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' 

Bir Tek Var: lctimai Nizam 
' 

O da Birbirimizi Sevmek 
Türk Cumhuriyetinin ilmi ne Sünniyi 

Aleviyi birbirinden ayırmaz 
-tt * 

ne 

ilmin asla faşmaz ölçüsile iddia ediyor ve konaat getiriyoruz-
ki Alevi nerede olursa olsun hangi dili konuşursa konuşsun 

daima Türktür 
Türk Dili Tetkik Kurumu 

ikinci Başkanı ve Mnraş Saylavı 
Ankara Dil Tnl'ih Fakültesi pro 
fesörleriııden Hasan Reşit Tan· 
kut sint>nıa binasında yurdumu 
ıun cenup bölgesinin tarihi, an· 
trE>polojısi hakkında çok kıy· 

llıelli bir konferans verdilar. 
Sayın profesör yeni Türki

hde ilmiıı yepyeni bir hamle 
~·aparuk yepyeni ufuklar açlığı· 
nı ve ilmin bu şekilde tecellisi
nin Türk dili ve tarihi sahasın 

da da kesif karaıılıkları yırttığı 
nı ve tarihten öııcekı devirlrre 
Uzanarnk yer yü1.üııürı her tara 
fını kaplayan tıir Alem • tRnıllı~ı 
ııı, ilk medeni)'eti kuran ve ya· 
hu bu Alem içiııdo kaynaşan 

İnsanlar olduğunu ve yuvarlak 
karalı insanların ana ırkı teşkil 
ettiQ'ini kaydederek şC\yle dtıvam 
ettiler : 

Profesör Hasan Reşit Tan
kut konferansını verirken 

lnrı yer icabı bu dini asliyeti 

ile muhafaza edenler de var.Bun 

ların içine yurdumuzun cenup 

kısmında yaşayan AlevHer de da 

hildir. Alevi dedi~imiz ~emaat 
Şiilere nazaran dağlarda yaşa 
dıklarındaıı eski dinin esasları 

nı 11şrıgı yukarı aynen muhafa 
za (Jdenlerciir. fşıe fark budur. 
İster Alevi, ister Kızılbaş, ister 

Nuseyri adını taşıyan bu zümre 
den lıir kimı;eye tesadüf ederse 
ııiz lıuıılar dinin asıl ve esasa 
tornfuk elmediıline kanaat getire 
cekc.iniz. Hiç bir Alevi Türk kar 
deşinden asla ayrı de~ildir Türk 
Cumhuriyetinin ilmi ne süııniyi 

ne Aleviyi birbirinden ayırmaz. 

Türk Cumhuriyeti ilmi bu mese 
leyi büyük Türk tarih tezinin 
içinde tetkike imkdıı vermiştir. 

Bu tetkikltı bu dinlerin aslıyeli 

ni muhafaza elmiş şekillerden 

lınşka bir şey olmadığını göre 
ceksiuiz • 

ile beraber Asi nehri menbaile 
Amanos dağları imtidadınca şi 

mali Lübnana kadar şimali Su 
riyeyi de içinA olan bir toprak 
parçasıdır. Çünkü buranın an 
tropoloj isiııi yapanlar hiç bir 
fıırk görenıeıniş'erdir • Fenike 
pol rişarın dünyaca tanınmış 

kıymetli bir eseri vardır , Bu 
Alim dil or ki : 

Ceııuu Ale\·ilerini yerlerin 
de tetkik ettim. Bunların Aııado 
ludaki Tablacılarla Kızılbaşların 
bir gövde farkları yoktur. An 
tnkya ve Kilikyanın lıütün Ale 
tilerinin kaCaları111 ölçtiim vasa 
ti 86 dır , • 

Bay Hasan Reşit antrepo 
loğ Şonteı'in, Rus antrepoloğu 

Enizefin • Profesör Pittard'ıa, 
Doktor Şevket Azizin, Profesör 
Bayan Afetio tetkiklerle ayni ne 
ticeye vardıklarını söyleyerek 
şöyle devam ettiler : 

c llmin asla şaşmaz ölçüsile 
iddia ediyor ve kanaat getiri 
yoruzki Alevi nerede olursa ol 
sun hangi dıli konuşursa konuş 

sun dııiına Türktür,1 
Sarı saç mavi göz meselesi 

ni Bakstaıı, lngiliz alimi Hadan 
katirelle isbat etmişlerdir ki 
bunların ana vatanı ön Asyadır 
Ôn Asya her iki reııgi istıfaya 
uğratmış lipleştirmiştir, Gövde 
yapısı bakımından millet olarak 
düşma nlaı ın Aleviler hakkında 

ki uydurmaları mecruhtur, Asi! 
nazarı dikkate alınamaz , , 

Orta Asyadan sonra büyük 
Türk ırkının ikinci V3tanı Ana· 
dolu oldu~unu, İQ deniz kuru· 
yunca garbe doQru göçün ııasıl 
ve hangi yoldan yapıldıA"ını an· 
latau konferanscı garbe doğru 

-Sonu ikincide-

Vekiller heyeti 
~1areşal Fevzi Çakmağın 
iştirakıle bır toplantı yaptı 
Beş senelik Milli Müdafaa programı 

tesbit edildi 
Ankara 25 (Rııdyo) - BUyOk 

Şefimiz AtutUrk Kıımutayt açış 

nuluklarındu: "Ordumuz Türk bir 
liğioin, Türk kudret ve kııbiliyeti 
nln, Türk vııtıınseverllğioln çdik· 
leşmiş bir ltadesldir. 

Teslihut ve l('chizııl programı 
mızıo ttıtb•kıılı muv11ft11klyetle 
ilerliyor Bunlıırı mt>mlekt->limizde 
yııpmhk Pmt-llmiz h1h ıl kıık yo 
Jundııdır. Hrırp sıınıı vi i lt>sisatımı 
zı dı h •ı ziyııd • inklşhf ve lt·v::;l 
için ı:ılımın lt·dblrlerf' dP.vıım edil· 
meli ve endU-;lrilı şme mı•s11imiz

de d~ ordu lbtlygcı ttyrıca göz 
öoUndA tııtulmıılıdır 

BUlllo tayyareJerimizin ve 
motörlımnın memleketimizde ya· 
pılması ve harp sıınııylmizio de 

, bu esıısıı göre loklşııt ettirilmesi 
lklizıı eder,, 

Cumıeıerile 'eıdikleriyOkH k 
c!lreklifler b11tırlard1:1dır. Bıışvı k I · 
llmlz Celal Bııysr tarafınd~ın dl\ 
Karnııluvdıt okıımın hUk(ımPlfn 

progrumınds: 

