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lngiliz lloriciye Nazırının istifası 

Avam kamarasında 
Hararetli münakaşalara sebebiyet verdi 

Bir Mebus: Eden kurdun önüne atıldı bu acinacak bir mese
ledir. Dedi ve hükumeti barış ve emniyet davasına hiyanetle. 
itham etti. işçi partisi de hükumet aleyhine bir takrir verecek 

Londra 22 (Radyo) - Dün 
Avam kamarası toplantısında 
Pek nadir olarak görülen bir ka 
labalık ve gerginlik olmuılur. 

Bu celse tarihi addedilecek 
vaziyetıedir. Birçok mebuslar 
ikinci defa olarak bir Hariciye 
nazırının istifıısıııa Londra -
Roma görüşmeleri sebep oldu· 
A'unu söylemişlerdir. 

Bu toplantıda bütün mebus 
lar, büyük elçiler, birçok diplo 
nıatlar bulunmakla idi. Bu teha 
~üm ve meclis ha\'ası bugünün 
ıstisnai bir mahiyetini ortaya 
koymakta idi. 

Hava Çemberhtynın girme· 
Bile dııhu fazla dalgal ırndı. Mu· 
halefet partisinin tehdidkAr 
•adaları Liberalların alkışları 
arasında Çembcrlayn içAri g irdi 
ve bunları hiQ duymamış gibi 
Yerine oturdu ve celse aQıldı. 

Çemberlayne muhtelif sual
ler sorulmaya başlandı . 

Avusturya meselesi hakkın 
da sorulan su41e: 

- Avusti.lrya men balarından 

ahnıı n malumata göre resmi bir 1 

munhedtınin imzalanmadığını 

söylemiş ve İııg i ltero Avusturya 
va Çeko~lo~akyaya karşı Millet· 
ler cemiyeti azaları olmaları sı 

fatile d iğer devletlere karşı O· 

lan tnahhüdatımızdan başka hiç 
bir lacılıhüdüınüz yoktur İng iliz 
hükumeti hunun haricindf:\ husu 
si bir surette hiç birine temi
nat dil vermemiştir. demiştir. 

Bilühare Bay Edrn oturdu 
ğu mevkide alkışlar arasında 

aysığa kalkmış ve bazı izahat 
verm iştir. Eden izahat verdikten 
sonra da ş i ddetle alkışlanmıştır 

lşQi Lideri söz alarak Bay 
Edenin halefinin Avam Kamara 
sı Azasından olmasını istemiş 'i'e 
sözüne devam ederek : 

Eden kurdun önüne atıldı 

ve Lu acıııacak bir mesele oldu. 
HAdise de dominyonlarda müs· 
temlikelerde, bilhassa lngilterede 
mühim aksi tesir yapacaktır. Hü 
kumet barış ve emniyet davası 

na ihanet etmiştir. 

Edenin istifası, f ngiltcrenin 
düşmanlarını sevindirmiş ve d"S 
)arının cesaretini inkis:ıra uğrat 
mıştır demiştir. 

Diğer bir mebusda, Ameri 
ka, Holanda vo Fransanın Bay 
Edeııiıı fikri etrafında toplandı 

Qıııı söylemiş vı 1 ıg ı l e:-enin, hal 
yadan evol emirde sarih bir le 
minat alma!n icap ederdi, demiş 
tir. 

Eden ve Çemberlayin arka 
arkaya dinlenmiştir. 

Nasyonal liberaller kabine 
ye muzaharele devam edecek
lerdir. 

Bu toplantı meclis sandalye 
sını toı keden nazıra tam hürme 
tini göstermiştir. 

Münakaşa ve müzakereler 
esııa~ıııda muhatazakArlar saQır 
ve <.lilRiz kalmışlardır. 

Avam Kamarası, işçi partisi 
yarın hükumet aleyhinde bir 
takrir verecektir. 

Müzakerelerin iki giln daha 
devam edece#i bildirjlm~ırı .... rı:-

İran ve iral{a gidecel{ hat 

Hattın güzergahı tesbit edild 
1 

Sovyet ilimleri 
Nihayet kurtarıldı 

Moskova, (A,A) - Papanin 
grubunun tahlis işi dün saat 
17,30 da başlamış ve saat 19 da 

uzun- bitmietir, 
Heyeti seferiye, iki tahlisiye 

Diyarbakırdan /rana giden ~attın 
lufu 521 kilometre olacak gemisine ne suretle ayrılacakla 

rını zar atmak suretile teshil 
ki iltisak iı:;tasyoııunundan aJrı Anknra - Nafın Vekaleti 

'I'ürkiye dcmiryollarile lran ve 
Irak demiryollarının birleşmesi 
ne Ait istikşafları ikmal ettirmiş 

Ve hatların geQeceği sahnlarda 
nüfus ve arazi vaziyeti, nehirle 
rin aeQtikleri nazarı dikkate alı 
narak bazı tadilQt yapılması za 
ruri görillmüştür, 

Diyarbakır- Sinan - Beşiri 

-Soran köyü yolunu takip ede 
rek burada iltisak halliyle birle 

Oecek olan ve Irak hududumuzu 
teekil eden Habur Qayı ke11arın 
<iaki Gu\·nra köyünden geQecek 
demiryolu güzergahının bu çayı 
takip ederek Irak arazisine da 
hil olması en muvafık şekil ola 
rak bulunmuştur, Iraka giden 
hat bu suretle evelki keşiflere 
~öre 230 kilometre kadar uza 

makta ise de heyeti umumiye 
İtibariyle inşaat masrafı beş mil 
lon lira azalmakta, diğer taraf 
lan Irana gidecek hnt da kısal 
maktadır, 

Diyarbakırdan itibaren hat 
tın tulü bu şekilde 291 kilomet 
re olacaktır, Bu hat, Londra -
llindistan transit hattını lE>şkil 
6ltiAinden memlekete bırakaca 
tı menfaat QOk büyük olacaktır, 

lrao hattı da, Şan Qayı ke 
llırındı Soran kö7Q karıııında 

etmiştir, 
lıırak şimule müteveccihen ayrı Papanin ile Krenkelin talih 
Jacak, Tatvan ve Vana u~rayıp lerine Taymir b•ızkıranı düşmilş 
göl sıı hil ini takip eder~k fran Krşiof ile Federof da Murman 

buzkırauına binmişlerdir, KAşif 
köyü olan Kotura vasıl olacaktır 

Jere refakat etmiş olan köpeğin 
Diyarbakır- Kotur ballının Akıbeti malum değildir, Bütün 

uzunluğu da 521 kilometre ola malzeme Taymir buzkıranına 

caktır, nnkledilıniştir, 

-----------------------------------------------------Adanoda iki mühim konferans 

Tiirkler için bir tek kutlu söz: 

