 tarihin 
den' itibaren 938 • 96 No . ile taraoı icra dairesinin muayyen numara 
aında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yaıılı olanlardan 
fazla malQmat almak isteyenler, itbu fartnam~ye ve 938 - 96 dosya 
numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

- Artırmaya ittirak için yukarıda ya:ıılt kiymetin yüzde 7,5 
nfabeiinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

e d i 1 e c e k t i r - A 1 a k a d a r J r ı n i r t i fak 
hakkı, sRhip:erinin gayri menkul Qzerindekl haklarını hususile faiz 
v~ masrafa dair olan iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
run içinde evrakı mUabitelerile birlikte memuriyetimiu bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu aicilile 111bit olmadıkça aatıf bedel 
nin paylafmasından hariç kalırlar. 

_ Gösttırilen gonde artırmaya iştirak edenler artırma ıart 

namesini okumut ve lüzumlu malumat almıt ve bunları temameo 
kabul eımit ad ve iıibar olunurlar. 

Tayin edilen zamııoda gayri menkul üç def bağmldık 
sonra en çok artırana ihale edilir Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzre arttırma onbeş gün 
daha temdit ve on beşinci günü ayni saatte yapılacak artır 
mada en çok arttırana ihale edilir Keyfiyet malum olmak 
üzre ilan olunur. 

Mersin tecim ve en~üstri o~asın~an 
Sicil No. 1062 Sınıfı 4 

Mtrsinin Mahmudıye mahallesınde hastane caddesinde 
63 numaralı eAde oturan T C. tabasından olup Mersinin Mah 
mudiye mahallesinde hükOmet caddesinde 120 Nolu yeri 
kanuni ticaretgah edinerek 17-1 - 9 18 tarihindenberi Hu
bubat ihracat işlerile uğraşan Bay Hikmet (Hikmet Erman 
ticaret lakabını Noterden tutikli getirmt>si üzerine 28 - 1 
9;38 tarihinde 1062 numarala sicile ticaret kanununun 4~ in 
ci madde~ine göre kayıt ve tescil edildiği bil<liriHr. 

IRf AN MUSA KOlOHYASI 

.. ıhlıal ve l~raveliniıi daima muhafaza el

uu·k içiıı l ·tikanwl Eczanesi iarafrndau imal 
~dilen irfan Musa Kolonyasıuı kullanınız. 

• 



• 

YENi MERSi~ 1 ŞUR1 T 1938 SALf SA \'FA 4 

'-'= ~ Or 
hm et 

e 
ay 

-·--23~ 

eviı 
Selçuk 'f 

nı Kuruş Kebaplar 
15 Mt>rsin keb bı koyon ti ile 
25 Yoğurtlu kebap s de ) ağ haşlama et suyn ile 

15 Kuşb şı k bap 
20 Domatisli keb p 

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

il GÜ.VEN 1 
ı 1 SiGORT ~ ... ?.Q?YETESi 1 

20 l3atlıcanh Urfa usulu 
.?0 Sulu kcb p Adana usulu kebap 
~ O Sarımsaklı Ayintap l<ebabı 

j mD Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından J@ 
\ ~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun I@ 
nıl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~O Külbastı 
lli un•n mnmn~ } ,~gu.nnnnnwuawnn•-

~ S: yırı llal~~~!~~!,~ı~ı~ııııa~k~~~ıııııyaıı KA YAi 

20 Yummt lı salçala kebap 
20 l{irazlı Keb p 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebnp 
20 B harlı kebap 
15 Sade maydanuzlu kebop 
20 Yağla hamurlu et tepside 

ffi ~ BELEN SU\1 [NU ga~·fll sıhhi bir ŞP.~i!tlf) nwnbağtfaki LPSisatmda eksik-
ın l liklerioi tam?mla mış f Pnrıirı f.ll ~ou n~uJl,.rini y:.ıptırma krla hnlunduğn

rI1 i'O Çiğ köfte ffi 
!!! 5 Salata, Cacık, Turşu . nı 

[ 

Kıbrıs ç rş !.mda 8 -JO Numaralı Örnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kcbapl r ile daha bir çok ya· 
zılmayc:n kebaplar sırf koyun eti ıle y~pılır. Sayın müş· • 

ffi ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

W örnE-k kebacısı Alıuıet çekin rnez. 
!ll. Bir tecrübe kafidir.. 25-30 jl 
• -; • ::=d -~EE313 • • 

·=~~~=-=---'=' 
Foto gün 

' 

FOTO GÜNÜ araypnsayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 

1 

vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN o fotograf çektirmek 
modern ve temiz ~atualara malik olmak ~eme~tir . 

FOTO GÜN di~ ~f' Vt' !'\t' \ p fotogı :ı r <;t k' iri 1 

~ğra rıd isnıa rı )'61 ptır·ı r :ı uıalor İ!ilc•rırıizi g<>r
,ı i~ r tı l l ılır si ı' i 'l. 

FOtO GÜ Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu .. 

ruplara gider. 
FOTO G O Nü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 
1 

=-~~~=~=--' 
===~~-~~~ -~~cz::;se:::=a 

1 Doktor 1 
1 Muharrem Atasu '!1 
't, /stanbul ve moskova Ünfoersitesi ~ 
~ seririyatı hariciyesinden mezun m 
JJ Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün O 

1 sabah saat dokuzdan on ikiye kedar ve öğleden son- O 
ra on beşlen onsekize kadar muayenehanesinde kabull 

'"" eder. il ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
ı 29 No lu Hane 1 
~-·:·~-~~-- ~~~~~~~-!iQ~ 

Sağlık Eczanesi 
Mersin Güınrü~ karşısm~a~ır . 

Her ııcvi Yerli ve Avrup eczayı tıbiye 
mUstahzeratı bbulunur., 

~~~ '" y-,;:E=~.C"\ 
Yeni ~tersin Basımevinde lıasılnıışlır 

ırn1.u arz PdP.rız. 

il KAYADELEN SUYU 
~ Kaynadığı yer~en itibaren istasyon yanına ka~ar cam ~orularla ~illur ~avuzlara 
1 indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve ~imyevi evsaf mı munafaza ederek el deymeden 
i ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
1 şe~rimize gelme~tedir . • • KAYA DELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladell!l'ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

1 gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görllyoruz. Sıhhat Bak-ınlıgı 
fllve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ysır1z Türkiyenin ı 
Q en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın hirinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
U etmiştir • il 
~ iştahsızlığa, ha?.ımsızlı~a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karşı KAY> ~ELEN şihslı bir 1 

hayat kayna~ıdı~ 

Suyu. pek temiz ve berrakdtr. 7 ecrübt tdtn sayın holkımız)crndindt bu.lduJtu zindelik vt sılıhatm • 
verdi/!i farklarla suyumuzllll müşterısi çoffalmalctaau. 

it Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi S 
••nnu nnnnnnn~nnn ~o. ~nnnnn••••••••1111•• 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessestla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveas irei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

·····~····~*··· ~~ ··· HAR.İÇTEN G-ÖNDER.İLEOEK. SİPARİŞ- • 
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLL.A.:E't. 

! HER. NEVİ K.AR.TVİZİT 
KİTAP G .A.ZE T E DAVET K. A R'F
V E ıv.r E O M U A L .A. R. I. Z .A. R. F K.A
T A E INI DER UH· G I T E .A. Ş L IK. -

L .A. R. I T AB ED İ-
TE EDER · L İ R.. 
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