TPçlıizat \'e teslihat progra 
mımız:ı cirv:ım e<ferPlHz, Eıı ~on 
sistem hııl'p va..,ıtalarıııdaıı he 
nüz ihtiyacıın11. olanları da te 
miıı için ayrı bir program ya 
pacıı~ız, nu program memleket 
da hiliııcie }'apılmaları kabil olan 
lıırı nıPınleket dahilinde imal et 
tirnwk osasırıı ilıtivn Pciecok ve 
karn. ciP.ıı i z, lırıva kun·eılt>rimizin 
lıu knbil lıütün ihtiyaçlarına şA 
mil olaı:nktır, 

Denruişti. Bıınhırı tabııkkuk 
ettiımı>k için Vekill<>r heyeti 22· 
2 - 9; 8 tarihinde ve Genelkur· 
mııy b şkııoı Fevzi Çukm11ğın da 
buzu• ilu toplanurnk salabiyett11r 
m11kdmlı.ırdun gt'fen reporları tet· 
kik etmiştir, 

Duo de Bıışvekll CelAI Baya· 
rm n·isliği a ltıodn Mııliye ve Mil
li MUduruu vekiller( toplanmışlar 
ve brş !wnellk yeni Milli Mllda· 
fıoı proıtrHmını tesbit etmişi.erdir. 

--------------------------------------
l1alkan antantı konseyi 

Ekselans Metal<sasın reisliği 
altında diin toplandı 

Misafirlere An~arada ~üyük teza~ürat yapıf dı 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Ara• 
şereflerine bir ziyafet verdi. 1 oplantıya 

bugün de devam edilecek 
Ankara 25 (Radyo)- Balkan 

antantı konseyinin allıncı top· 
lantısına iştirak etmc.-k üzre Yu 
nan Başvekili Ekselans D. Mır 

tnksaR, Yugoslav B:ışvekili ve 
Hariciye nıızırı doktor Stoyadi· 
noviç, Romanya Hariciye müste 
şarı H. Komnıen refakatleriude 
ki zevatla birlikte rüküplarına 
tahsis edilen hususi tirenle saat 
orıu on gf'ÇO Ankaraya gelmiş· 

!erdir. istasyonda Başvekil Ce· 
idi RAVıır, Hı:ırir.iye v~kili Tı>v· 

fik Rüştü Aras, Başveki\let müe· 
t~şarı, Ankara vali ve Belediye 
reisi, Hariciye vekAleli müsteşa 
rı :Numan ~lonomencioğlu, Anka 
ra Garııizon komandanı Gene· 
ral Kemal Külçe, Kor diploma· 
tikler, Yuıııııı, Yugoslavya ve 
Romen sefaret erkilnı tarafın 
dan karşılanmışlardır. Bir kıta 
asker seli\ın resmini ifa etmiştir. 

Muhterem misafirlerimize 

Sayın konferansçı 
Ale\'i Bektaşi Etilürk 

burada 
tabirleri ~~----------------------------------------------------

c Alpin diye de tarif edilen 
bu insanlar yer yüzünün belke
lniQ'iııi teşkil odon dağ silsilele 
tinin ağaçlıklı tepelerinde ve 
eteklerinde oturan ilk marifetli 
insanlardır. Bunlar muhılııı şart 
larına göre ilk el medeniyetin 
Renişlemesini ziraat ve madenci 
lik esasına göre kurdular. Top· 
rag.ı karıştırarak, feyizlendirer~k 

insanı saadete çıkarmanın yolu 
ııu buldular. Macieııleri keşr için 
kara yordular. Yaşayışları zira 
ate bağlı oldu~nııdaıı gök yüzile 
alakaları artlı, tabii lıi\diseleri 
tetkik ve bu hıldisoleri vücuda 
~etiren kuvvetlerin menşo'ini a· 
raştırdılar Bu kafa yoruş Alpin 
kavme bir felsefe ynpmak imkA 
tHnı verdi. Gıl'llaklarıııda ses 
9erme şekilleri gibi kafaları da 
Şekillendi, Antrepalaylar bunları 
Yuvarlak kafalı insanlar diye 
tarif ederler. Bu kafalar ki tabi· 
at kuvvetlerinin kıymetlerini ölQ 
lnüşter aradaki münasebetleri 
tedvin düşünceyi sistemlemf'lr 
Yollarını keşfetmişler ve bundan 
kendilerine birden çıkarmışlar
dır 

ııin lüzumu olmayan kelimeler 
olduğunu fakut davamızı daha 
aydın bir şekilde izah edebil 
mek için buııun kullanıldığını 

söyleyerek bu zümrenin ilim 
içindeki tetkikini şöyle izah et 
tiler : 

ispirto fiatlarında 

B ışvekılimizlo Hariciye vekilimiz 
huş geldiniz d(>mişler ve maiyeı 
teri orkaıılarıııı biribirlorine tak 
dim otmişlerdir. l\tuzika dörı 
milletin millt mar~larını çalmış 
tı r. ~Ji!lafirlcri mi z askeri kı tuy ı 
teftiş eylemişlerdir İtıtasyon Bal 
kan müllefiklel'İ bayraklarile sıls 
lenmiştir. Bıışvı kil CelAl Bayar 
Yuıınn Boş\•t>lcili MetııksaPla, Ha 
riciye \'t>kiliıniz Todık Rüştü 
Arns. Yugo,,fn\·yn Bnş\•ekili ve 
Hııl'iı•iye ıııızırı Sto)•adinoviçle 
Hariciye \·ekliloti ınü~teşarı Nu 
nrnn .\tı•ııeıneıwio,:tlu Romanya 
Harıciye ıııüst,·earı Kommenle 
birlikto otomobillere b:nerek An 
kurııpalııs otoline gelmişlerdir. 