Atatürk 
Adana, 22 (Radyo)Evelkigün 

Parti binasında, dünde Adana 

Erkekmuallim mektebi salonunda 
Maraş mebusu Hasan Raşit Tankut 
iki konferans vermiştir. Konfe 
ransda \'ali, Kumandan, Beledi 
ye Reisi otuz iki mektep mual
limi, her seviyeden yüzlerce 
vatrndaş bulunmuştur. 

Profesör Kemalist Tılrkiye 

nin dünyada saygı ile 
karşılanan bu günkü varlığını 

izah etmiştir . 

Büyük Şefin dehası ile mil 
Jelle keşfedilen kaynakların altı 

umde şeklinde tebarüz ettirildi 
ğini bildirmiş ve bunları izah 
etmiıtir. Bundan sonra hatip 
TilrkiJe huduUıtrı içindeki kuv 

vetli birliA'i anlatmıılttrdır . BilA 

hara: 
Hatip, Hatay bölgesinde ve 

Çukurova mıntakasında 7aşayan 
Türk Aletilorinin vaziyetini tet 

kik edebiliriz. Diyerek en büyılk 

alimlerin fikirlerine, eski ve ye 

ni tetkiklere istinad ederek buıı 
!arın tamamen ve her bakımdan 

TOrk olduklarını isbat eylemiş 

ve Alev11iğin Qok eskidenberi 
devam eden bir vicdan duy.,yuı:ıu 

oldu~unu söylemiştir, 

Hatip son olarak Türkler 
için bir tek vicdan vardır, bir 
tek kutlu söz vardır : 

ATATÜRK diyerek 

hitabesine ıon vermittir, 

ı 'eüyük Şef 
Atatürk'ün 
Teşekkürleri 

İstanbul 22 ( Radyo ) -
Hiyaseticumhur umumi katip · 
liğ i ııd e ıı te l.ıl i R" Eıdilm istir : 

Halkovlorin yıldönürnü 

müıınsebctilo halen mevcut 
olan ve yeni açılan Halkevle
rinden Atatürko b:ışarıcı ve 
yaratıcı dohasırıı bildirPn şu· 
urlu telgraflar gelmektedir. 
Atatürk bu telgraflara teşek· 
kürlerini ve başarılar temen
nilerini bildirmeğe Anadolu 
Ajansını mcmnr etmiştir. 

Alman hü~ômeti Mançuko 
hükumetini tam~ı 

'fokyo, 22 (Hadyo) Almanya 
hükameti l\Jııııçuko hükumetini 
tanımak kararıııı resmen Japon 
yaya bildirmiştir. 

Hitleri Nutku ve 
akisleri 

Paris, 22 (Radyo) Hitleı i ıı 
nutku hurada memnuniyetı'\ izlik 
le karşılanmıştır, 

Londra, 22 (Radyo) Hitlerin 
20 şubattıı irad ettitti ııutuk bu 
rada büruJetle knrşıl n nmıştır, 

Yüzlerce 
Kadın, Erkek 
Çember/aynı iatemi-
yoru~ diye bağır· 

dılar. 
Londra 22 (Rııdyo) - Dnn ak 

şam pdrlılmento korldorhmnde 
toplanan kadın erkek yüzlerce 
halk gUrUllUler yapmışlar ve: Biz 
Çemb~rlaynı istemiyoruz diye be 
ğırmışlardır. 

'].,ertı el 
Düştfı n1ii~ 

Bari Radyosu- DUn akşam 

Bari radyosu Teruelln Frankocu 
Iar eline geçti~inl bildirmiştir. 

[denin istifası ve Ameri~a 
gazeteleri 

Vaşington 22 (Radyo) - Ame
rika gazeteleri Hitıerln nutku ve 
B. Edenin istifasını tetslr etmekte 
diri er 

Edenin istltl\SI Amerlkada re 
na tesir yaı:wııştır. 

Gazeteler, loglllz kabinesinde 
bubrttn başlıklı yttzılar yttım11ktd 

dırlar. 

Avustıırya 

Hükumeti 
iapanyada yalnız 

Franko hükiimetile 
münasebette 
bulunacak 

Viyana 22 (Radyo) - HflkO 
met Madrld sefareıhaneslnlo sed 
dine karar vermiş ve Madrlde 
tebllğat yııpılmıştır. 

Bundan sonra yttlnız Frarıko 

ispanyası ile resmi monaselırlte 

bulunulacaktır. 

Sahibi ve Umum Ne•rlyat 
Direktörü 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
' 'tnl .ııer in f!ısıırevı Mersin 

·_~ayısı · 5 " kuruş 
Telefon No. 82 

l{acl.Y o 1 arı rı ı 
Satanlar 

Yeni radyolarına 
parasız ruhsatname 

alabilecekler 
Ankara - Posta ve telgraf 

umum nıüdürlliğii tarafından 

alakndarlara y a pılan b i ı· tamime 
göro ruhsatnamesi alınmış rad 
yola rını sa taıılııryeni ı adyoaldık 
ları tııkdir<.l e ayrıca ücret \'erme 
den ruhsatiye alabileceklerdir. 
Aııcak, radyol :ı rıııı sattıklarını 
bir beyanname ile posta ve tel
grar idaresi ıı o bild irm e leri IA· 
zımdır. 

