
SALI 
22 

ŞUBAT 

1938 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
\eni Menlı Buıaıevl • tıen lu 

Yılı; 
10 

Sayı 
2916 GUNDELIK SiYASi HABFA F'IKIR GAZETra:sl 

Sayısı ' 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Beklenen Büyük Nutuk 
B. llİTLER SÖYLÜYOR: 

Fransa ile toprak kavgamiz bitmiştir. 
panyada da toprak gayemiz yoktur 

• 
ıs-

Almanya müttefiklerine ve komşularına daimi surette. dost 
kalacaktır. Sovyetler birliği ile muhalefette bulunuyor ve Sov-

' yetler bizi nerede tehdid ederse orada mücadele ediyoruz 

Berlin, 21 (Radyo) Dün sa 
ııt on beşde Rayiştagda Bay 
Bitler beklenilen büyük nutku 
nu söylemiş ve hu nutukta nas 
Yona! sosyalist partisinin kuru 
1 utıundanberi yaptıltı işlerin blAn 
<tosunu hulAsa etmiştir, 

Hitler; Almanya, halyanın 
Milletler Cemiyetinden çekilme 
sinden sonra cemiyete girmeyi 
~üeünmemiştir, Sovyetler birliği 
tle muhalif bulunuyor ve Sov 

yeıler nerede bizi tehdit ederse 
orada mücadele ediyoruz, Jupon 
ya ile de münastıbatımız bun 
dan iLareltir, Sar havzası alın 

ması suretile Almanyanııı Fran 
sa ile olan toprak kavgası bit 
mlştir, lsp r nyada da bizim biç 
toprak gayemiz yoktur, Alman 
yanın İngiltere ile de bir hesa 
bı yoktur, Yeterki müstemleke 
arzularımız gözônüne alınsın, 
Almanya, müttefiklerine ve kom 

t lngiltere Hariciye Nazıri istifa etti 

Başvekalet önün~e topf anan hal~; 
Biz Edt,ni istiyortız. italy~ ile 
ınüzakeratın devamını istemi 

yoruz deye bağırdılar 
Avam kamarasında istifa hadisesi ha

raretle münakaşa edildi 
Londra 21 (Radyo) lngiliz 

ı şularına daimi surette dost kala 
caktır, Alman menfaatleri için 
bize düşen vazifeyi başaracağız, 
Avusturya meselesine gelince; 
17 temmuz anlaeması tatbikatı 
bizi ortada bulunan bazı engelle 
ri daQ'ıtmak mecburiyetine sev 

• ketmiştir, Şuşnig ile görüşmeler 
de Av ustu ryadaki Almanlara da 
aynt hakların verilmesi temin 
edilmiştir, demiş ve Şuşnigin gös 
terdiği hüsnü niyetten dolayı 
teeekkür etmişdir, -

İspanya~a çarpışmalar 
T eruel F ranho kuv
vetleri tarafından 

muhasara edildi 
Londra, 21 (Radyo) Teruel 

de harekette bulunan dört kol
ordu bae kumandanlı~ın göster 
miş o1du~u hedeflere vasıl ol
muşlardır. Abluka edilmiş olan 
düşm1tn kuvvetleri şehri tahkim 
te sokaklarla istihkAm ve siper 
ler yapmakla meşguldürler. Te 
ruelin yapıhtn bü&üo gayretlere 
rağmen düşmemesine imkdo kal 
mamıştır. Harekdlı biızat Gene 
ral l!~ranko idıtre etmektedir. 

Mersin - Ankara 
Telefon hattı yapıldı. Birkaç 
güne kadar umuma açllacak 
Dün Valinıiz Nafia Vekili B. 

Ali Çetinkaya ile görtiştü 
Bir müddelteııberi inşaatı 

nııı ikmaline çalışılan l\lersin
Ankara, Mersin-İstanbul telefo 
nunun tesisatı hitam bulmuş ve 
evelki gün tecrübeleri yapılarak 
rnuvaffakiyetli nEıticeler alınmış 

tır. 

Dün sayın \ 'ali ve Parti 
Baekanımız Rüknüddin Nasuhi 
oğlu Nafıa Vekili Bay Ali Çetin 

kaya ile telefonla iörüşmüşler 
ve başarılnn büyük muvaflaki 
yetten dolııyı Mersinlilerin te 
şekkürler!ni, tebriklerile beraber 
arzetmişlerdir, Nafıa Vekilimiz 
de mukabeleten Valimizi tebrik 
etmişlerdir, 

Haber aldığım1za göre beş 
altı güne kadar Mersin - fstan 
bul, .Mersin-Ankara telefon h:ıt 
tı halkın ve tüccarlıırın istifade 
!erine açılılcaktır, Ayni zamauda 
Zonguldak-Kayseri- Siyas ve 
Erzincan ile de telafon mükAle 
mesi olacaktır, Cenubi Anadolu 
muzun yegAne iskelesi olan ve 
ticari, iktisadi ehemiyeti günden 
güne artan şehrimizin inkieafına 
yeni yapılan telefon hattının da 
yardımı dokunacağı tabiidir, 
Cumhuriyet hükOmclimizin fey 
zi vo verimi ile başarılan bu 
mühim ieden dolayı Mersinliler 
büyük sevinç duymaktadırlar, 

-----
1 ROMANYADA 

Yeni kanunu esasi, 
umumun tasvibine. 

arzolunacak 
Bükreş, 21 (Radyo) Yeııi 

kanun esasi 24 şubatta halkın 
tas~i~iue arzoluııacaktır. Herkes 
reyını tıerbesço kullanabilrcek 
h~k ılın et her seçenin vaziyetini 
bu· deftore kaydedecektir. Kanu 
nNı mülga bulunan idam hü 

küml~dnin siyasi cinayetlerde 
ve suı kastlardu tatoiki, haliha 
zır hükılnıetiıı uoktai nazarını 
teşkil otmekte olduğu bildiril
mektedir. 

f ş nizamnameleri 
Ankara- fş kanununa göre 

iş nizamnamelerini hazırlamak 

ta olan komisyon faaliyetine de 
vam etmektedir. 

Komisyonda bulunan iktisat 
nafıa ve sıhhiye mümessilleri 
ağır tehlikeli işler hakkındaki 

nizamnameyi hazırlayarak dev 
let şQ rasına verecek tir. 