Din nediı? Kitabıkdinal önü 
lnüıde açılmış, talıiat, mevsimler 
toprak, hayat, anlaş, feyiz ve be 
l'eket bir kudreti ilAhiyedır ki 
bu ezeli kudrete hürmet etmek 
1Azımdır .• 

Profesör bundan sonra natu 
l'izıni izah ederek Alpinlerin ta 
biat varlıklarrna nasıl birer kuv 
9et izafe ettiğini ve din spekü · 
1A11yonları kuruluııca bu eski 
din<11~n bir çok nıotifleriıı yeni 
dinde intikal ve aslıyetiııden çı 
kıp yeni kisvelere büı ündüğünü 
•öytedikten sonra devamla : 

c Yı11111lır1 " bulunduk· 

c Bu zümreyi isıamlıkla be 
rabor şii veya alevi olarak tanı 
rız Bir takım politikacılar bun 
larııı süııııi, ale•t ismi altında 
husuı;i yaşıtmalarını garaza alet 
olnrak aykırı fıkirler telkin et 
miışlerdir. cNuseyri• arapçıt bir 
külimedir, küçük lmistiyan de 
rnektir.Bazı !ilimler nt!seyri veya 
alevi erin içirıde ma\'İ gözlü sarı 
saçlılar \'ardır . Buıılar cermen 
dir dediler. Bazı hırı da Lunların 
arapçıı koııuetuklarını ileri süre 

1 ek arnptır dediler Bunlar ilim 
bakımından tetkike değer şeyler 
değildir. Bmılar Alpin ırkından 

dır. Alpia cotraf111ı Acadolq 

Mühim tenzilat )7 apıldı 

Hal~m ~un~an tamamile istifadesi temin e~ilecek 
Ankara, 25 (Radyo) 8183 ı 

numttralı ve 16 - 2 -938 tarihli 
kttraraame ile ispirto fiyatında 

mühim tenzilAt yapılması kabul 
edilmiştir, Bu tenzilAtln hükume 
tin programında rer alan hayatı 
ucuzlatma hakkındaki vaidler 
den birisi daha y~rine getiril 
mittir, 

Gümrük ve inhisarlar Vekl 
Jeti yapılacak tenzilAt için lnhi 
sar Umum MüdürlüAünA tebli 
galla bulunmuştur, Buna göre 
muhtelif cins ispirto fiyatları sa 
tışları birle&lirilmiştir , Kilosu 
130-ı•o knruıa ıaulan ispirto 
nun fi1ah 90, 

' 

68 kuruşa satılaıı boyalı is 

pirto 45, kolonya ve kolonya su 
ları için yalnız kolonyncılııra 

verilen ispirtolar her yerde ve 

herkese verilecektir, 
Tentirdiyol yapm:ık İQİO 1·e 

rilen ispirtonun kilosu 130 dan 

90 kuruşa indirilmiştir, 
Lüküs Jdmhaları iQin boyalı 

ispirtonun fiyatı 68 kuruşlıın 45 
kurzşa indıriluıiştir, 

lııhisnr Vokili, Jııılkııı bun 
den temanıile istifodı>ı;iııin ~emi 
ni için Jktlfıııd, Sılılınt ve lçtınıaf 
Muavenet Vekillerinden rica et 
mittir, 

Burada heyetler kendilerine 
ıahsiq edilen dairelere yerlee 
nıişlcrdiı" Yollar tamamen dört 
devlet milli l't!nklerile 9e bay 
raklıırile 8Üsleı:miş ve otel önün 
cie tophıtıflr: hiıılerce halk muh 
tP.rPm nıisaf_irlerimııı samimi te 
zalıüratla seldnılarr.ıflardır, 

Ankarn, 2fi (Hususi) Doıt\ 
- •o"" ı kl"•lef• -
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VENi MERSiN 26 ŞUBAT 1938 
--~--~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~._;..~-

Mersin Şehri 
Uınt1mi imar planını :izah 

eden Rapor 
Raporu aynen neşrediyoruz: 

-4-
Marsin, yeşil ve güzel mey 

ve bahçelerini haiz olnduğun· 
dan, bu esas burada dc:ha bü· 
yük mikyasta tatbik edilmiştir. 

Caddeler de çimenl r r ve a· 
ğaçlar dikilerek yeşil sahalara 
benzer, bir şekil çerilmeli<lir. 

Yeşil sahalann yapılmasın 

da eskidt:n mevcut kıymetli a. 
ğaçların muhafaza edilmrsine 
bilhaasa ve kati surette dikkat 
edilıneliclir. 

2 - Deniz sahilindeki yeşil 
sahalar 

A) Sahil promenadı 
Dtıııız sahilıııdekı şı•lıırl<ffin 

en nıülıııııi )'f'şıl salıa:-;ıııı !.ıahi l 

promrnnıiı tf'şki l t.ıch•r. Bıı pro 
menlitMen in le 30 metre eni ll:ıliıı 
de bir ::ıaha işgııl (!decektir. Şe· 

hirdeki yapılar ekseriyetle şim· 

diki sahilo kadar uzandığıııdan 
işbu promenadın elde edilmesi 
için, sahil toprakla doldurulma· 
lıd ır Mersin s11lıili sıf{ olduğun 

dan, bu iç ınüşkilOtı mucip olmı 
yacnktır. Bılhahha ki liman inşa 

olunduğu ııımaıı burttdaıı elde 
edilen topraklar meı!<ur prome· 
nat int'asında dahi kullanılabilir 
Sıılıil pronı oıınd ı, tnm ccniz sahi 
liııde rıııluııaıı faı kın te -ı irile caıı 

laııacaklır. Ve bıı sebeptoıı do· 
IHyıdırki tekmil edilmelidir. )le· 
SP.la, l·uranın b ı rçok yerlerinde 
kürek \'O yolken kayıklarıı ı a 
mahsus kiiçük iskeleler projelen 
mişlir. Şımdıki gümrük iskele•i 
dahi şu mJksadu hizmet otmeli 
dir. Köprü başıııdaki gümrük 
evi pavyona çevri mişlir. Güzel 
yeni cami taraçelerle muhnt bu· 
lunacaktır. (Nokta U) promenat 
liman civarında en azı 20 metre 
geııişliğiııde ağaçlnrln mücehhez 
olarak, liman caddeRinin doniz 
tarafı yanından geçecektir. Li· 
manın garp köşesinde liman 
promenadı ile irtibatta lıuluııan 

bir bahçe ıle bir lokantayı havi 
bir otel pı oje edilmiştir. Pronıe· 
nat plAjdan başlar ve sanayi mın 
takasının sonuna kadar devam 
eder. Yeşil saha, bilhassa sanayi 
mıntakası önünde geııiş bir su 
rette yapılacaktır ki, bıındıın do 
layı da fabrikaların denizo açı· 
lan mor.zara ·ı y eşillikle kapan· 
mış olacaktır. 

Nisbetea az masrafı mucip 
olan sahil promenadı, şehrin de 
terini son doreco yükseltir. Ve 
ıehirle deniı arasıııda kuvçelli 
bir münasebet vucuda getirerek 
Mel'sine, Knyt ettiğimiz veçhile 
heliı bir kıırort mahiyet ve kıy 
metin: batış eder. 

