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Viliyet um uml meclisi dün 
Valinin bir nutkile açlldı 

Senelik izahname okundu. Encmen seçim 
leri yapıldı ve büyüklerimize tazim telgraf

ları çekilmesine karar verıldi 
Meclia pazarteıi ve perıembe gunleri aabahları aaat onda 

toplanmak ılzre bugünkü içtimaına ıon verdi _, ________________ ;...... __ __ 
VllAyellmls Um!!ml meclisi 

dDn saat on dDıtte vllllyet kona 
tındı bDyDk salonda Vali RDk
nDddln Nasublotlunun nutklle 
ıçlldı. Toplantıya bDtDn mrclls 11· 

uları iştirak etmlelerdl. Dloleylcl 
sandalyalarındn ise devalr mOdDr 
lerl bulıınmaktıı idiler. 

Açılış nutkundan sonra sene· 
ilk lzahname okundu ve dlolenc!i 
lıfecllıl umuminin açılışı mnnase 
bellltt bOyDklerlmlze taılm telg· 
rafları çekilmesi teklif P.dildl ve 
motteftkln kabul olundu. 

Reis on dakika mecllıl tam 
etti. ikinci toplanuya on beşi oo 
geçe batlandı, Bu toplantıda dal. 
mi encnmen mazbatası okundu 
ve tetkik edilmek Dzre Maliye 
encDmealne baYMle edlldl 

EncDmeoler ıeçlml için mu
vakkat kAtıp intihabı kura ile 1a 
pılank bunlara 8 Ve1ael Arıkol, 
B. Halli Atay ayrıldılar. 

Bundan sonra seçimlere ge. 
çlldl. Sıra ile ve hafi reyle 1apı 
lan seçlmlerde Meclis ikinci relı 
llllne Bay Yakup Ersoy, MDvaze 
ne encDmenlne Yakup Erso7, 
Tahsin Mutlu, Salih ODlet 8111 
rl7e GDler, Rasım Boıbek. 

Nafia ve Maarif encDmealoe: 
Mahmud Borhan, Emin Itın, Fevzi 
Bulut, Bayan Şıhmın ODkçel, Vey 
ıel Arıkol, 

Sıhhat Ziraat ve Baylar encD 
menine: Bayan Nimet Tars, Musıa 
fa Kıtraca Aslıto, Muhtar Berker, 
Halil Alalısy, Ahmed Ovacık. 

Heıabı kıll encDmenloe: Ha
lil ODksu, Emin Alper, KuddQsl 
Işın ayrıldılar. 

Relı 111alara muvaffaklyet dl 
le7erek ruznamenlo son mıtddesl 
ne geçlldl. Bu toplantı gDolerlnln 
lesbltl idi, Biraz mOnakatadan 
sonra, pazartesi ve perşembe gDn 
lerl ıaat onda toplanılması karar 
altına alındı v~ toplımlıyı son ve. 
rlldl, 

Vali ROknOddin Nasuhioi
lunun hitabeleri 

f oel vilbeti Umumi meclisi 
nin dördüncll devreti dördüncü 
toplantısını aoı1orum, 

Bu mOnasebctle köylü ve 
tehirli bütün muhterem halkı 

ıelAmlarım, 
Umum! meclisi allkadar 

eden itler hakkındaki izHhname 
Jftkuk mecliıinize sunulmue,ıah 
ıan sizlere de teni olunmuştur 

Tetkikinden anlaşılacatı ü· 
zere geçen aylar zarfında muha 
•ebe, nafıa, ziraat, veteriner, sıh 
hat mevzularında yapılan ve ya 
IUlmaaına devam edilen itlerin, 
tabsi11tımııın müsaadesi nisbe 
tinde ve fakat her masraftan 
azami randıman almak eeasları 

dairesinde tftcudı ıetirilmesine 
tahıllmıt'"· 

A1rı IJfl bG1Gk mikJHla 

sarfiyata ihtiyaç gösteren bu 
i11ler takdir buyurursunuz ki bır 
hamlede başarılacak gibi değil 
dir, Bu ancak devamlı ve sis 
temli çalışmak ile elde edilebilir 

Yüksek meclisinizin tesbit 
elLiRi programları, tahsisalımı 
zın mahdudiyeti ve mübrem La 
zı işlerin zarureti ile telif etme 
ğe çalışıyoruz, 

Arkadaşlar; 

Şahsan beni ve yüksek mec 
lisinizi mf mnun edecek en esas· 
h bir cihet varsa o da her ge· 
çen günün mevcudumuza bir 
tarlık ilhe ederek geçmiş olma 
aıdır, 

Şahalikle arzedebilirim ki 
bu varlıklar, gillikçe hızlanan 
bir temadi halindedir, 