Diğer tRraftan, iş kanunun 

kabinesi saat on beşte toplan
mıştır. Bu toplaııtı 1926 tarihin
denberi yapılan içtimaların en 
mühimlerinden biri olmuştur. 
lalabalık bir halk kütlesi Baş· 
VekAlet binası önünde birikmişti 
Toplantı iki eaattan fazla devam 
etmiştir. 

rnretli münakaşalara yol açmış · 
ve mühim münakaşalar olmuş· 
tur. Hazı yüksek zevatın da mü 
nakaşalara korışnıatiı umulmak 
tadır. 

İstifadan evvel Çemberlayn 

S;;,a_s_Ç_ı-·m_e_n-to_fı_a_b_r-ik_a_s_ı ___ _ 
da 30 liraya kadar olan ieçi üc 
retleri üzerinden haciz yapıla 
mayacağı tasrih edilmesine rağ 
men bazı yerlerde buna riayet 
edilmemekte olduğu haber alın 

mıştır. Maliye \'ekdleti, devlete 
ait borçlar için de 30 liradan 
aşnğı işci ücretlerinden haciz ya 
pılamayacağınt aUlkadarlara bil 
dirmietir. 

Eden Başvekdletten çıkar· 
ken toplanan halk •arasında ani 
bir hareket olmuştur. 

Edenin vaziyeti rıözöuüne 
alınarak kabinedeki mevkiinin 
Ballantıda olduğu anlaşılmıştır. 

B. Çemberlayn, birbirine z1d 
fikirier ve kabinenin ekseriyeti 
ne daynııl\rak halya ile müzake 
teyo girieilm<'eiııe karar vermiş 
tir. 

Başvekil ile B Edeıı arasın 
da müzakere esasatıııda prensip 
İtibarile bir muhalefet bulunma· 
makta idi. Yalnız esaslı m~aele 
hakkında teminat alınarak mı, 
ıılıomndan mı müzakere yapıl· 
~ası ve zaman, metod meselele· t' etrafıuda ihtildf vardı. Eden 
d8Panyadan gönüllüler ç6kilme· 

en müzakereye girişilmemesi · 
ni istiyordu. Muhafazakiir parti 
niıı ekseriyeti ve efkdrı umumi 
Yenin mühim bir kısmı Edenin 
fikrini kabul ediyordu. Eden 
Bıışvekdletten ayrılırken toplu 
nan hıllk: 

- Biz Edeni istiyoruz. !tal· 
Ya ile müznkerotm deçamıııı is 
t~miyoruz diye bağırdı ve Eden 
&lddetıe alkışlandı. 

Kabine üçüncü defa toplan 
dı ve bu toplantı bir buQuk sa· 
at devam etti. Bu toplantıdan 
80llra B. Edenin istifasının teey 
~Üd eylediği nnlaeıldı. Meosu · 
.an haber verildiğine göre Ha 
tıciye nezaretine Lord Halifaks 
getirilecektir. 

Londra 21 (Radyo) - Avam 
kanıarasında Edenin istibsı ha· 

ite Eden arasında mektuplar tea 
li edilmiştir. Bunların mevzuu 
nedir? bu bilinmemektedir. 

Edenin istifasını geri alması 

1939 teınmuztında işlemeye 
başlıyacak 

istenmiş ise de Eden bazı arka 
daelarile görüştükten • sonra ce
vl1p ve~eceğiııi bildirmiş ve gö· 

rüşmelerde bulunduktan sonra 
buna imkdn olmadığını söyle· 
miştir. 

Fabrika yılda 90 bin ton mal çıkaracak 

Gazeteler: 
Lord Hallfaksın Edenin ha· 

rici siyasetini takib6deceğini bil 
dirmoktedirlPr. 

Ankara- Siçasta tesisi le· 

karrür eden Qimento fabrikası 
makine aksamının Almanyada 

Humboldt müesseserJine ihale 
edildiği istihbar edilnı iştir. 

Günde 300 ton yani senede 

90,000 ton çimento istihsal ede· 

Halkevleri 6 ıncı yıldönümü 

Dün şehrimizde bl.\~yük tö· 
renle kutlarıdı 

A~şam Halkevi salonun~a bir müs~mere verildi 
Halkevlerinin altıncı yıldö 

nümü evelki gün şehrimizde bü 
yük tezohüı·atla kutlanmıetır, 
Vaktındon evel halk, ev salonla 
rını doldurmuştu, 

Gelenler arasında şehrimi 
zin kıymetli misafiri Kütahya 
mebusu Bay Recep Peker de 
vardı, Törene saat on dörtte is 
tiklAI marşiyle başlandı, Marş 
söylenirken piyanoya kırk ka 
dar talebe de ietirAk etti, 

Morşdan sonra Vali ve Parti 
Başkanımız Rüknüddin Nasuhi 
oğlu kısa veciz bir hitabede bu 
Jundu1ar, Halkevlerinin açılışın 
daki maksadı ve yüksek gayeyi 
izah eltiler, Bil~hnr~ Dokt~r 
Muhtar Berker evın bır seııelık 
faaliyetini anlattı ve sözlerine 

1azdığı bir eiiri okuyarak eon 
verdi, Bayan Necibe Seymen ta 
rafından piyano ile muhtelif 
müntehap parcalar çalındı, halk 
türküleri söylendi ve gençlik 
Cumhuriyet andını yaptı, Gelen 
Jere şeker ve pasta ikram edile 
rek gündüz törenine son verildi 
Bu gtinün gece.ıi B:alkevi göste 
rit kolu tarafınftan Ev müsame 
re salonunda bir müsamere ra 
pıldı, Milsamereye i~liklAI marı~ 
ile başlandı, Genç oQretmenları 
mizden ortaokul tarih muallimi 
Sabri Us tarafından ev gayesi 
hakkında ~üzel bir konferans ve 
rildi,Sonra gençler itaat ilAmı ile 
Çakır Ali piyeslerini muvaffaki 
yetle temsil ettiler, 

lrlılsamere geç vakte kadar 
devam etti ve gelenler güz.el bir 
gece geçirenk a1rıldılar, 

cek o1an bu fabrikanın montaj 
işlerinin 1938 ilkteşrininde ve 
fabrikanın 1939 senesi temmuz 
ayında çimento istihsaline başlı 

yaca~ı anlaşılmaktadır. 