Sahil promenanındaki tesisa 
tın yapılmast, plAn tatbiki işinin 
en mühim ve müstacel vazifele· 
rinrien biridir. 
B) Plaj [Nr. 4032 levha 

melfuftur] 
Mersinin hu günkü plAjı de 

niz fenerinin cenubi garbisinde 
mevcuttur. Kumlu snhile malik 
olan hu yer Akdeniz sahillerin 
deki Türkiye plAjlarının en mü · 
kem n eli olabilir. \'e ·haiz olduğu 
ehemmiyete göre techiz edilme· 
lidir. 

Buras1 için icap eden tesi
sat , d'·niz sa llı ııılan iki hnçnk 
mell'e ) ukııı ıda lı11lıııı11n heıoıı 

ve pergoladan rnürPkktıp bir 
pl8j promenadından ibarettir. Jş 
bu promenadın arkrı ~ında iae 

müteaddit elbise değişme pavyon 
ları projelenmiştir. Promenadm 
a!t tarafından oturmak için plaja 
götüren tarnçel~r ynpılacaktır 

Plaj ve promenal da getirildiği 

yerde taraçalı bir kahvehane 
mc V•!uttur. Ve bunuııdıı otomobil· 
ler ve arabalar için bekleme yer· 
leri vardır. 8ahll boyunca uza· 
nan büyük bir saha oyun ve is· 
tirahat çimeni ol ·• rak projelen· 
miştir. Burası ağaç gruplarile 
çerçin•leıım(IJ : dir Ruradn müte 
addıl ~ ııı e\'ltıri dahi yapılıp 
bütüıı bir sezon müddetince ki· 
raya vorilllbilir. 
C) Kışla sahasında Kurha

us parkı 
Şehrin ceııubı garhisiııdf., 

~tersin ıwlıriniıı yaıııııdııki kışla 

buradan güçürülerek. şehrin ha· 
ricinde yerleştirilmelidir. DüşmA 
Hın en fazla taarruz hedefi olan 
böyle ııRkeı i bir müf1ssesenin is 
k8n mıntakası yanında bulu r tı· 
şu caiz dE>l-tildir. 

J{ışlaı ı ın mevcut huluııdoğu 

ş ; nıdıki ı;mıa i~e tl(lniı ve nehır 

koııa rı ile Plnj yakınlığında bu· 
lııııduğurıcJan otel tesisatile bü· 
) ük sııloııları havi uir kurhaus 
için çok müsait bir yerdir. Kur · 
hnusun elrııfındn ıaraçeli tesisat 
sandal kf prü-.ü, musiki paq·onu 
Gül bahçesi ve ıeııis meydaıılığt 

meçcut olacaktır. Burada zengin 
nğaç gruplıırı gölgeler sıır:ıcak· 

tır. 

Ahalin in geziııtisiııe hizmet 
Eıdici sahil proıncııadını, Kuı ha· 
usun etrufıııu te bul'lldarı da de 
niz fenerinin garlıile yeniden de 
nizo kadar uzatılmasına imkan 
verilmiştir, bu suıetle H<ulıausta 
ki nıisaf i rlEır lam ~ukuııel içiııdu 

yoşıyaC'aklaı dır 

D) Mülki idareleri havi 
Atatürk parkı 

Alatüı k parkı ile lıuııun ci· 
varı Yeni şehir merkezini teşkil 

edet·Hklcrdir. 
Sııhil proınenadı denize doğ 

ru olarak büyük taraçeler va~ıtu 
sile genişlh ecektir. Atatürk par 
kı ve civarı, dans pavyonu ile 
bir barı muhtevi sabık belediye 
bahçesini dahi ıhlıva edecoklir. 
Tııraçe tesisatının mihv~rinde 

Atatürk abidesi durmuştur. Bu 
mi:ner tiyatro ile halkevine ka 
dar uzanncakt:r. Mevcut ermeni 
kilisesi (Kütüphane) ile valinin 
köııkü bu plan içerisine alına 

caktır. 

Atatürk pukının şimuli gar 
binde güzel bir biıın mevcuttur. 
Burası belediye binası için tayin 
edilmiştir. Bu yer, Atatürk par 
kındaki Taraça tesisatının uzan 
masındnn dolayı l enizle irtibat 
yapmış bulunuyor. Beled iye bina 
sıııın kara cihfltinde hükumet 
meydanı şeklinde olar uk, h r ırn · 

h" vardır. Burada şehrin bütün 
mülki idare biııaları, belediyenin 
ittisali, vilAyat ve halk fırkfl81 

evi gibi müessesat yapılacaktır 

Atatürk parkına, tiyatro ve hal 
kevi binaları vaEııtasile varılır. 

Belediye il!tikametiııde olarak 
\"0 spor sa lın resmi geçil yerine 
doğru goııiştir, yeşil şerit uzan-
maktadır. Bu yeşillik resmt ge· 
çitler için pı>k müsaiitir. Vesaiti 
naklıy .. geliş gidişi 0- J sokağı 
vasıtıHıile yapılacaktır. 

Kayt olunduğu veçhne bu 
yol başka maksatlar için kapalı 

olacaktır. 

Reis ı c u ı11 l11ır 
Ata tfırk: 
cAnkaroyı şeref L~n--L~ dirdiler 
_::_An~ara, 25 (Radyo)- Rei!i 
cumhur Atatürk şehrimize av 
det buyurmuşlnrdır, Gazi istas 
yomında BAşbaknn CelAI BAyar, 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
sekreteri Şükrü Kaya, Dış Baka 
nı Tevfık Rüştü Aras tararıııdan 
selAm lanmışlard ır, 

Ankara istasyonunda da baş 
da Büyük Millet ~fP,clisi Reisi 
Abdulholik Rı>ndo oldu~u halde 
Vekiller, Mebuslar, VekAlet ileri 
gelenleri Büyük Şef'i karşıla 
mışlar ve bir kıta asker ihtiram 
resmini ifd eylemiştir, 

Balkan konseyi ve 
yugoslavya matbuatı 

Bclgrnl, 25 (Radyo) Avala 
ııjrın~ı bildiriyor : 

YuRO<ılavyn gıı 7e leleri Aıılrn 

rada toplaııaıı altıııcı Halkan 
aııtaııdı lıakkıııda u:wn makale 
ler neşretmekle çe bunu en mü 
him harici siyasi bir iş olarak 
nazarı dikkate almııktndırlar, 

Başvokil Stoyadiııoviçe yol 
larda gösterileıı tezahürııtı, Sel~ 

nikle dost Yunan milletiııiıı hüs 
nü !\Uretle karşılııyışıııı da ayrı 
ca kay delmek ted irler, 