Bu sene, geçen seneye uis· 
betle daha feyizli oldutu gl bi 
ge14'Cek aenenio bu uneye na 
ıaran daha terimli olacaaı te 
bunun daima tetali edeceti ftmi 
dini detil, kanaatını muhaf11a 
ediyoruz, Bütün bu mesai kut· 
tetimir.i, Cumhuriyetin büyük 
ve fey7az kudretinden almAkta 
111, munftakiyet mutlaktır, 

lolerimiıin kolarlaımaaı için 
JOkAek mecliıiniıln deterli ka 
rarları ve muzahereti en bürük 
Amil olacaktır, bunu temenni 
ederim, 

meclisinizin içtimada bulun 
madıQ'ı müddet zarfında sizleri 
temsil eden daimi encümen uh· 
desine tevdi olunan vazifeyi, dik 
kat ve hassasiyetle ifa etmiş çok 
deterli kararlar vermiştir, Daimi 
eno6meni terkip eden zatlara 
ve vücuda getirilen itlerde vazi 
fe alan daire m6dür ve memnr 
larına teıekkürlerlmi 'akdim 
ederim, hepinize muvaftaki1etler 
dilerim , 

Okunan lzahname 
Hususi idareye taallQk eden 

ve geoen senedenberi tatbik ve 
icra olunan hususııta dair iza· 
hat yüksek meclısinize arz olu· 
nur. 

Birinci kısım: muhasebe it· 
leri. 

Hususi idarenin gerek mu· 
hasebe ve gerekse mahalli teıki 
IAtı ıtlAkadar eden itlerin gün· 
den güne te\'esflü etmiş oldutun 
dan bu muhtelif vazıfelerin ifa· 
ıını derühte etmiş bulunan Hu 
eust idare tetkilAtı meselesini 
dikkat ve lbık oldutu ehemmi 
Y' tle ifa etmekle beraber ayni 
zamanda kadrosunun darlıtı 

dol11yısile bir ook mütkilAta da 
uıtramaktadır. 

Vazifenin vü1ıı'alile yapılan 

işlerin hacmi karıılattırılırea ida 
rei hususi7enin ühteıine almıı 
olduau itlerin intııam ile ifa et· 
mit olduau kanaatını JOkaek 
mecliıinize arı edebilirim. 

1 Yüksek meclisinizcede 
malum oldutu üzre 936 malt yı· 
lı bidayetinde bina ve arazi ver· 
gileri id. resi mahalliye devredil 
miş ve bu sebeble itler çok art· 
mıttır. 

2 - 936 malt yılı ibtidasın 

da VilAyetin bütün kazalurında 

arazi tahririne başlanmı11tır, 
3 - Keza 936 mali yılı bi· 

dayelinde Gülnar kazası haric 
olmak üzre diğer Lütün kazalar 
da ayrıca biuu tahririne müba11e 
ret olunmuttur. 

4 - B11şlı başına müstakil 
bir tetkilAta ihti7aç gf etereu ma 
hallt idarelere ait muamelat ve 
köy işleri balen Husust Muhase 
benin vazaifi meyanında bulun· 
maktadır. 

BütOn bu hususat derpiı e
dilerek Huıuıt idare teıkil4tının 
'8Hli JOkaek meoliace nazarı 
dikkate alınarak bir kııım me· 
mor ilAve ve bazı memurların da 
maatlarının arttırılmaaı kabul 
edilerek bütçeye buna söre tah 
ıisat konulmuı isede bOtoenin 
tasdikinde bu zam ve il4veler 
hario bırakıldıfından muhasebe 
teekil4tımız eski kadrosu ile oa· 
lıtmaktadır. 

936 hesabı katiıi Muhıscbe· 
mizce teabit edilmekte olup bu 
günlerde Yilksek Meclisinize arz 
olunacaktır. 

Arazi tahrir itleri: 
Yukarda iearet olundua?u 

üzre 936 mali yılı bidayetinde 
bütün kazalarda arazi tahririne 
başlanmış sene haliyade dıthi de 
vam ederek elyevm Anamur, Gül 
nar ve Mersin kazalarının tahfr 
ri hitam bulmut ve henüz ikmal 
edilememiı olan Silifke, Tarsus 
ve Mut kazalarının tahriri de 
bir afa kadar hitam bulmak ü· 
zere icabeden tedbirler alınmış 

ve IAzım 1ıelen teblitatlar 1apıl 
mıttır. • 

Bina tahrir itleri: 
Gülnar ka:aaı hario olmak 

Ozre bütün vi14yette bina tahri 
rine de devam olunarak Tarsus r 
Anamur, Silifke, Mut kazalarının 
tahriri ikmal olunmuş ve falınız 
Merkez Mersin kazasının tahriri 
devam et'llekte olup bununda 
bir a7a kadar hitam bulması 
kuvvetle memuldur. 

Kadronun darlığına ve Husu 
et İdarenin bir çok muamel4t ve 
muhaberat ile mahmul olmasına 
ratmen fula mesai yapmak ıar 
tile hem Muhasebe işlerı hemde 
tahrir işleri zaruanrnda batarıl · 
mıe ve bütçenin icrasında hiç bir 
noktası ihmal cdilmiyerek tema· 
mı tatbikine çalıeılmıe ve tabak 
kuk edl!n masraflar ödenilıniştir 
Ôdenmiyen borcumuz pek azdır. 
Oda öda.neceklir. 