'l' ü r k }{ t ı ş u 
Müstakil bir idare 

oluyor 
Aııkara - Türkkuşuııun ça 

Jışnıalarındaıı Baş\'ekil Celal Ba 
yar memnuniyet göstermiş, hü 
kiimetiıı bu çalışmnlara daha 
geniş vo ileri bir şekil vermek 
kararında olduğunu bildirmişti, 

Aldığımız malumata göre 
Hava Kurumu bu yolda tetkik 
lere lınşlnmış Şükrü Koçağın 
reisliği altında y a pılnn bir top 
lantıda, Sabiha Gökçenin hazır 
adıQ-ı rapor tetkik oluıımııştur, 

Bu projeye göre Türkkuşu 
1.1 • • -··- uur,11 UlU::SL8.KIJ 
bir idare olacaktır, 

Türkkuşu teşkilAtıııda kulla 
nılacak paraşütlerin memleketi 
mizclo imal ed ilmesi ve bu fabri 
kanııı Hursada kurulması karar 
laştırılmıştır, 

Bu fabrikada imal olunacak 
paraşütler yalnız 'l'ürkkuşundıı 

kullanılacak, ltlzım olnıı iptidai 
maddeler de memleketimizden 
temin edilecf ktir, 

IJk paraşüt Cııbrikamızın 
temel alma merasimi yakında 

yapılacııktır, 

Mahkeme masraf la· 
rı naaıl alınacak? 

Ankttrn - Adliye Bakımlığı 

harç tarifesi kanunu ile bunu de-

ğiştiren kanunun neşrinden evvel 
mahkeme masrttflıırının da "em
val tahsili knnunıına göre almaca 
ğını alAkadarlarıı bildirmiştir. 

Bazı mOddel umumlliklerln 
bu hususlara ald mOzekkere tu
tup göndermedlglnden bunlardun 
bir kısmının mahkeme harçları 

diğerinin muhakeme masrafları 

olduğunu bııtırlalmış ,.e m»bke· 
me masraflarının vergi mııhlyelln 
de olduğundan onhır gibi mıuıme 
leye Ulbl tutulması ve celse hıtrç 

lımnde bUkmOn verildiği mıııi yı 

lı taklb eden mali yıldtın itibaren 
beş veye on sent-llk mUruru za· 
man mUddellnin fcPreyıın etmesi 
IOzumunu lşttret etmiştir 

Muhııkeme mıısrarııırma ge. 

lince bunların, şııhidlere, vukuf 
ehline, verilen yevmiye ve ücret 
lerle blllOn devletin tıazhıesinden 
peşin ödenen muhakeme masraf 
!arı olup vergi mahiyetinde olma 
dığıadım nıororu zamana tabi o · 
lamıyHcttklarını ve bu esaslar da-

hilinde tahsiU\tt11 bulunmalarını 

istemiştir. 

' 
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Mersin Şehri 
Uıntımi imar planını 

eden Rapor 
izah 

Raporu aynen neşrediyoruz: 
-1.-

1 - Şehrin yeni imarı 
A - Şehrin karakteri 

Mühim bir limana haiz olan 

Mersin, Tarnkki te inkişnfa müs 
taiı bir iknmet (iskaıı) ve tica · 

ret şehridir. Toroslardn elde e · 
dilen mühim ham madde istihsa 
1ı Morsin limanının ehemmiyeti· 
ııi daha ziyade artıracaktır. 

Cenulıi garbide bulunan 

kumlu sahil ve şehrin güzel ~a 
ziyeti, buraya kurort (tasfiyr ) ve 
pliij şehri karakterini \'eriyor. 

İç işler bakanlığının verdiği 
ınalumnlu g öre, buranın nüfusu 
takrılıe u elli sene zarfında 45 50 
biııo bal iA" olacaktır. 

B - Sahaların taksimi 
Umumi imar plaııınııı vazife 

si, şehrin inkişafını muntazam 
bir yola sokmak ve ileride vu· 
kuu nıuhtfımel masrafların ve 
müı:ıküllerin önüne geçmiş ola
caktır. Yoksa şehir gayri munta 
zam bir şekilde inkişaf eder. 

Şehrin hflın ticaret ve hem 
de Kurort şehir karakterini gös 
termesindeıı dolayı, . salıalarm 

taksimine • bilhassa ehemmiyet 
verilmiştir. 

Sanayi ve limanın 
Gürültü ve dumanı iyi bir 

çehre arz etmediğinden ve iskAn 
mahallesini taciz ellığiııdmı, bu
nun yeri esas şehrin sahasıııdaıı 
hariçte, şimali şarkide tesbit e· 
dilmiştir. Bunun cenubi garbi · 
oi .. i .... , ... .. i! mıııt g lr 11 q1 takiu edi
vor. ~t1aı: 

Esk işehir kendi ticaret mın-

takasile, \'e en iyi şehircilik us 
luna riayeteu imar edilecek olan 
şehrin tetessüüııe leRis edilmiş 

saha, yeşillik snhalarla yukarıda 
ki sahalardan ayrılarak güzel 
ve rahat bir iskan mıntakıısı te· 
min edHmiştir. Bu iskün mrnla 
kasının gayet yakıuda plAj bu

lunıtcaktır. 

Eski şehrin şimali garbisin 
de, mali vaziyeti olmayan ahali 
için ve bu yerde kendisi için ka 
pah bir amele mahallesi bulu· 
nacak, bu mahallenin sana ~ i mın 
takasile irtibatı iyi sureUe temin 
edilmiştir. 

Şehrin diğer, güzel meyve 

ve portakal bahçelerini havi o· 

lan mıntakası el vurulmadan ka 
lacak. Yalnız buralardan, münfe 
rit olarak gezinti yolları geçe· 
cektir. 

2 ·imar PIAnı 
A • Vesaiti nakliye 

1 - Umumi malumat 
Mersinin münferit projelerin 

de en mühim vazife, vesaiti nak 
liye meselesinin hallidir. Mühim 

noktalar berveçhi alidir. 
Evvela: liman, tren hattı, ve · 

saiti nakliye caddeleri re sanayi 
mınlakası arasında bulunacak 
en do~ru irtibat. 

İkinci: Silifke istikametinde 

tren hattrnın devamı. 
Üçün•}Ü: Şehir içerisinden 

aeçecek birinci caddelerin pJAnı. 
tık iki noktanın" halli için 

şehircilik mütehassısı ancak isti· 
kamet verebilir. Hunlarııı mufas 
sal plAnı, liman ve tiren mhte· 
hassısları tarafından yapılabilir 
F11kat bunların plAnını yapan 
mütehassıs umumi imar plAnını 

ve b:lhassa bu pltlnda bulunan 
liman ve tren hattı projesine 

er at etmelidir. H " rhangi yapı 

l mühim dı>ğişiklik , umumi 
ı plfiııının esaHlı olarak de-
ğişt irilmesini icap ettirebilir. 