Viyanada büyük nü
mayişler yapıldı 
Viyana, 25 (Radyo) Dün nk 

şam pıırltimPntodıı binlerce kişi 
toplaııarak Bıış\·ekili alkışlamış 

!ardır, 

Grup halinrte topla na n nü 
mayişçileıden bir kısmı y n şasın 

Hitler ve bir kısmı da yaşıısın 
Şuşnig diyo bağırmışlardır, 

Bıı şvekil nutuk irad ettikten 
soııra oıı bE>ş biıı kişi ııüına} iş 

yapmışlardır, Hıç bir hddise ol 
mamı~lır, 

Yeni sene ~ütçesi ~azuhklan 
Aııkııra, 25 (Radyo) 9:18 l'e 

nesi bütcPsiııiıı lrnzırlanması için 
bütün \'t>kdletler nıeı:ıaılflriııo de 
vam etmektedirler, Bütceler şu 

bat nihayetine kadar hazırlan 

mış b•ıluııacaktır, 

Karadeı1izde 

Fırtına devam 
ediyor 

Sinop, 25 (Rudy0) Karada 
nizde kar fırtınaları şiddetini 

her gün biraz daha artırmakta 
dır, 

Karadeniz vapuru limanımı 

za sığıııınıştır, 

Beledi veler 
Eşhasa borç para 

verebilecekler 
Ankara, - Belediyeler kanu

ııunuu bir maci<lt•Ri luı lPıliy<•lere 

menkul f'Şya muknbil:nde eşlıaRa 
ikrttzat yRpmak v11zifeı:ıiııi tnhmil 
etmektedir. Alilkadar makamlar 
kanunun bu hükmüııü yerine 
ielirmek üzere tedk ikat yapnınk 
tadırlar. 

fşe evveld büyük Şf'hirler 
belcdiyeleriııde uaşlaııacrnk ve 
asgart 25 kuruş, Azamt 25 lira 
ikrazatta bulunmak ılzere bele · 
diyelerde leşi. i14t "ücude getiri· 
lecektir. Bu teşkil4tın sermayesi 
Beledi)·eler bankasından ayrıla· 

cnk bir pııra ile temin "dilecek
tir. Bunun için bir kanun proje 
ıi hazırlacaktır. 

.. 

Cuınartesi Sayfa: 2 -
Proff)SÖr Hasan Reşit rl'an. 

ktıtun konferaıısı ~ 
Birinciden artan 

her akının muhakhak Anadolu· 
yu doldurduğuııu v& gelenlerin 
daima ayni adı muhafaza ettik 
}erini. Büyük Eti imparatorluğu 
Ası nolıl'i civarıııda ikinci Oo· 
gome'yi kuranların rnüslüman· 
!arla temasa gelinceye kadar bir 
keliıno Arapça bilmediklerini 
Hicretıoıı enel Alevilerin bu· 
lunduğu Kilik)a ve Antakya a· 
hulisinin Hazar Turklerinden 
başka birşey olmadığını eski 
Arap kitaplarınııı bu halkın 1000 
senedenberi Türkçe konuştuğu· 

nu sarahatle kaydettiklerini söy 
!iyen profesör Nuı:ıeyri kellmesi· 
nin nasıl ortaya çıktığını şöyle 

aıılatlı: 

~1elııned biııi ~asir isminde 
bir 1.at bu civar halkını Enıevi 

i~t b iadıııdaıı kurtaımak ıçın 
Abbasilerin başına geçmişti. Bu 

• ııdam bil' kitap yazmış Etileri 
isıipdııdn karşı yPnilı>ştiı·di~i bir 
itıkat ve tarikııt eLrufındıı ıoplı 

yarak bir mukavemet te.şk il et · 
miştir. 

Fakat Nuseyri adı buddamla 
gelmiş dP~ildir. LAtinlerden Vi· 
ııos adıııda bil' lllimin MilAdın 

birinci )'Ür. yılıııclaki kitabında 

Nuseyri adı voı dır. Heredot de 
Nuseyriden bahseder. Hatnus is 
nıiııdA h:ıyali bir mauud Nusa 
şehrinde doğmuştur İtılilmiyet· 
ten ve Hristiyanlıktan evvel fik· 
ri bir folsttfenin kahramanı olan 
Ilatnıısa ~usa ismi atfedilmiştir. 
Bu isim lıüıüıı Filiııtin Suriye 
Aııadolu ve 1ra ıda b'r yerd 'r. 
Nusu folsefenin kaynağı idi. Ka 
drn muka idesti feyiz ve bereke 
le insanııı çottalınasını lemin e· 
den kudrete hürmet edilirdi. Ya 
zılır okunurdu . Şarap ayinleri 
yapılırdİ buıılar iAtiğraka var· 
ınak zannedilirdi. Kadın küllü 
şarap kültü yııpar diye çıkan 

sözler çok eski dinin ilil!.i aşk, 
fazilet, doğruluk, medoni)•et gibi 
kel i mı>lı-11 ·Jp anlııtılaıı yüksek bir 

Tarsus ~eleoiyesi 
Elektrik fiatlarında 
azami tenzilat yaptı 

Tnrsus (Husu~t) - Belf>dlye 
mı>cllsi oun sıuıt on beşte 

toplırnıh ve geien muhtelıf evril· 
kı gözden gl'Çirdlkten sonrll elekt 
ri k riyu lları hakkında hıızırltmao 

mazbbtıı ok:!ndu. 
BOyUk Şer Atatuıklln nutuk 

lürındıı bayutı ucuzlutmük için tet 
birler ımınılmusı hııkkıodtıki di
rektırterlnden ilh .,m uhın beledi 
ye meellsl ilk iş ohmık elektrik 
fiyHtlımnın indirilmesin\ ele 11ldı 

ve sıuıtle elektrik kulhınıın ııbo · 
nahırdan beher kllov"t lçln alınan 
on dört kuruş on kuruşu ve sınııt 
mUesseselerde kuvve! mubarrlke 
lerle sıtrft>diJen ve bOyllk sunayi· 
den alımın ııllı ve kUçUklerden 
alıou'n sekiz kuruş Ucretlo de beş 
kuroşl11n ıılınmı.ısın11 mllllefikı n 
k ıırıt r verdi. 