Fabrika civarında mevcud 

ilk maddelerin fabrikanın bu 
günkü istihsal kabiliyetinin iki 
misline tezyidi halinde dahi ki· 
fayet edecek mikdar ve vaziyet 

-Sonu ikincide-

B. Recep Peker 
On gUodenberi şebrimlzd~ sa • 

yın reflosı ve çocuklaril~ beraber 
misafir bulunan KUlahya mebusu 
B. Recep Pf'ker dUnkU trenle An 
karaya gitmişler ve istasyonda 
Vali ve Partl başkanımızla refika 
ları ve dahıs birçok ıevat ve eşle 

rl tarnfındttn uğurlanmışlardır. 

Azlz misafirlerimize iyi yolcu 

ıııklar dileriz 

Suriyemuahedesi 
Muahedenin yeniden tehir 

edilec8ği söyleniyor 
• 

la Republik gazetesi; muahedenin tasdi~i Fransa için müş-
külat doğuracağını yazıyor 

Şam - Arap ajansı: M Dö· 
lesanın Cemil Mardam beye gön 
derdi~i mektuptan anlaşıldığına 
göre Suriye muı1hedesinin Fran 
sız parlmento~una ı Marttan ev 
vel tevdi edileceği vadediliyordu 
Bu meyanda bu tevdii rı tehiri 
ihtimali mi hAdis oldu? Bunu 
tahmin etmek bile mucibi tees· 
aüftür. 

Bununla beraber, Şark işle 

rinde vuku!utammesi olan M. R. 
Gentoıı 4 eubat tarihli Homme 
Libre gazetesinde bu noktaya 
temas etmekte ve şu mütaleayı 
yürütmektedir. 

a.\luahed oniıı ilk raportörü 
olan M. Massance Bibienin yeri
ne bu kerre M. G, Rion tayin 
edildiğinden mumaileyh ele aldı 
Q'ı muahede iıiııin tetkikini böy 

- sonu ikincide -
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Hatayda olanlar 
Karbiyaz köyünde sekiz türk 

tevkif edildi. 

Silihh partizanlar silah aramak ~ahanesile eyleri taharri 
ettiler ve ellerine geçen para, kıymetli eşyayı yağma ettiler 

Antakya, (Yeni Gün) - Kar para ile kıymetli euaları J&i 
l.ıiyıız köyünde evelki gün bir ma eylemişlerdir. 
hadise olmuş ve sekiz Türk köy Evleri yajtma edilenlerin 
lüsü tevkif edilerek evelki ak i11imlori ile gasbedilen enn şun 
şıım şelırim i1e getirılmişlir. HA !ardır : 
<lise hakkında aldığımız maltl Ahmot lskifin flvinden 37 
mat şudur : lira, Halil Derviş Alinin evinden 

Kor lıiyoz köyü eşrafıııdan 49 lirn, Mustafa Mahmut Alinin 
ve lınlk pıırtiei mensuplınıııdan evinden 28 !im ile bir gümfiş 
Asını ile ar lrnrlaşı Boz HaMn kemer, Hamit Kişi Alinin evin 
Tonıam kö) üne giderlerken yol den 50 lira, ~f eh met Edibin evin 
da Jandarmalar tarafından çev den 25 lira ile 50 gazi ziynet 

altını. 
rilarek durdurulmuşlar ve üzer Tevkif edilenlerin adları eu 
lerirıde birer tabanca bulundu 

dur : 
ğurıdan dolayı tevkif edilerek Asım, Hasan Yusuf, Mehmet 
Karbiy nz lcöyüııe gt•lirmişlerdir. Fadıl, Mehmet Nuh, Mehmet 
Jıuıdarnıalar köyde Asımın la Edip Nazım, Ahınet Knra Meh 
rafları olan evlerde de arnştır met, Zeki, HaRan . Bunlardan 
ma ppmak istemişler ve bu ı;ı başka claha bir çok kimseler de 
rada Bcdoı hurı ile Kırmızı kö aranmaktadır, 
yünden hükumetin HilAhlarını Partizanlar tedhiş için hn 
hAmil Arap partizanlar da gele vaya 50 - 60 el ateş etmişler ve 
rek Jandarmalara iltihak eyle ' köyde saatlerce kalmışlardır, Ni 
mişlerdir. hayet merkezden gönderilen bir 

Partizaıılar, Jandarmaların 

1 

kamyon .Jandarma körde sfikQ 
önünde evlere girerek silQh ara neti iade eylemiş vo me\'kuflar 
mak behanesile ellerine geçen ger.elflyin şehrimiz~ getirilmiştir ~----;:....;.... __ _;;, ______________________ __ 

Mısır Mat~uatı 
Y ~ni intihabat İfile 

mef gul oluyor 
Mısır matbuatının son gün 

ferde en fazla meşgul olduğu 

hAdise parlamentonun Kral Fa 
ruk tarafrndan dağıtılması ve 
yeni intihabat için yapılan ha 
zırlıklara Aittir. 

Bu vesile ile Vefdci gazete 
ler Mehmet Mahmut Paşa vesair 
kabine erkAnına, hüktlmetçi ga 
zet~ler ise Vefd partisiue ve ba 
husus Mustafa El Nahas Paşa 

ile Mükerrem • Abed Paşaya hQ 
cum etmekte devam edh orlar. 

Vefd gazeteleri, hücumları 
sırasında meclisin feshinin parti 
ce büyük lıir mu,·affakiyet oldu 

aunu tebarüz ettiriyorlar. Bun 
llJrın iddiasıııca Mehmet Mah 
mut Paşa hükumeti işbaeına geç 

tikten sonra meclisin toplanma 
sını bir ay kadar geciktirmiş 

te bu müddet zarfında m eclise 

ekseriyet elde etmeye ça lışmış 

ise de partinin parlamentodııki 

kahir eklıleriyeti karşısında hiç 
bir eey elde edemiyerek parlil 
mentoyu daQıtmak ızhrarında 

kalmıştır. 