Onun için, liman ve sairenin 
pli\nını yopnı·nk olaıı selAhiyet· 
tar k imselerin, plaıılarını yapar 
ken şehircilik mütP.hassısilo irti · 
batta \Julunmaları H\zım geldiği 
glbi, yııpacaklan pH\nlnr da 4 -
1 938 tarihli umumi imar pli\ııı· 

nııı esaslarından nyrılmıyat.ak· 
tır. Yalnız bu suretlo büyük, iki 
kat masrafın ve iki kat işlerin 

önüno g eçilebilir. 

2 • Liman 
Yukarıda zikr edildiği gibi 

liman mümkün olduğu kadar şi
mali şarki istikametinde uzağa 

atılmıştır. Bu, şimdiki gümrük 
köprüsünün (nok tn Y( şimali şar 
kisinden ve hu köprüden 600 
molre mesafede L·aşlar. Liman, 

yüksek masraflardan ı;akınmak 
için, şimdi mevcut tJulunan gay· 
ri resmi projenin teslıit etliği 

limandan daha küçük olarak pro 
je edilmiştir. Şimdi projelenen 
üç adet liman havuzu daha uzun 
se ııcler ihtiyaca kafi gelir. Buna 
rağmen, liman her zaman şima 

li şarkiye doğru t{lvsi edilelııl i r: 

Limana gideıı raylarııı lı f>p 

si bir ray iizoriııe toplu nacak, hu 
ray TarRus caddesinin (Nokta R) 
altından geçerek tren hattınm 
ittisal edecek (Nokta N), ilf'ride 
büyük lokomotifler! ıı g<'çelıilmo 
Ot •y,.•• ----- --- ... ... 1 - 1. 

elan köprü kemerleri oldukça 
büyük olacak. Bu ray yani Lime 
n ı giden toplama rayına ayrıca 

sanayi sahasıııın rayı biri ştiril · 

mişt!r. N. noklaRıııın şimali şar 

kisinde yeni yapılacak olan ma
navra ve marşandiz istasyuııu 

bJşlar, bıı ista!'lyoıı şimdi mevcut 
buluiıatı hallın şimali' şrırkisinde 
yapılmalıdır. Çünkü cenulıi şar 

kide bulunan lııgiliz lııbrikasi 
bunuıı inkişafına mania teşkil 

etmemektedir. Rayların birbirini 

kat etmesine mani olmak için 
seyahatlarn mahsus trenlerin ge 
çeceği merkez hallın baş ra r ı ıı 
marşandiz istasyonunun şimali 

garbi tarafına yapılması lazım 

dır. Ve böylelikle marşandiz is
tasyonu, gerek srnayi mıntakası 

na, gerek limana ve gerekse 
seyyahlaramahsus birinci iblasyo 
na ,ayni vaziyette bulunacaktır. 

Bu üç grup raydan gelen vagon 
lar ayni istikamette marşandiz 

istasyonuna vasıl olurlar, ve bu
rada katarlar haline (19cn) konu 
lurlar. 

Liman hususi bir cadde ile 

vesı iti nakliyeye rapt edilmiştir. 

Bu cadde, birinci sey y il h is tas· 
ysr.unun yakınında P noktasın· 

da ve ticaret mahallesinin şimali 
şarki nihayetinden başlar, ve bil 
vasıla liman havuıunun yanın

dan geçerek, yeni baytar Enstitü 
sünün yakınında ye S mıntaka· 
sında Tarsus caddesinde müute· 
hi olur. Buradan muhit caddesile 
kolay ve rahat tayyare meyda
nıııa gidilebilir. Bu liman cadde· 
si o şekilde plAnlanmıştır ki, 
yalnız limana giden vesaite hiz 
met edebilir. O halde buradaki 
vesait di~er vesait tarafındpn ta 
ciz c dilmeden inkişaf edebilir. 
Ve kendisine şehre ait diğer ve· 
saiti hiç taciz etmiyor. 

rfa.YJ'are 
Mej~daııları 

Büyük şehirlerimiz
de modern şekilde 

yapılacak 
Geçen sene Ankaradan baş 

lanmış olan devle t hava yolları 
uçuş meyda nları yapılması işiııe 

bu sene de dovam edilttceklir.Bu 
meydanların Avrnpada olduğu 

gibi, uçuşun tam sell\metini le· 
rniıı ı>decek, bülüıı tosisatı cami 

olması takarrür etmişlir. 
Bu sene evvela Ankara çi· 

ınento fabrikası kıırşısında yapı 

lan uçuş istasyonuna bir devlet 
ha\'8 yolları umum müdürlü~ü 

bir de Ankara merkez istasyon 
müdürlüğü için iki bina yapıla 

caktır. Buııdan sonra İstanbul, 
İzmir, Adana ve diğer hava se
ferleri yapılacak şehirlerde istas 

yonlar tanzim edilecektir. 
Bilhassa tayyaralerin mele 

oroloji istasyonları ile daimi le 
maslamıı temin için bütün ha 

va istasyoıılarında telsiz mulHt 
bere merkezleri kurulaca~ı gibi 
posta tayyarelerinin geceleri da 
hi stıfer yapabilmelerini temin 
edecbk tertibat alınacıık, hava 
meydanları projektörlerle teçhiz 

edilecektir. 
Bu suretle hava yolları pos 

talarile uçuş en emniyetli şekle 

sokulmuş olacaktır. 

rstan~ul ~apishanesi 
kal~ınhyor 

Mahkumlar vilayet
lere gönderilecek 

lSlafJUUI -~ l.::>ı<UIUUI UOV JOlla 

sindeki mahkumların nakil işine 

yarın haşlanacaktır . 

Şimdiki hapishane hinasıııın 

bulunduğu yere adliye sarayı 

iıışa edilecegi malumdur. Bura 
<.laki hapishane yıkıldıktan son 

ra lstaııbnlda yeni bir hapislıa 
ne bınası yapılmayacak ve malı 
kumlar diğer vilayetlerdeki ha 
pisha nelere gönderileceklerdir. 