Balkan Antantı kon 
seyi toplandı 

(Birinciden artan) 

ve müıtefık Balkan devletleri 
murahhas heyt1lleri ŞAhrimize 

iolmışlt>r ve büyük tezahüratla 
karı;ııluıınrak. Aııkara Palasa mi 
safır edilınişlurdir, 

Bnlkan aııtaııll konı;eyinin 

ilk toplantısı bu gün saat 15,30 
da Hariciye VeklllEıti binasında 
Yunan Başvekili EkselAne Me 
takıoasın bAşkanlığı altıııda lop 
lanmış ve müzakereler saat on 
sekize kadar devam etmiştir, 

Saat 20,80 da Hariciliye Ve 

nıfldeniyetin ifadesi idiler. 
Bunlar alpın zamanındaki 

ananelerin muhafazasıdır. Haki· 
kt içtimaiyat bakımından hepsi 
Türk camiasının içinde sadıll 

kalmış Alevi .Bektaşi gibi zümre 
lerin ifadesinden başka birşey 

de~lldir" 
B Tankut bundan sonra 

Nusayri gibi Alevi kelimesin inde 
iilftmiyotlan evvel mevcut oldu · 
gunu, islAmiyetteki Aleviliğin 

Ali bini eba Talip adında bir par 
ti liderine izafe edildiğini söyli 
rerek iı:slilmiyetten evvele geçti 
ve dedi ki: 

c - "Heredot der ki: Kilbc• 
ro gittim. O rada Ali, Ala, Alita 
isminde bir put gördüm Bu ışı· 

ğı, nuru, ziyayı temsil "eder. Bu 
Remzi varlığa tapmakla insan · 
lar hakikate Griştiklerini söyler 
!ordi. G(lne Kabede bir do Tal 
İRmiııdg bir put \'ardı. Aletal 
bir arada söyleniyordu.. Hun 
dan da anlaşılı)or ki islumiyet 
teıı evvel de bu hıimle bir kud· 
siyet mevcuddu. Asla Aleviliğin 

gitmediği Asyıının şarkında da 
bir Ali muhabbeti vardır. Türk 
çe Ala Ali yüksokliklir ulüvdür. 
Tiirklıır buna toptı!darından din 
değiş·ıwlcriııd,! Ali ismini hiç 
yadırgamamışlal' \·e hürmetleri 
ııin eıı güzidesini takdim elmiş 

!erdir• 

Sııyın profesör bundan son· 
ra bar.ı cahillerin tahritile Ali 
isminin Sünııt ve Aleviler ara· 
sıııda bir uçurum sembolü oldu · 
ğunu vicdani meselelerin Cum· 
huriyct idaresiniı1 Kemalist Tür· 

kiyeuiıı günlük meseleleri olamı 
yacağını tebarüz ettirerek kou
ferausıııı şu cümlelerle bilirmiş · 

tir: 
•-Bizim için.bir tek içtimai 

nizam vardır o da biribirimizi 
sevmektir. Vıcdaııımııı doldura· 
Cflk aşkımızı bağlıyerak bir lflk 
kelimemiz vardır o da AtatOrk. 

Yeni Romen kanu ~ 
• • nu es sısı 

Bükreş (AA.) - Yeııi Ru· 

men kanunu esasısi neş· 

redilecektir. Yeni kanunu esasi 
şuhusuı.ıları derpiş etmektedir; 

1 Fırkalaı ın ilgası, 
2 - Parlilınentoııun ilgası. 

3 - ltıılyanınkine müşabih 
bir korporatif temsil mecliısinin 
ihdaeı. 

4 - Öz Romanyalıların hi· 
mayesi. 

5 - Hükumetin siyasi cina 
yelleri daha :o:ıyade şiddetle ten 
kil edebilmesi için ağır ceza 
mahkemeleriniiı ilgnsı. 

Bu son tedbirin, verecekleri 
hü~ümler üzerinde tesir icra ot 
nıek makırndilo ağır ceza matı 

karnelerini müteaddid defalar 
tndhişe kıyam etmiş olan demir 
muhafızlar aleyhine müteveccih 
olduğu zannedilmektir. 

Bükreşte yeni kanu· 
• nu esası 

Bükreş, 25 (Radyo) Yeni ka 
nunu esa11i için verilen reyler • 
tasnif edilmiş ve bu kanunu 
nıillı>tin tıı~vip ptıil!'i Röı.iilmıieıür 

kilimiz Tovfik Rüştü Aras misa 
firlerimiz şerefıne bir ziyafet 
'ermiş ve ziyafeti bir suvart ht 
kip Eltmişlir, 

Ifonsey yarın saat onda 
ikin\Ji toplnntısım yap!tcak ve 
saat 13.5 de Bıışvekilimiz bir öğ 
le yemeQ'i verecektir, 



Yeı1i viiz 
•' 

liralıklar 

1 ıWart tarihinde 
tedavüle cıkarılıyor . , .......... 

TUrkiye Cumhuriyet mer· 
kez Bankası 1715 numarbh 
kanunun l 7 inci madd sinde 
yazılı salAhiyt>t~ ınilstflniden 

30 kanunuevvAI t341 tanlı 

ve 701 numAralı kaııun mu· 
ci birıce basılmış olup hal~n 

tedavülde bulunan kağıt pa
ralnrı tebdile karar vermiş ve 
ilk olarak bıış liralıkları 15 
teşrinievvel 19R7 tarihinden 
itibaren tedavüle çıkarmaya 

başlamışı ır. 

Haber aldığımıza göre 1 
Mart 938 tarihinden itibaren 
yeni (ıoo) lirahk kupürler de 
tedavüle çıkarılmaya başldna 

cak ve beş lirdlıkler için ya· 
pıldığı gibi çıkarılacak mık· 

tarlar rnukabi linde mlltedavil 
banknotlardan ayni miktar te· 
davUlden çekilecektir. 

eski yüz liralıklar 
nasıl değiştirilecek 

Gene öğrendığimize na
zuran 31J Mart 93.1 tarihinde 
ilftn edildiği veçhile sebtP.IP.ri 
zuhur ettiğinden Merkez ban· 
kasınca esasen kısmı azami 
toplanmış ve piyasada mev
cut pek az kalmış olan halen 
mütedavil eski yUz liralıklar 

mezktlr 1 mert 938 tarihin· 
dttn itıbaren altı oy ancak 
mUddP.tle mPchuri olarak teda 
vüıe devam edecek ve bu alh 

ayda.ı sonra knnuni mUruru 
zaman mUddPti bakiyesi olan 
9 s•nf' altı uy kadar da Mn 
kez bankHsı giş~ler inde teb· 

dıl edilf'C~litir. 