Sivas Çimento f ab· 
rikası 

Bırlnolden artan 

te olduğu nazarı itibare alına 

rak fabrika tesisatı az zamanda 
istihsalAtını iki misline çıkarabi 

lecek eekilde yapılacaktır. ipti· 
dai nıaddelerio bulundutu ma 

hal fabrikayA 3100 metre uzun 
lutuuda bir hava hanıyla baQ'· 
!anacaktır Esas fabrika temel, 
silo ve emsali sınaf inşaatı için 
Humboldt firmasından plAular 
istenilmiştir. PIAnlar geldikten 
sonra takriben önümüzdeki ni· 
BBn ayında inşaata baolanacak· 

tır. 

Bu fabrikanın tesiRinden 
maksad şark v\IAyetlerimizle or 

ta Anadoluda daha ucuza çimen 
to satıeını temin etmektir. 

Nüfusumuzu artırma 
siyasetimiz 

Çocuk ve ana saflık 
kontrol teşkilatı 

kurulacak 
İstanbul: <HııLer) Öğren · 

diğimiı:e görP, Rıhhat vekAleli 
memleketimizde nüfus artımıııın 

imkAnlarını hazırlıyacak, bu ar 
tımı adım adım takip edecek \'e 
her nevi hastalık . arın esas vo 

menşei ılfl mücadele cdrcek ye 
rıi bir teşkilAtın ana hatlarını 

hazırlamış buluıımaktadır. •co· 
cuk Vfl ana sağlık kontrol teşki 
!Atı,, ismini alacak olan lıu ku· 
rum yakında faaliyete geçecek· 

tir. TeşkilAt bütün memlekete 
şamil olacak ve yurdun her ta· 
rafında •çocuk ve ana sattık 
kontrol teşkilAtı,, ismini alacak 

olan bu kurum yakında faaliye 
te geçocektir. TeekilAt bütün 
memlekete şamil olacak ve yur 
dun her tarafında çocuk ve ana 
sallık kontrol istasyonları kuru 
lar.aktıı . Bir taraftan sabit istas 
yonlar kurulukken, diğer taraf· 
tan istasyonların Reyyar kolları 

da bulunacak ve bunlar müte· 
madiyen faaliyette bulunacaklar 
dır. 

Yeni teşkilAt kurulduktan 
Ronra dcğan her Türk çocuau 
ve doğuran her Türk anRsı der 
hal devletin kontrolu altına alı· 
nacak, çocuğun bütün takip etti 
A'i sıhht vaziyet ile ananın sıhht 
vaziyeti daimi bir tetkik ve mü 
eahade ahıuda tutulacaktır. Ço 
cuk ve ananın sıhhi vaziyetinde 
ki tahavvüller hemeıı lüzumlu 
tedbirlerle kareılanacak, çocuğun 
veya ananın vefntıııa mAni ol· 
mak için her türlü tedbirler alı· 
nacaktır. 

Şu suretle yüzde yirmi dere 
cesinde olan ve Sovyet Rusya· 
dan sonra düO\ ada ikinci dı re· 
cede gelımnüfus artımımızın da· 

1 

ha yükseleceA"i ve on sene .Ronra 
1948 yılında nüfusumuzun yırmi 

bet milyonu bulabilect:Q'i kuvvet 
le ümit edilmektedir. 

Aziziye töneli yeniden f stın~ul düny2nin en güzel 
yapılacak ıehri olacak 

1 önel içini ,235000 
lira sarfeJilecek 

fzm ir Ayıl ın hallı üzerin· 
de bııluııaıı Sı·lçuk rn Çamlık 

iRlaf.yonlıı rı arasındaki Aziziye 
tüııol lori, lıu ııd n n yelnı iş seııe 

evvel, t•u hallı iıışt1 eden şirket 

tarafından yapılmış olduğundan 

bugünkü katarların geçmesine 
müsaid olınıyacak kndar dardı 

\'e d vlet demiryolları katarları 

nın geçişinde zorluklar doğur 

makta idi. Devlet demiryolları 

lokomotif ve vagonlarının goQ 
melerine elveı-işli olmayan bu 
tüneller üzerinde esaslı tetkikler 
yaptırmış ve tamir surelile dü. 
zeltilmeleri, yenilerinin yapılma 
eıudan daha çok masraflı olaca 
Qı anlaşıldığından Büyük Azizi· 
ye tünelinin yımı başında 1100 
metre uzunlu~unda bir tünel a· 
çılması kararlaşıırak iuşasta baı 
lanmıştı·. 

Bu mıntakada arazinin çok 
Arızalı ve sert olması dolayısiy 

le yol geçeQ"inin değiştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. inşaat, yeni 
yol ür.eriode yapılmaktadır. Bu 
kısım üzerinde bir de istasyon 
binası yapılacaktır. 

1,235,000 lira ile meydıınA getiri· 
lebilece~i hthmin edilen bu iş 
939 senesi soııurıa kadar tamam 
laıınıış olncnktır Rıı sııretle, dev 
Jet ~iem iryolların ııı işlPtme hak ı 
mırıdaıı en verimli bir kısmıııııı 
iktisadi değeri daha çok artmış 
bulunacaktır. 

Madalya alan firmalar 
Yerli Mallar eergisine işti· 
rak eden ve birincilik ka 
zanan firmalara madalya 

tevzi edildi 
Ulusal Ekonomi ve Arttır· 

ma Kurumu 8 iııcı yıl döııümü 
müııasebetile artırma lıaftıısında 
açılan yerli mallar sergisinde bi 
rincili~i kazanan firmalara voril· 
mek üzre Ankara merkf>ziııden 
gelen diploma ve madalyalar ' 
Halkııvinde idaro heyeti nzasın· 
dan bay Fuat Türkay tarofııı· 

dan aşağıdaki firmalara veril· 
miştir. 

ı - Nail lsmail ve Şürekası 
yerli mallAr pazarı 

2 - Toros Şekerleme ve Bis 
küit Fabrikaısı Ömer Uysal 

3 - Alanyalı Kardaşlar Nal 
Çivi fabrikası 
4 - ldriH Makarna fabrikası 

5 Kadri Sabunı!u Sabun 
fahri kası. 

Birinci Soka' koşusu bitti 
Orta mektep birin

ci/ili kazandı 
Oc haftadanberl devısm eden 

sokHk koşusu bu pazar sorıa erdi 
21 koşucunun lşllraklle yapılan 
son koşud11 idman Vurdu takımı 
Mrlocl ve Orta okul ikinci geldi. 
Yalnız geçen iki b11fta mOsabaka 
laıında orta okulun birinci gelme 
si dolayıslle povan itibarile orta 
okul ıok11k koşusu birincisi ol
muştur. 