IIapiAlıaneııin lstaııhuldnıı 
kaldırılması şu noktalardan fay 
dalı görülmektedir. Mahkumlar 
burada cezalı oldukları müddet 
zarfında aileleri tar~fıııdan yar 
dım görmekte ve bu surotle sırt 
üstü yatarak mahktimiyetlerini 

geçirmekte idiler. Bu gibiler fs 
tanbuldan ayrılınca yardımdan 

mahrum kalacaklar ve kendile 
rine verilen cezanın gayesi de 
bu suretle tahakkuk edecektir. 

Ayrıca, suç işlemeği meslek 
haline geLirmiş bazı serseriler 
de kış gelince ufak bir cürüm 
işlemekte ve soğukları içtıride 

~eçirmektedirler. Yeni usul bu 
nun da önünü alacaktır. 

· Matbaacıhğın 500 uncu 
ytl~önümü 

Layebzigde büyük 
bir sergi açılacak 

Gülenberg matbaa makine 
sini yapalı, 1940 da 500 yıl ola 
caktır, Bu münasebeLle Güten • 
berg adına, Lapzigde büyük bir 
sergi kurulacaktır, 

Bütün beşeriyetin kültürü 
için çok mühim sayılan bu yıl 
dönümü ihtifallerini Alman pro 
pagaııda ve maarif nazırı Dok 
tor GC'belıı himayesine almıştır 

Sergi Laypzigde reni Ra' 
hansda açılacaktır, 

Çarşamba 

Amerikada ye· 
ıı i bir keşif 

Bir askeri mucit, ha 
va may inı icad etti, 

Vaşington (A.A) - Mebusan 
meclisi11iıı bahriye encümeni hu 
zuruııda Ne~ler Barlov isminde 
ki bir askeri mucit tarafından 
hal'p gemilerine karşı hava ma 
yııılan ile yapılacak yeni bir 
hiıcum tarzı hakkında izahat 
verilmiştir. 

U Uarlov, ezcümle demiştir· 

ki: 
Bu tarzda hücumlara karşı 

harp gemileri tamamile Aciz bir 
vaziyello kalacaktır. Bu hava 
ma~ ınları 4500 metre yükseklik 
ten heı· nevi harp gemilerine 
karşı müessirdir. Bu mayınlar 
deniz mayınlarının denizaltında 
yaptıkları tesiri aynen havada 
yapmaktadır. 

Bu husustaki ptılnlar, şimdi 
tmıamiyle hazırlanmış hulun· 
maktadır. Bu yeni hücum silühı 
hakkıııda tatbik sahasına geçe
cek tiı·. Bu yeni silah, her nevi 
nakliye gemileri ve diğer yar

dımcı g mi!ere karşı da mües
Rirdir. 

Zavalh ihtiyar kadın 
!Kerkebi çiğnenince 

acı acı ağladı 
Tarsus, c H usush Ta rsusta 

dün saat onbirde Halk Partisi 
binasının köşesinde bir eşeği 

kamyon çiğnemiştir, Şoför Kara 
Muıtafanm idar~sindeki Beledi 
ye arazözü eski saray mahallesi 
tarafından gelirkfln binanın kö 
şesinde tepe köyünden Halime 
kadına Aıt pamuk yüklü hayva 
nıı ~arornıs ve allına alarak ka 
fasını parçalamıştır, Hayvan sa 
bibi yetmişlik ihtiyar bu vaziyet 
karşısında şaşırmış ağlamaya 

başlamıştır, Gelen geçenler de 
zavallı kadının halinden çok mü 
teesBir olmuşlardır, 

Belediyenin hayvan bedeli 
ııi bu ihtiyar kadına ödeyeceği· 

ni umarız, 

Orta okul izcilik 
teşkilatı 

Şehrimiz Ortaokulunda lale 
beler arasmda izcilik teşkilatı 

yapılmaktadır, izcilik malzeme 
sinin temini için bu malzeme sa 
tan ma~zalarla temasa girişil

miştir, 

Pak yakında Ortaokulumu 
zun genç ve gürbüz izcilerini 
sevinçle görece~imiz şüphesizdir 

Teşekkür 
Babam:z Sadreddin Başgö· 

zün ölümü haberi ile yanan yü · 

reğimizi şahsen ve mektupla se · 

rinleten arkadaş \'e dostlarımıza 

derin teşekkürlerimizin iletilme 

sini değerli gaıetenizden rica e· 

derim . 
Başgöz ailesi adıııa 
Ortaokul direktörü 

Rasim Buşgö: 

Açık tefekkür 
Tarsusta doktor Bay Ali Tars 

eei ve İçel meclisi umumi üyesin 
den Bayan Nimet Tars Halkavi· 
mize 22 lira kıymelinc'le Kurun 
markalı bir asma saatı teberru 
etmiştir.Bu kıymetli arm&ğandan 
dolayı sayın bayaııımıza alenen 
teşekkürü bir ödev bilirim. 

Tarsus Hnlveki başkanı 
Fikri Ünlü 

Sayfa: 2 -
1 

-
Dünyada Neler oluyor? __ _. 
Garip bir ölüm 
Norveçte çok meraklı bir 

dava sona erdi. 
Hauko Şf'hrinin belediye rei 

Ri Ludvig Dahi 15 aalustos 1934 
de boğularak öldü. Bu ölüm hA 
disesinin yegAne şahidi kızı fn 
geborgdu. Kız: Babam denizde 
yıkanırken bÇ;n plajda yatıyor· 

dum, dedi. 
Otopsi yapıldı. Ciğerlerde 

boı:tuma sebep olacak kadar su 
bulunmadı. Ölüme Rebebiyet ve 
ron ne olduğunu da tesbit ede· 
nıedileı·. 

Bütün aile spiritizma merak 
!ısıydı. Nihayet günlerden bir 
gün, fngeborgun arkadaşların
dan birine mühürlü bir zarf bu· 
lundugu anlaşıldı . Zarfı açtılar 

içinden bir kddıt çıktı. Şöyle ya 
r.ılıydı: "Ludvig Dahi 1934 ağas 
tosunda kaza neticesi ölecek,, 
buııu ruhlardan biri söylemişti. 