D ğ r kupürlni rı t.,l ıdıli· 

ııe baş'anmn larıhlerı ayrıca 

bi idi ri lecek tir. 

yeni yüz liralıkların 
evsafı 

Y t>ni yU;ıı.IUk leı İn evSııfı 

BŞRğıda ln'3aca gösteri imek le 
beruber banknotun aslını gör 
mek istiyenler Cumhuriyttt 
Merk._ z bankıısına ve diğer 

bankaların giş » IArine ve kaza
larda mal mUıiUrlUklt~rine mU· 
racaat edebilPcek lPrdir. 

Ebadı 8 1-2 X 18 1-2 
santimdir. 

EvsBfı rektosn {nıı yOzO) 
çikolata rflngi olup orta zıımin 
hafif perıbedi r. ortasındli potıır 
kal mor p::ınhe ve yPşil renk
lerden mürP.kkı>p çiçekli bir 
rozet vardır. 

Kenar çerçivPsiniıı Ust 
ortasında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası ibaresi iki 
Ust köşµ,d~ ufak madalyonhır 

içP.ri si nd~ ( t oo) tUrk li rıısı ya
zılı ve alt iki köş~ sinde daha 
ufak iki madttlyon içinde yal· 
nız loo rakamları vardır. 

Orta zemindeki re
sim ve yazılar 
Orta z ... minin sağ tarafın 

da Atatur;rucı resimleri roze
tin Uıt ortaamda ve lk.i Hhr• 

- . ~ 
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İzmirde Kaplanla Mersin piyasası Sa~m Mersin Tüccaranma ve ~al~ma müjde 
insan arasında 23 
dakika süren kor· 
kunç bir mücadele 

... o ~ 

lzmir, - Acarltır köyü 
cıvarında hE>yeeanlı bir insan 
kaplan boğuşması o1muştur, 

Sürek avına çıkan köy· 
lü)er pusuda domuz b~klMIP.r· 
ken köy d~li kanlılarından Mu 
s:ının önüne hırd~nbire bir 
knplen <,.ıkmıştır Arada an· 
cak on b ş mr.lre mes·ı fe 1 u· 
lunduğundan ve vakit Kaime• 
dığından Musa tilff ğini ancak 
bir defo ateşli yebilmiş ve bir 
anda Uzerine atılım kHplanla 
bcığuşm:.ığa başlamıştır . 

Tıı m 23 dakika sU ren kor 
kunç ve lwyec·rnlı bir boğuş 

madan sonra Musa kaplanı 

öldilrmeğe muvaffıtk olmaştur 

Anr.uk kaplan göğsünden 

ve kollarından etlerini kopıır 

dıfından oda ağır surette ya· 
ralanmış ve İzmir memleket 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

da loo t Urk lirası :yazıları ve 
bunların altında li haziran 
930 tarih ve 1716 numaralı 

· kanuna göre çıkarılmıştır. iba 
resi v~rdır Bunların altında 
ve ortaduki loo rakamının 
sıığ ve sol taraflarının biraz 
yukarısında kırmızı renkte 
seri ve sıra numaraları ve alt· 
taki seri VP sıra numaraları 
nın altınJada banka umumi 
miidilr ve umum mUdllr mu· 
evininin imzaları bulunmakta 
dır. İmzaların bulunduğu orta 
alt kısmın fonur.u ufdk yazı
yazılerla yazılmış TC.rktye cum 
huriyP-l Merkez bankası 100 
ibareleri lf'Şkil etlltektedir. 

Arka yüzde/ti 
Vaısos (arka yUıU) öı ı yll 

zü rı•riginiıı 11y11idır. tf'zyin 11 t 
çerçi vt>sıı .in üst oıtasına ı ki 
satırda TUrldye Cumhuriyet 
merkez bankası ibarf'Sİ ve bu 
nun iki yan aşağısında daire 
içerisinde loo rakamı altmda 
da TUrk lirası yazıları var
dır. 

Çt1rçev~nin o• tasında Ça
nakkale boğHzının bir kısmı
nın rı-ısmi ve SAğ tar:ı fırıda 

h·ıfİf p~nbe renkte bir daire 
vardır. 

Banknot ziyaya tululduğu 
zaman bu dairenin içerisİude 

baş resimleri görOlmektedir. 
Çerçevenin alt ortasında loo 
tUrk lirası ibarP,Si yazılıdır. 

Banknotun her iki tarafı 
taydud ÇHlık tabıdır. (A.A) 

Hö~etçi Eczane 
bu akşam 

SAÖLlK Ecıaneai 

Giiven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gan olanıdır. 
Acaotası. VASFt ORGUN 
dao arayıoı:ı . 21-30 

. . I v ~ ,,. 

•••• 
25-2 938 

K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 42, 
Dağ malı 

Kapı malı 
Koza ,ı;, 50 
Kırma 24 2r 
K oıacı parlağı 'ı7 · 

buğday ... çavdar 
Sert şark 5 , 30 
Yumuşak r>.,25 
Yerli buğdayı 4 .• 4 i 
Çavdar 4,,S5 

· Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.80 
Y t'rli 3,,6r? 

Nohut eksb'a 6,50 

fasulye 9,60 
Yulaf yerli 3,,50 
Mercimek yozgat 7-8 

120 ) :.:o Sah lep 
Tatla çoğeo 20 

Balmumu 67,5 
Cebri 10-11 
Susam 17, 

yapalı 

Siyah 
Şark 50 
Anadol 45.46 
Aydın 50 
Yıkanmıt yapak 80 
Güz yunu 70 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 52 

,. dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda derisi 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tath badem içi 80 
Acı • • 4~. 
Acı çekirdek :J 3 
Uıfa Y•ğı 
fçel ,, 78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 

İkinci nevi mal 

Çay 

Kahve 

17,S 

:!90 

109. 110 

Borsa T elgraflan 
~4-'t-9.'18 

Paralar 

Ttirk altunu 
/sterlin 
fJolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
6li0, 

79,,65 

24,49,60 
15.13-65 

Y E H i M E .R S I H 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone l Tllrkiye Hariç 

Şerait i lçin için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı ıo 
Kuruştur. 

Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 
aeri, temiz bir ~urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlımmız emrinize amadedir. Alınacak llcret, 

araba ücretinden dıha mutedildir. 
Bu suretle hem nakliyatımzı toptan yaptırmak ve hem 

de zamandan kaıanmış olursunuz 
K myonlaramız büyük ve kapalı olduğundan mıllarını· 

zın hasıra uğramak. yağmur, çamurdan müteessir olmak 

ihtimalteri de yoktur. 