Bu koşu için idman Yurdu· 
nun koyduğu heykel dOn mera· 
simle birinci olJtD Orthokul takı · 
mı kaptanına verilmiştir. 

Bisihlet koıusu 
P11zar gOoO 11 blslkletçlnln 

iştira kile bir şehir mnsabtıkası ya 
pılmıştır. 

Bıı mll :!b ka rlH çok h<>ve 
canlı oımııştur. Blrlnclllğl Orta 
mektep lkinciılğı de lomıtn Yurdu 
kazanmıştır. 

Bir 
• 

rır 

ecnebi muhar
böyle söylüyor 

Tüı kiye ve bilhassa lstan· 
bul ''e lstaııbulda asayiş mevzu 
ları hakkında üç makele yazan 
Vinko Mandukiç dördüııcfi maka 
lesini Novosti gazetesinin 11·2· 
938 tarihli nüshasında neıret· 
moktedir. lstarıbuluıı imarından 
bAhis olan bu maktılede denili· 
yor ki: 

•Eski şark lstanbulu orta· 
dan kalkmaktadır. Bunu bir 
şark masalı sanmayınız. Bu 
mutlak bir hakikattir. fstanbu · 
tun tanzimine dair olan plAnlar 
bizzat Cumhurreisi Atatürk tara 
fından tasvip edilmieıir. 

Makalede bundan sonra İs· 
tırnbulun imarı, lstanbulun imar 

plı1ııının Prost tarafından tan· 
zim olunduğu hakkında izahat 
verildikten ve 11Botnziçinin gü· 
z~lliği dikkat nazarında bulun· 
durulunca Türkiyenin merkez 
şehri olan ve tamamen modern 
bir tarzda inşa edilmiş bulunan 

Ankara gölgf':de kalacaktır •• de· 
ııildikten sonra imarın daha 
şimdiden baeladıtı, muazzam ca 
miler etrafındaki eski binaların 
yıkıldığı yazılmaktadır. 

Suriye muahedesi 
(Birinciden artan) 

le az bir zamanda itmam edemi 
ye<.'ektir. Bundan •ıııtada Fransız 
mehafilinde Fraııilı:r. lisanının 
Suriyede resmi bir mahiyeti haiz 
olması da mevzuubahistir. Bu 
meselelerin tetkik ve tamiki icab 
ı ylediğinden yeni raportörün 
muahedeyi böyle kısa bir Za· 
manda itmam edemiyeceti şüp 

tfesizdir. 
Suriye siyasi mehafili bu 

mütalaanın ancak muharririn 
şahst miitaleası o ıduA'unu ve 
Fraıısız siyru'i ve parlmento ma· 
hnfiliııde bir tesiri olmadığı fik· 
rindedir. 

Paris - Şark ajanın: Yakın 
şark meseleleri etrafındaki nee 
riyatile tanınmış olan il Piyer 
Dömenikin, Fransıt - Suriye 
muahedesine dair La Repübhk 
gazetesinde bir makalesi intif4r 
etmiştir. 

.Muharrir bu makalesinde 
ınuahedenin tasdiki Fransaya 
beynelmilel birçok müşkülAt do· 
ğuracağını ve bilhassa Fransa 
-Türkiye dostlutunu tehlikeye 
ilka edeceğini ve bundan başka 
Almanyaya Şark işlArinde açık 

bir kapı bırakmağa sebep olaca 
Q'ını yazmaktadır. 

'l'arsusta 
lzmir fuarına iştirak 
eden bir tatlıcı tak

dir edildi 
Geçen sene lzmir enternas· 

yona! fuarına iştirAk eden Yah 
ya Öz Şahinoğlu baklavaları 
sergıde bQyük bir rağbet .tör
müştü. D;Q"er şehir ferden ittirAk 
eden tatlıcılar arasında sergi 
komitesince Tareuetan Yahya 
Şahin baklavasının nefasetini 
takdir ederek bir diploma ver

mietir. Bu iıde muvaffakiyet 
gösteren Hüseyin Gezer memle 
ket memulAtını tanıtmaya gey 
ret gösterdiğinden kendiıuni teb 
ri k ederiz llu seneki sergöye 
daha mütekAmil bir şekilde işti• 

rAk edilmesi için hazıı·lanmakta 

bulunduklarını haber aldık. 

Sayfa: 2 -
1 Dünyada Heler oluyor ? 1 
Af rikanın Jikilitaf

ları 
Habı şistanda :rimart yok· 

tur. Adis Alıaba yeni yapılmı• 
basit bir ş~hirdır. Harrar, çamur 
dan yapılmıştır. Köy evleri, arı 

kovanlanııa beoziyen toprak 
Lümseklerdir, 

Ancak Aksumda, çok eski 
devirlerden kalma aıııtJar vardır 

Bu eehirde bulunan on üç Diki· 
litaşı İtalyaya taşıdılar. Bunlar· 
dan lıir tanesi, en büyQQü upu· 
zun bir granit Romada Kapena 
kapısı meydanında dikildi. 

Bu Dikilitaşın boyu 26 met 
r<>, ağırlığı 150 tondur. 

ibadetten ıonra 
dan• 

İngiltereoin Kali şehrinde 
kilise rahibi geçen pazar gıln6 

kilisesinde müminlerine vaiz ter 
dikten sonra uilıayetinde dedi 
ki: Bugün kil:seden çıktıktan 
sonra doQru dansetıneae gide· 
ceQ'iz Neden her pazar ibadeti 
müteakip evlerimize dönerek bir 
müddet ciddi mübahaselerle va 
kil goçirm< A"e mer.bnr olalımY 

Neılen lloQrudan ılotruya eA'len 
ceye gitmiyelim? içinde yaşadı· 
A'ımız bu dertli ve buhranlı :a· 
maiılarda hepimizin eaıeoce1e 
ihtiyacı vardır. 