Dahi hayatını sigortaya koy 
du. 15 ağustostan evvel ölecek 
olursa parayı kızila k<ırısı ala· 
caktı. 

HAkimler Norveçin en ta· 
nınmış üç psihiyalrı, ruh hasla 
lıkları mütehassısını davet etti. 
Dahlin ruhi tesir altında kalıp 

intihar etmiş olmasınm imkAula 
rını iııceledi. 

Muhakeme bu seneye kadar 
devam elti, nihayet bu sene ni· 
hayet buldu. lngeborg berat et 
ti ve avukatile evlendi. 

İngiliz radyosu ha
yal peşinde 

Londra radyosu mOdüriyeti 
televizyonla neşriyat işini gittik 
çe terakki ettirmektedir. Şimdi 
ye kadar birçok manzaraların, 
tiyatro piyeslerinin, operaların 

ve operetlerin televiz1yonla göa· 
torilmesine iınkAn hAsıl olmue· 
tur. Fakaı Londra radyosu bu· 
nunla kanaat etmiyor. Dinleyici 
!erine, daha doğrusu televizyon 
mevzuu bahsolduğu için seyirci 
leriııe heyecanlı manzaralar da 
göstermek için gdyret sarfetmek 
ten geri durmuyor. Bu münase 
betle eski Skoçya şatolarında 
dolaş(ıkları rivayet edilen ha
yalleri ve perileri araştırmağa 

başlamıştır Şayet bu perilerden 
bir tanesi ele geçirilecek veya· 
hud şatolardan birisinde dolaş 
tığı tesbit edilecek olursa o şa· 

loda derhal televizyon tesisatı 

kurulacak, gece olunca hayalin 
~ıkması beklenecek ve çıkar çık 
maz onun nasıl dol11ştığı televiz 
yon seyircileriue göst~rilecektir. 
Bu işin takibine bir~ok radyo 
muhabirleri memur edilmiştir. 

Bunlar şimdi şatoları birer lıi· 

rer dolaşıyorlar. 

imparatorluk mec
lisi 

Japonya, Japonya oku olah 
«imparatorluk meclis• dört dofa 
toplanmıştı. Beşinci içtimaını da 
geçen ay yaptı. 

İlk defa 1894 - 1895 Rus
Japon harbi için toplandılar. Bu 
toplantıların üçüncüsünde Tokio 
Ausyaya harp ilAn etti. 

imparatorluk meclisi dördün 
cü toplantısında 1914 harbine 
girmeğe karar verdi. 

Bu seferki beşinci toplantı· 

ya imparator Hirohita iştirAk et 
medi, üç mümes11il gönderdi. 
Mecliste impsratoru pren Koto-
bito Kamir, Hiroyasu Fushiıni, 
~,aminaro Koııoe temsil euı. 

Bunlardan birincisi 1895 • 
1905 ha. binin başkumandanıdır 
72 yaşındııdır. 

ikincisi dona!lma amiralıdır. 
62 yaşındadır. 

'Üçüncüsü başvekildir, 46 1a 
ıındadır. 

• 
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Asri evlenme akademisi 1 Mersin piyasası 1 İ l A N 
Macar istan~a kocalar iyi ~ir eş hazırlamak için 

bir mektep açlldı 
Bu mektebin gördüğü rağbet üzerine 

erkekler için d~ bir mektep 
açılması kararlaştı 

Dünyada sanat öğretici 

mektebi en çok olan şehirler· 

den biri muhakkak Paristir. 

Akla ve hayale gelmiyen 
sanat mektepleri bu sehi rde 
bulunur. Meseli komisyoncu
mu olacaksınız, mektebi var· 
dır. Aşçıbaşımı olmak istiyor· 
sunuz mektebi vardır. • Fakat 
ne Pa ri ste ve nede A vrup1 · 
nın diğer büyUk şehirlerinde 

(Rir kocaya iyi bir eş hazır · 
layıcı) mektep yoktur. Böyle 
b!r mekteo geçenlerde Maca 
ristanın KecskemAt şehrinde 
büyük merasimle açılmıştır. 

Etrafı ormanla çevrilmiş 

bir tepeciğin Ustünde kuru · 
lan bu mektep binasının ka
pısında (Asri evlenme Akada 
misi) ydzısı vardır. Dünyada 
i'k defa olarak tesis edilen bu 
nevi mektPpte aşktan ve bir 
kadının bitmesi lizım gelen 
şeylerden acık olarak bahsedil 
mektedir. 

Öğretilen dersler şunlar· 
dır: 

Evlenme hususunda genç 
kızların hUlyaları tab:ıkkuk e
debilir mi? Evin idaresi için 
bUtçe nasıl tanzim edilmelidir 
Bir ~ocuğun odası nasıl olma 
hdır? Müşterek hııyatta armo
ninin muhefozesı, Kadında ça· 
hşarak para kazanmalı mıdır 

Evin istediği Bir kadın evine 
yorgun gelen kocasını nasıl 
karşılamalıdır. Kadın kıskanç 

olmalı mıdır? Bir ailenin 24 
ssati nasıl geçmelidir,? 

İlk ders son derece ente 
resan geçmiştir. Hocalarının 
sözilnU biiyilk bir itina veıevk 
le dinliyen geç talebelerden 
sarışın bir gilzel her ha ld., 
çok sabretmiş o'acaK ayağa 
kalkarak uıun milnkaşalara 

yol açan şu sözleri söylemiştir 
Eskiden aşıkftr tabii sevk 

le birbtrlerine yaklaşırlardı. 
Kadın elll adım atınca er 

kek te ona varmak için ay· 
nen elli adım atardı Halbuki 
şimdi erkek yirmi adım atar 
ken kadının seksen adım at
ması lizım geliyor. 

Göreceksiniz bundan bir 
milddot sonra erkek şimdibin 
mUşkUUllla attığı bu yirmi ft· 
dımı da atmak istemiyecek 
bUtUn yolu kadın katedecektir 

Hocam sız~ s0ruyorum bu 
vaziyet karşısında kadın ne 
yapmalıdır. 