Telefon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 

Henzi ııci Baki harma 
12-30 

Örnek Kebap evi 
Ahmet kaya Selçuk 

Kuruş K ~haplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebıp sade yağ haşlama et suyn ile 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

20 Batlıcanh Urfa usulu 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 
~O Sarımsaklı Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
.20 Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebab1 
20 Patatisli kebap 
20 Baharla kebap 
15 Sade maydanuzlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

~o Çiğ köfte 
6 Salata, Cacık, Turşu 

Kıbrıs çarşısında 8 -10 Numaralı Örnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daba bir çok ya· 
z:ılmayan kebapJar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müı· 
terilerimiıi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örn&k kebacısı Ahmet çekinnıez. 
Bir tecrübe kafidir. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

ller Ayın Onbirinde Çekilir 

Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
f otograf Ma~ineleri 

Fotoğraf mevsimi g~liyor, _şfm.di.den 
birer makine tedarık edebılırsınız. 

l{odak ,,e ~.,oglander 
Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Ta~sitle Satlş 

( T 1 K U )Mark:lı'dolma kalemler, M h~r cinı 
· Kitap Fennt gozlukler. 

matbaa kağıtları, Kırtasıye, tl .' · · bilbaasa tavsiye 
l{ol, Cep, Masa ve duvar sa~ erımızı 

·deriz. SEDAD SAHiR S[YMEN 
Uray Cadd.,si No. 4~ - MER İN 

Vurtdaş Kızılaya 
aza olunuz 

l 

al 

4 
a 

1\ır, 
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•l!-D_O_K_T_O_R _l!I --D-0-~-TO-~-• (§Jlmljmlj[§JmljliJim)lm]mlJ)ilim)fif imJJmlml]f§Jlf§Jli.f~Jml 
HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR !! G 0· · v E ,. T m11 
SARACO~LU SARACOCLU il!:! ıu. 1 

Dotua~ta~ı~l~~dın ::~~·~ ::i~~:~;;~ı ~ SiGQRT ~ ••• ?.O .. ?YETESI feJ1 
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR M0TAHASSISI 

MUA YENEHANEst ~ Sümer Bank ve Emlak l!ytam bankaları tarafından Ji! 
Kıtl• caedeıi Avukat Hilll Muayenehane: r;;ı L I l l b. k d Vasfi Or1111n iP.ii 
Kemalin evinin birinci kaba Kıfla cadde1i Fedon Jl!i:!RUru muş tamu usa . ır urum ur. 111 le:! 

: .. ~:~·:;::. h~=d::~.:~ !::Dl~;·~:.~:i:ada• . (§JlmlJ@JJfm]imf lm]lmlffii)(§Yfm]mlf iUJmlimf l!lfmlliW!Jilll§Y 
eder. 

•----------------ıııiıllmm---------· r E• C!'.I lS9 E fi a;ı= 

Remington 
., 

• 

Her Dairede , 
Her ticarethanede \! 

1-Ier yerele 
• 

Daima R E M 1 N 6 T O N yazı makiıalan • 
va Şeri ti eri ~ullanllıyı 

m Sizde bir REMİNG TON alma/ı .. ~l 
W sını:z. Satış yeri I~ 
~ , ı?r :llyam Rıka~ 

Foto gün 
---- - --

FOTO GÜNÜ arayan sayın: 
müşterileri onu zafer caddesinde otel 
vesinde bulacaklardır. 

F01~0 GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz hatıralara mıl;k olmak deme~tir. _ 

FOTO GÜ~ ti.- ~wve ~~v.- fotograf Çt-ktiriı 
a~raıutisman y~plırır amatör işlt~rinizi gör
ı l ür~ bil ı rsi u iı. 

FOtO GÜN Fotograla ait her iı 
lır ve gece gündüz aile dülün ve gu

ruplara gider. 
FOTO GONü sUrlt gOzellik •e cAzibe 1aratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 

'~~-~~-ti 

~~illlm11§Ylii!U~~ 

1 Sağlık Eczanesi " 
11 n!~~~ ve!~m!~kAvru~r~~~~dl!,bİye : e mOıtahzeratı bbulunur., · .... ~~·-~···· 

Yeni Mersin 8aıımevinde Basılmışltr. 

1 •••••••••••••BMn1111nnnnn•••••11111111m•••• 1 kayadelen suyu ı 
1 Saym llal"111ıız111 ~!tılı •lııı µüı fü 1 1111ıı .. tut;ı r<t " ~~ı t'uhı11ruıyan KAVA 

l ()ELEN SUYL:Nl' µa~H ~ılıld lıir ~~~iı,t ... nwnlı;tğclaki lt•sisatmda eksik
liklflriui tamamlamış f.-ruıin .. rı ~on mmll ... rirıi .vaplırmHkda hulur1duğu

nızu et rz ~d~riz. 

KAYA.DELEN SUYU 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yamna kadar cam borularla hillar haıurlıı 

indirilmiş oradan da ~ütün f izi~i ve ~imye~ i ersaf ım mu~af aza ederek ~ daym• 
hususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurul11akda va muntaza• 
ıahrimizı gelmektedir . 

• KAY ADfLEN SUYUNUN evsafı ve fevkalldelll}ine gelince: Yıllar ıeçdikçe halkımızıı = ıOsterdiQ'i ra~bet ve teveccOhll karşısında futa sOz söylemeQ'l zait gOrOyoruz. Sıhhat Bak4talıı• 
.ve selıhiyelli makamların vermiş oldukları raporlarla KAY ADELEN SU\'U ~,.ırız Ttlrki~enln 
il en iyi suyu olmakla kalmıyarak "üünyaoın birinci kaynak suları arasında bulundutoau isbaı 
B etmiştir • 

• l1tahsızhQ'a1 hazımıızlıl}a bir çok mide baQ'ırsak hastalıklarına karıı KAY>~LEN llfah bir 1 
il hayat kaynaQ'ıdır. 

•
• Suyu JM/t tı111lz vı IJtrraluJv. Ttcrllbt tdtn ıayın halkımu:undindl buldu/11 zlntüli! w. sUıluıtuı 

v1rdi/i farltJMlo s11y1U11uaan m/Jştutsi ço/almaltJadu. 

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

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Re•mi deoairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler oe evrakı matbuavea•airei en nefi• bir tarzda aiJr'at/eyapar 

**•·······~········· HAR.İÇTEN GÖNDER.İLECEX SİP.A.R.İŞ-
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAPl 

il H E R N E V İ K . .A. :E\. T V l Z İ T 
KİT.AP, G.A.ZE TE DAVET KART
V E ıv.t E C ıv.t U .A LA R. ı:. Z Aı:l F KA.

G I T i3.AŞLJ:K. 
T .AB ı: NI: DE RUH- L .A R. I T AB E.D İ-
TE EDER . L ! R. 

I :i 