Rahibin bu sözleri biter hit 
mflz kıliseoirı yanındaki mekteb 
salonunda dans havaları gelmeae 
baelar. Evveli gençler, sonra 
yaolılar ve nihayet ihti1arlar ki· 
liseden çıkıp doQruca mektebe 

girerler. orada herkes dansetme 
Q'e koyulur. Fakat bütün Q'enç 
kızların ve kadınların birden 
bire dans elbiselerile görilnme 
leri dikkati celbeder, Bunun se· 
bebı sor.olduğu vakit mesele an 
laşılır. 

Gençler rahibin o pazar 
eünü fevkalAde bir vaiz ve· 
recetini ve ibadetten senra dauı 
teklif edeceğini biliyorlarmıı. 

Ouun için dans elbiselerini eir 
mişler ve Üzerlerine pılltoların• 

geçirmişlermiş. İbadetten sonra 
dans edileceği biliodiQi için de 
o paz11r kilise mutad harici hın· 
ca h:1ıç dolu imie! 

Mahir bir niıancı 
Amerikanın Nebraska şeh

rinde oturan Kadava1 adlı bir 
çiftçi tarafından nişancılıkta gös 
terilen bir maharet lJüıün şehir 
halkını ve çiftçinin düşmanlarını 
hayrettı düoürmüştür. Kadavay 
pek sert bir adam diye taoıhr. 

Kavga etmediği bir gün, zabıta 

oın müdahalesine sebebiyet ver 
mediA'i bir lıAdise yok gibidir. 
Onun için herkes Kadanavayı 
tanır ve ondan uzak bulunmaaa 
çalışır. Geçenlerde Kadavay bir 
kavga esnasında biriHini o kadar 
dövdü ki zJvallı adamın hastane 
ye kaldırılmasına lüzum hasıl 

oldu. Bunun üzerine Şerif deni· 
len zabıta memuru onu tevkife 
gitti. Kadavay penceresinden ba 
kıyordu. Uzaktan Ş rifin geldi 
lini görünce yakalanacatını an 
ladı. Şerifin elinde tuttuğu kAtı 
dın tevkif müzekl.eresi oldutu 
na hiç eüphesi yoktu. Kadnay 
benem ruvelverini çıkardı, tet· 
kif milzekkeresine nişan aldı te 
ateı elli. Ruvelverden Qtkan kur 
ıun Şerifin elinde tuttuıu tev· 
kif mQzekkeresini delip geçti. 
Herkes, Şerif de cahil oldutu 
hıılde. onun hu mt•hıtrfltine hay 
ret etliler. Umumun takdirine 
mazhar olduğnna menıuun olan 
Kadavay da te9kife ve hapse tı-
kılmasına karıı hiç muhalefeı 
etmeden teslim oldu. 
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Hasta~ane~e Televizyon Ziraat Ba~an lığı lsıan~urda 1 Mersin piyasası 1 i l A H 
Moskovıı, ( TJs ı ja nsındarı) 

Doktor Velmin hastahane 
lerde asri hastalı~lar koğuş· 
lartnda yatan hastularla bun· 
ları ziyarete gelenlerin birbir 
lerile uzaktan görilşüp konuş 
malarını mUmkiln kılan bir 
lttlt>forılu televizyon makinesi 
VUcude getirm i ştir. 

Bu makinelerdttn bir tane 
si i iki Moskova sari hastalık 

hır Klinik EnstitilBllnde skar 
lalin koğuşuna yerleşt i rilmiş · 

tir. Çocuğu skarlatinden ya
tan ana baba bu suretle ziya
retçiler sıılonunu tMketmeden 
telefonu açarak ve bir düğme 

Ye bassraıt hasla çocuklarını 

ekran üzerinde görmekte ve 
kendisile görUşebilmektedir. 

Sovyet pilotlannm re~orlan .......... 
Moskova (Tas aj-rnsından) 

Ôğrenildığiırn göre Enler 
nasyonal Havacılık Federas 
yonu genel konseyi yaptığı u
mumi içtimada Sovyet pilot· 
!arının vUcude gelirmiş olduk 
ları 29 enternasyonal rekor 
ile bir dünyn rekorunu tescil 
etmiştir. 

Sovyetler bi rliğl kahı a· 
manı Unvanını haiz Gromov 
Yumaşev vo Danilin Moskova 
Şımal Kutbu San Jacinto yolu 
Uzeri nde vücuda getirdikleri 
10.148 kilometrelik dünya re• 
korudur. Y alııız dllnyll r~kor 
ları için ihdas edilmiş huJunan 
Vauıs madalyası Gromova ve· 
tilmişti r. 

ç i (} J i y ı l d l z 
Anna May Yong 

iaponlar tarafından 
tevkif edildi 

Çinli fi im yıldızı Anrıa 
Mey Vong Ş11nghayda imtiyaz 
lı mıııtııkalar polisince tevkif 
olulltuşlur. Japor.lar sanatkirın 
orada Japonya aleyhinde tah
rikat faaliyetinde bulunduğu· 

nu iddia etmişlerdir. Fakat bu 
iJdialarına dtilil göstermedik 
terinden artist tevkifinden bir 
kaç saat sonra tekrar serbest 
bırakılmıştır. 

Vaktile bir çamaşırcı kız 
olarak bir Çin çamaşırhanesin 
de çalışan Anna May Vong 
tipik gUz~lliğile göze çarpmış 
\'e 1929 senPsinde sahnede 
İlk şöhretini edinmiştir. 

Buğday satıyor 
Rayram dolayısile vilayet 

lerden İslan bula memleketin 
muhtelif yerlerinden gelmekte 
olan buğday bir miktar azal
mış bulundtJğundan fstanbul 
piyasasında buğday fiyatlHl 6 
kuruştan yuk1ırıya yükselmiş 

ti İstanhul ekmek fiyatlarını 
bir seviyP.de tutmak ve buğ· 
day Uz~rinde yapılabilecek ih· 
ti kArı önlemek Uzre :ziraat ba 
kanlığı yalnız İstanbul ekmek 
cilerine verilmek Uzre Hay· 
darpaşada mevcut bakanlığın 

stok buğdayından kafi mi ktu 
tarının 5,60 kuruştan piyasa · 
ya çıkarılmasını kararlaştır· 

mış ve bu kararını aUlkalılara 

bildi rmişli r. 