Samiin arasında muzibin 
biri (Dur.yaya kadın gelmeme 
ğe gayret etmelidir) cevabını 
vermiştir. Salonu dolduran yüz 
terce talebe ve semiin gUlraek 
ten kendilerini tutmamışlardır 

Derslere olan rağbeti na
zarı itibara alan Akademinin 

idare heyeti bir iki gUn ev
vel müdürün ıiyasetinde içti
ma ederek bekar erkekler için 
Je bir mektP.p scmağıt karar 
vermiştir. 

Bundan da maksad mo
del koca ryetiştirmektedir. 

Ders programı talbi k edilip 
te kurslar bitince evleamPye 
namzet genç kız velerkek1er 
toplanarak bir kongre akdede 
cekler ve bu kongrede mek
tep programında tadilat yapı 

lıp yapılmamısı görUşUlecek· 

tir. 

Moskovada Papanm kampı 
.. - ... 

Son zamanlarda Moskova 
da Gorki kUltür parkında sa
bih Ş ı mul kutbu istasyonunda 
kışlıyan cesur ilim adamları· 

ııın hayatlarını ve faaliyetleri 
ni göstermek Uzre bir köşe 

tertip edilmiştir. 
Papanin Kampı ismi veri· 

len bu köşe büyük bir buzlu 
arazide kurulmuştur. Ortada 
bülUn teferruatile kutupta kış 
lıyanların çadırının tem bir 
modeli bulunmaktadır. Çadı· 
rın iskeletini teşkil ed~n ince 
ve hafif dUralilminim çubuk· 
lar iki kalın bez örtU ile kap 
lıdır ve bu bezler arasında içi 
tuyle dolu ipak örtüler vardır 
Yarı açık kapıdan içeriee kürk 
ten elbiseler yemek Jevszımı 

va hidrobiolog Şirşovun alet· 
!erini havi masa gözilkmekte· 
dir. Döşeme hava ile şişiril· 

miş kauçuk şiltelerden mUred: 
keptir. Yataklar birbiri üzeri 
ne dUralümiııim çubuklara bağ 
lıdır. 

Çadırın Ozerinde gUmOş 

harflarle şu cGmleler yazılıdır 
Sovyetler Birliği şrnal deniz 
yolu Genel direktörlUğünUn 

sahih istasyonu çadırın yanı 
başında denizin dibinden nO· 
muneler almağa mahsus vinç 
ile telsiz istasyonunun direği 

durmaktadır. Bu tablo dolma 
ueyaz ayılar ile ve ilim adam 
lermın kutup istasyonundaki 
can arkadaşı köpeğtn Visioli· 
nin mankeni ile itmam edilmiş 
bulunmaktadır 

Muazzam haritalar şimal 
kutbu istasyonunun Ozerinde 
kurulmuş olduğu buz parçası· 

nın seyrini göstermekte ve şi· 
mal deniz yolu genPI fdire~tör 
IUğU memurları ziyaretçilere 
bangizdeki hıtyat ve faaliyet 
hakkında izahat vermektedir 

Aynı zamımda ziyaretçilere 
heyati.ı buz parçası U:1,erine in 
dirilmesi sıralarında alınan 

fılimler irae edilmektedir 
Şimdiye kadar bu şimal 

kutubv köşesini on binlerce 
Moskovalı ziyaret etmiştir, 

' .•. 
22-2- 938 

K. S. 
Pamuklar 

KJevlant 41, 
Dağ mah 
Kapı mah 
Koza 
Kırma 

5·50 
24 2fl 

Kozacı parlağı 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,62 
Yumuşak 5,,25 
Yerli buğdayı: 4 .. 4 2 
Çavdar 4,,S5 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3,95 
Ytrli 3,,6i 
Nohut ekstra 6 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yerli 3,,50 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120- ı ~ o 
Tatlı çoğen 20 
Bal mumu 67,5 
Cebrj 10 
Susam J. .:}, 

yapağı 

Siyah 
Şark 50 
Ana dol 45.46 
Aydan 50 
Yıkanmış yapak 80 
Güz yunu 70 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 52 

» dabağ 

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

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 80 
Acı ,, ,. 42, 
Acı çekirdek :n 
Urfa Yağı 
fçel ,, 78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

17,S 

:!90 

109. 110 

Borsa T elgraflan 
21-~-938 

Paralar 

Türk aıtunu 
/sterlin 
/Jolar 

Frank 
Liret: 

. -

gelmedi 
630, 

79,37,50 

24,~~t 

ıs.ıı-2s 

. . 

YENi MERSİM 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ? için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Albaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

· Bir aylık ıOO Yoktur. 

Reami ilinabn aabrı 10 
Kuruetur. 

Mersin 'I'icaret banl{asındaıı 
t1ersin Ticaret bankasuıın 967 seııelik hey 

eti umumiye içtimaı w nıarl 938 ç:ırşaıulrn öğle
den sonra saat on altıda banka lıinasmda yapıla· 
cağından vakti nıuay~ flııde lıisst•<lar anın Lilzal ve 
yahut gfislerfCPği vekilin hazır l ıulundurul ıuasım 
dileriz. 

Ruznamei müzakerat 
ı .. Meclisi idarr. ve mürakip raporlarının okun

ması 

2- 937 lıesap yılı pilançosunun lt1tkik ve tas· 
tiki 

3- Meclisi idareye bir aza intihabı 
4 Mti'rakip intihabı 
5- ~lflcli~i idare azalarına ve nıiirakibe veri. 

l••cek ücret lwkkıhuzurların la) ın ve lt>sbili 
6- 935 )'ılırıdan ~vvrl ayrılan karşıhklarla şir

ket his e s~nt>datırıw alınnıası ıcın m~clisi • 
idareyP- ~elahiyr.l \'erilru.,si 

• 
1 L A H 

Mersin askerli~ şu~esi ~aşkanhğin~an 
938 yıh ikramiyesinin tahakkukuna esas ol. 

ruak üzre l ı ölgPnıiıde hu lurıan ŞPlıil )· tııimlerile 
lıarp mahillarrnın yoklanrnsı 1 ~art 938 de baş
lamak 1 nisan 9H8 dt~ nilıl') Pt bulnıak üzr~ ya· 
pılacaktır. hu müdtlt l zaf'frnda vesikalarile şı • be
mize miirac<ıat etmiyeulerin defl~re dahil edilmi-
yecrği ilan olunur. 2:>-- 2-15-26 

l A N 
Fabrikanuz monnllfıtı kaput bPzlPri 1-2-938 

larıhind~n itibaren tesbil edilr u satış fiy:ı tla rı aşa 
ğıdadır. Gerıişlik Tul Fiyatı 

• S. x m. metre lira k. 
Se)han bezi tip 2 7b 36 7,"25 

,, " " 2 90 36 8,39 
Horozlu bez,, 6 75 36 6, 70 

,, ,, 4 75 36 6,35 
ı ~atış pflşin bedelledir. 
2 - Bir halyadan aşağı satışlar için 010 2 

zam yapıhr. 
3 - Sıf masraflarile bah·a ambahıj bedel

leri müşteriye a i ıtfr. 
Tar susta M. Raıimbey F. 

müsteciri 
Salih Bosna 

6-23-26-5 

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

seri, temiz bir surette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amıdedir. Ahnacık ücrdt, 

araba ücretinden daha mutedildir. 
. Bu ·suretle hem nakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem 

de zamandan kaıanmış olursunuz. 
Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarını· 

~ k ~ u dan müteeasir olmak 
zın hasıra ugrama • yagmur, çam r 

ibtimaUeri de yoktur. 

Telefon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 
Benzinci Baki harma 

9-30 
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f otograt Makineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
Ko(ial( \'e l~,oglaı1der 

/!'arkalı 938 modeli makinelerim iz 
geldi 

T a~sitle Sat\ş - -( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 

S \YFA 4 YENi MKttSI:\ 2 3 ŞUBAT 1938 ÇA HŞA \1 BA 
:--~~~~----~--------------------~ 

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

1 GÜ.V EN m1J 

~ SiGORT ~ ... ?.Q?VETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından imi 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun imi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ matbaa kağıtları, l{utasiye, Kit•~· . ~en~i gözlükl~r. 

KoJ, Cep, Masa v · duvar saatlerımızı bılhassa tavsıye 

lederiz. S[OAD SAHİR SlYMfN nuuu•nuann•nmnnnnnnn nn~nn•nnnnm11111w11••• 
~~~u,.y ::'.:i ~ 4~ ~__:_:sıN 1 kayadelen suyu 1 r -• -,,..-=E'-iE3=-~ 1 1 Saym lla l kınıızııı Sıhlıaıııı !!iiı iiııiiııd~ ıutarak ıışı hıılıırııı ııya ıı KAYA Remington ; tıaDELEN SU\' [Nr ~a\'f'l ~ ı lılıi hir ~Pkilıtt· nwnhağcfaki lPSİ~a tmda eksik.-

! 1 l likleriui lam?mlarmş ft ıırıir. <' rı '-011 u.sullt·rini yapurmakcfa hulurıduAu-
1 I t r Da i reele , . l"'1u ctrz ederız. 

Hor ticarethanede 1 1 KAY A D E L EN SUYU • 
ı I (2'}' ynr(l e 1 Kaynadığı yerden iti~aren istasyon yanına kadar cam borularla billur ~avuzlırı 

· 1 indirilmiş oradanda ~ütün fiziKi ve ~imyewi evsafını mu~afaza edere~ el deymadan 
1 hususi kimya~erimiz huzurunda damacanlara dol~urulmakda va muntazaman 
İ sehrimize uelmekte~ir . 

• Daima R E M 1 N 6 T O N yazı ınakinaları 1 
ve Şeri ti er· kullanılıyor 1 

~ 
Sizde bir RE •ıti NG TON a/m·afı- m 

sınız. Satış yeri 
1~ 

Viıyam Rıkards 

L E?' . ..,,.,.,,,.-=- .... -. • 3~ 
.-----~:a=-_... ______________ ,,_ __ 

DO K OR 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 

Doğurn ve Kad ın 
H a s ta 1 ı k 1 n ı ı 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUA YENEIIANESİ 

Kışla caedesi Avukat Hilal 
Kemalin evinin birinci kotın 
da hastalarım her gün sa· 
bahtan akşama Jrndar kabul 
eder. 

DO~TOR 
KEMAL ŞAKİR 

SARACOGLU ......... 
Memleket Hastabaoesj 

DAHİLİ HASTALIK
LAR M OTA HA SSISI 

Muayenehane: 

Kışla caddesi F edon 
Tahmcınıo evi altında
daki 102 No. Daire 

·--------------------------· 
TÜRK HAVA KURUMIJ 

Piyangosu 
fler Ayın Onbirinde Çekilir 

Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 

Vurtdaş Kızılaya 
aza olunuz 
Yeni ~lersin ıtasımevinde nası l nuş tır. 

• 

il KAYAOELEN SUYUNUN evsafı ,e fevkalidellğıne gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın = göslerdiı:ti ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğl zait görllyoruz. Sıhhat Bak•mh&ı 
.ve stfahiyetli makamların vermiş oldukları raporhrla KAYADELEN SUYU yalrıı Türkiyenin 
.W en iyi suyu olmakla kalmıy;ırak "Dünyanın nirinci kavnak suları arasında bulundu~unu isbat 
il etmiştir • 

it İştahsızlığa, hazımsızlı"1a bir çok mide bağırsak hastalıklarına karşı KAY> ')ELEN şifalı bir 1 
il hayat kaynaQ'ıdır. 
!! Supu pek temiz ve btrralıdır. TecrObt eden sayın halkımız.lundindt buldutu zlndeli/ı 11t sıhlıatın 
819 vudiJi far/Uarlo suyumuzun müşterısi çoUalmalctadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
•••nunnnn11nnnnunnannnannn1111•••••••• .. •• 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müesseaatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefiı bir tarzda aür' atle yapar 

*•· ··· ·· ···· ·· ·· ···· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİF.AR.İŞ-
LERİ KABı::rL VE TEZ ELDEN YOLLA.Pl 

l HER NE V İ 
' KİTAP , G A.ZE T E 

V E 1'1.[ECMU A 
TABINI D ERUH
TE EDER.. 

K . .A R T V :t: Z İ T 
D .A V E T K. A R. T
L AR I. Z A. R F X.A.
G I T B AŞL IK. 
L A. R. I T AB E .D İ
Lİ :R. . 