Suni ipek f a~rikası için 
mütehassıs getiriliyor 

Sümer bank genel direk
törl UğU Gemli ide kurulan sun 
i ipek fabrikasınıa işl~tme 

mUtehassısı olarak çalıştırıl

mak Uzre Çekoslovakyadan 
Vilhelm Mang adlı bir milte· 
hassıs getirtmektedir. .... 

Annelere öğüt 
Çocuk Esirgeme kuı umu 

genel Merkezi sıfır yaştan bir 
yaşına kadür çocuğun nasıl 

bakılacağını ö2'reten annelere 
öğUIUn birinci sayısını yeni 
den bastırmıştır. birinci sayı 

öğüt birer aylııc yazılmış 12 
tane mektuptur. 

İkinci snyı öğüt çocuk· 
hırın nasıl besleneceğini ve 
mamalarının nasıl hazırlana
cağını öğretir . 

Her !ki öğütleri istiyen· 
Jere kurum parasız olarak 
gönderir Çocuk esirg~me ku 
rumn gt"nel başkanlığına bir 
yazı ile adres bıldirmeniz kA4 

fidir. 

~ocu~ ~ergisi 
Çocuk esirgeme kurumu 

genel merkezi tarafından çı· 

karılmakta olan (Çocuk) adlı 
derginin 74 Uncu sayısı çık· 
mıştır. 

Yurd yAvrularmın sağlık 
sosyaı kiiltUrel durumlarının 

inkişafına hizmet eden bu 
kıymetli dergiyi çocuklara ço 
cuk ana ve babalara tavsiye 
ed~riz. 

Miirettip Ve 
Makinist istiyoruz 

Gazete ve Baıım evimZİ· 
de çahşmak Uzre Mürettip 
ve Makiniate ihtiyacımız var· 
dır. Arzu edenlerin mildilriye· 
te mftracaatlara. .5-5 

Ayni tarihte Lvndrada 
bir film çevirmiş en bilyUk 
tnuvaffakiyeti de çevirdiği Sa 
rı pı:ısıport adlı filimde ka· 
zanmıştır Bir kaç sene evvel 
Viyıınaya gelmiş orada bir 
müddet kalarak sahnede oy
namış ve takdir uyandırmış 

hi r müddet evvel de Çine 
dönmüştür. 

Nö~etçi [czane 
bu aksam .. 
HALK Ecıaneai 

Yurtdaş 
Kızı laya 

ı aza olunuz 

_......,._ 
21 - 2- 938 

K. S. 
Pamuklar 

Klevlant 41, 
Dağ malı 

Kapı mala 
Koza 
Kırma 
Koucı parlağı 

5-50 
24 2fi 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,62 
Yumuşak f>.,25 
Yerli buğdayı~ 4 .. 4 i 
Çavdar 4.,S5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Ana dol 
Y uli 
Nohut eksb'a 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğea 

Balmumu 
Cebri 
Susam 

3.95 
3,,62 
5,95 

7,5o-ıo 
.Y,,50 

7-8 
120-1 ::0 

20 
67,5 

10 
1b, 

yapalı 
Siyah 
Şark 
Anadol 
Aydın 
Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloau 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda deriıi 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatla badem içi 
Acı ,. 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
lçel ,, 

so 
42, 
3? 

78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17, 5 
İkinci nevi mal 
Çay 
KRhve 

:!90 

109. 110 

Borsa T elgraflan 
20-~-998 

Paralar 
Türk altunu 
/sterlin 
TJolar 
Frank 
Liret: 

gelmedi 
6!i0, 

79,62,50 

~4,24,50 

15.12-64 

fENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Ttlrlc;y, Hariç 

1 
Şerait / için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinabn sabrı 10 
Kurustur. 

O. Demiryolfarı Adana işletmesi satınalma komisyonundan 
ldare ihtiyacı için beher kilosu muhammen bedeli 210 

kuruştan 4000 kg. çubuk kalav kapah zarfla sabo alına
caktır. Eksiltme 23 2-938 Çarşamba günü saat 2,5 da 
Mersin istasyon binasında toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. Muvakkat teminat 630 liradır. Şartname ve muka· 
veJe projeleri Mersin istasyon şefliğinden parasız olarak 
verilecektir. 

isteklilerin 2490 Nolu kanun mucibince lüzumlu olan 
vesaik ve 938 yılı ticaret odası vesikası ile mezkur istasyon 
veznesine yatırılacak muvakkat teminat mairbuzu veya Ban 
ka mektubu ile birlikte teldif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyonumuza verilmesi ve teklif 
sahiplerinindf! nümunelerile hazır bulunmaları 

6 - 16-'20-22 

---------------------------------i L A N 
mersin orman ~ö~ge şeflı ğinden 

Gayf'İ ıııetmul 
liacıui 

)13. DJ. 
1~26 000 

nıulıanırıwrı \'alıit 

k•·nlal 
o 

l l :1 04 

fi ~' alı 
lira k. cinsi 
4 9o çam ağacı 
O 12 cam oduııu • 

ı . iç.-J vila~etirıin giHrıar kHzası dahilırıde kı· 
zıl alilt-r ortııarıırıılan 1~26 }Jö. çam ağacı ve 
1 ın04 kerıtal çam odunu salışa çıkarılmıştır. 

2 - Mu ha muıtHı hedtll kt-· reslf>l ik E>Şca rrn beher 
gayri n amul mr.l'e mika bı 490 ve çam odunu· 
nura bt-lıt>r ~ .. ııtalı 12 kuruştur. 

3- Şartname ve mukav .. t.>name projf>lf'ri para
sız olarak giilıı:trda ormau m <1 herıdislığinden }lpr 
si n de o r nı a 11 b a ş nı ii lı P. ıı d i s 1 i ğ i r ıc' en :\ rı k a r a ı I a o r -
ma u umum müd ii rl ii ğii rıdr.n H lını r,, 

4 - satış 24 ~ - 938 ptırş•• nıbe giinii saal ı 5,30 
da M~rsirı<le içt-1 orm~n başmiihendisliği dairesin 
de yapılacaktır. 

5- Seilış umumi olup k~p~h zarf usuliJ~ yapıla
cakhr. 

fl - ~luv~kkal lominal 55ii liradır. 
7 _ taliplrrin şarlııanırde )· a zılı vtı~ikal~rı ge

tirnwftlri lazımdır. 
8 talipl.-rin l~klif nıflkluplarile vPsiıaJarrnı P-n 

gPÇ sual 14,ao a kadar sa11ş konıis~orıu r_r~sliğine 
Vflrmel~ri şaıtur. bu sa~ttan şonra ~etırılen ve 
noksan olaıı ltıklif mektupları kalıul ~<iilmiyPCflk 
•ir. lo - 16 19-22 

Saym Mersin Tüccaramna ve ~al~ma müjde 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

ıerı~ temiz bir surette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize ımadedir. Alınacak ücret, 
araba ücretinden daha mutedildir. 

Bu suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kaHnmış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarını· 

:ıın hasara uğramak, yağmur, çamurdan müteeısir olmak 
ihtimaUeri de yoktur. 

Teh~fon : (180) 

ADRES : Otomohil Durak Mahalli 
Hrnzinci Baki harma 

8-30 

Fotograf ft1akineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Kodak ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
===- === 

( T J K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fennt gözlükler, 
l(ol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilhassa tavsiye 

!deriz, S[OAD SAHİR S[YM(H 
Uray Caddesi No. 4~ - MERSİN 
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İLAN 
mersin orman ~ölge şef liöin~en 

muhamıuPu vahi 
fivalı .. 

lira k. cinsi 

OaJrİ mamul 
lıacmi 

~UL 03. 
897 000 4 9o çam ağacı 

Io764 o 1~ çam odunu ı 
l · İÇP.I vıl3~..ti11i11 giHrıar ~azası tlalıilindP. baskı ; 
ornwuınchıu ~97 nwli'P. rııikap kt·ı·tıslelik çam ağa 
cı ve 10764 kPrıtal çam odunu salışa çıkwrılmış- t 
lll'. ~ 
2 - ~luhanınwP lwclt·I kerestdık t•şçarın bPher 
gayri nıanıul mf'lrt' mı~ahı 490 ve çanı odunu
rınn lwlwr kt>rılalı 12 kuruştur. 
i1 şa tııame H~ um ka vt•lt•na mc proj+> leri parasız 
olarak ~iılnarda orman miHaendbliğinden mersin 
dtı orman lwş nıiiherıdisliğindrn Ankarada orman 
u ıu um m iiılii rliiğii nclera ah nar. 
4 - sat'ş 2i5-2 9ö8 çarş:ınılıa günü saat 15,30 
da ~ı ... rsirıtftı içPI orman başmiilrnndisliği daire-
sind~ ~·a pılaca k ll", 
5 - satış unıunıi olup kapalı ıarf usulile yapıla· 
caklır. 
6 - ~luv:ıkkal lPnıırı:ılı 4~7 lir:ıclır. 
7 - taliplerin şartııanıPde sazılı Vt1SİkalarJ gf>lJr .. 
nwleri lazımdır. 
8 - tcılipler teklif urnkluplarile VPsikalarını en gPÇ 
saal 14: 3o a kadar !'alış~ouıis~' <.Hıu reisliğine ver 
nwleri şarttır bu snallansonra g~tirilen ve nok
san olan teklif meklupları kabul ~dilmiyeceklir 

ıo-16-ı9 22 

F3Re.min~t~~ . ~ 
Her Dairecle 

Her Ticarethanede 
Her yerde 

• . , 

• 

• Daima Rem ington yazı ma~inalan • 
ve Şeritleri kullamhyor 

ffi Sizde bir REMiNGTON almalı~nı 
nı sınız. Satış yeri nı 

~ F CJjl '"' W..H. R. ~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın 011 birinde cekilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
Yeni Mersin Basımevinde Basılmıştır. 

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

1 GÜ.VEN 1 
' SiGORT ~ ... ?.Q?YETESi 1 
lim Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 
Jlglkurulmuf tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

lim~~~~~~~lim@~~~~~~~~~lim 

l'll' ••unk~Y-ad:i;;;n;Q;••g1111•ı 
1 Sayın HaJk11111ım ~ılHıallrı • güz öııiitute tutarak ~şi bulunrrnyan KAYA 
"' DELEN SUYUNU gayPl sıhhi bir şekilde meuhağdald lrsisatmda eksik-

1 likleriDi lam~mlamış f••nııin fm ~on u-;;ullP.rini yaptırmakda bnlnnduğu
nızu arz ederıı. 

1 KA YADELEN SUYU 

1 Kaynadığı yerden itmaren istasyon yanma kadar cam ~oruJarla ~illur ~avuzlara 
indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve ~irnyevi evsafım mu~afaza edere~ el deymeden 1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmaUa ve muntazaman 

1 şehrimize gelmektedir . 
il KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladeli~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söyleme~l z:ıit görüyoruz. Sıhhat Bahntıgı 

.ve selahiyetli makamlarııı vermiş oldukları raporlarla KAYA DELEN SUYU }'&lr1z Tilrkiyenin ı 
aM en iyi suyu olmakla kalmıy:ırak 00ünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ"unu isbat 
netmiştir • • ! lştahsızlı~a, hazımsızlı~a bir çok mide baaırsak hastalıklarına karşı KAY> ~ELEN şifalı bir 1 
~ hayat kaynağıdı~ !! Suyu pek temiz ve btrrakdır. 1 urübt eden saym halkımız undindt buldutu zindelik ve sıhhatm 
M verdi/!/ farklarla suyumuzun mriştrrisi ço~almaktadır • 

B Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••n. n il n nnnnnn •••••••1111•~ 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbua ve a sairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***•••••*••**•······ HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPA.R..İŞ-
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAP\.. 

1 H E R. N E V t K . .A. R. T V ! Z İ T 
· KİT AP , GA ZE T E D A V E T K A R. T-

V E ~ E O M U A L A R.. I. Z .A :r(. F K.A-
G I T BAŞLIK. 

TA E I NI DE R. UH· L AR.. I T AB E.D İ-
TE EDER.· LİR.. 