Yükeek Mecliıiniıce de ma· 
- Sonu ikincide-

Hatay meselesi 
Dün ~1illetler Cemiyeti Kon· 

seyinde göri1şiildü 

Türk ve Fransız delegeleri mütalea
larını bildirdiler 

Cenevre, 1 (Rndyo)]Anadolu 
Aj 1msının hususi muhabiri bil · 
diriyor : 

Milleller Cemiyeti konseyi 
dün öğleden sonra Hatay mesa 
lesini müzakere etmitlir. Ruzna 
mede başka bir madde bulun 
mamakla idi. Raportör lsveç de 
legesi hususi tem • sların netice 

sini bildiron raporunu :\'ermiştir 
Türk delegesi Bay Necmettin 
Sadak ilo Fransa delegesi söz 
alarak müLalealrırını bildirmişler 
ve Halayda y:ıpıhlcak intihaba 
lın şekli etrafında görüşmüşler 

dir. Bundan sonra ayrılan beş 

devl<ı t delegesi öğleden sonra 
tekrar toplanmışlardır. 

__________________________________ .;.. _______________ _ 

Kudüste 
Tedhişçilerle Asker 
araıında müsade

me/er 
Kudüs, 1 (Radyo) Tedhişci· 

ler ile lngiliz askeri arasında 
çok eiddetli bir müsademe olmuş 
tur. Tedhisçiler tayyarelerin mu 
zaharetiyle askeri kıladt tarafın 
dan takip edilmektedir. 

Romanya 
El~i•ini geri çatırdı 

BOkreı, t (Radro) Roman:ra 
nın Sovyet elçisi Bükreşe çalı 

rılmıştır, mumaileyh derhal moa 
kotadan hareket edecektir, 1eri 
ne 1enlden elçi aönderilip aön 
derilmeyeceği, buranın maslahat 
aüzarlıklamı idare edilip edilme 
yeceti belli deQ'ildir, 

'l'ifliste 
Beı ihtilalcı idama 

mahAüm edildi 
Moekova, 1 (Radyo) Royter 

ajansıuın hususi muhabiri bildi 
riyor : 

Tifliste hir ihtilAI harekatı· 

nm müteşebbisleri yakalanmış 

ve bunlardan beşi idııma ikisi 
Jirmişer sene hapse mahkum 
edilmişlerdir. 

Mahk\lm olanlar Sov1et ida 
resinde dellişiklik yapmaya te· 
ıebbüs ve Oürcistanı Sovyetler 
birliğinden ayırmaya teşebbüs 

ile suçlu idiler. 

Mısır Parlmento azalan 
/ngiltere hükumeti· 

ni proteato etti 
Kahire, 1 (Radyo) Bütün 

partilere mensup elliden fazla 
parlemento Azası, İngiltere hü· 
kdmetine bir muhtıra vererek 
Arapların Filietindeki haklarına 
riayet ectilmasini istemiıler ve 
yapılan tiddet tedbirlerini pro· 
tosto etmişlerdir. 

General f ranko 
919 dotumluları 

silah altına çatırdı 
Bareelon, 1 (Radyo) General 

Franko 1919 yılının ilk üç ayın 
da dotanları ıilAh allına çatır 

mııtır. 

ispanyada 
Boğuşmalar 

Çok şiddetli oluyor. 
Haıtaneler yaralı

larla dolu 
Barselon, ı (Radyo) Hüku 

met memurları, asilerin son yap 
tıkları taarruzu nnlatmnkta ve 
bu taarruzun dahili harbin baş 
langıcından bu güne kadıir olan 
taarruzların en tiddetlisi oldu 
Qunu söylemektedirler. Son ta 
arruıda ölü adedi pek çoktur. 
M'örga 13/aBır fazla ceset geti 
riJmittir. Hastaneler ağzına ka 
dar yaralılar'• dolmuştur. Harap 
olan binaların altıııdan mütema 
diyen cesetler çıkarılmaktadır. 

f ran hü~Omıti 
Şeker Fabrikaları 

açacak 
Tahran, 1 (Rndyo) Hükümet 

şeker imali hakkında teLkikatta 
huluumak üzere Avrupaya bir 
heyet göndermeye karar vermi~ 
tir. intihap edilen heyet baları 
Tahrandan Avrupaya müıeveoci· 
hen hareket etmişlerdir. Telkika 
tın ikmalinden sonra yapılacak 
fabrikaların mahalleri te~bit 
edilecektir. 

Benim Saadetim 
Bir oda arıyorum .. öyle bir 

oda ki kiralık olmHın, satılma· 
sın ve satın alınması mümkün 
olmasın. bu fer yüzünde yalnız 
benim olsun ve benimle birlikte 
o da ölebilsin. Bu odayı döee· 
mek istiyorum. Öyle bir döşe· 
me ile ki solmasın, eskimesin, 
toz tutmasın. Duvarları kitaplar 
la dolu olsun. Öyle kitaplar ki 
üçte biri dotru oeyler anlatsın, 
üçte biri iyi şeyler yazsın, üote 
biri yalnız güzel eeyleri tatısın. 
Bu odanın iQinde 7alnız iki kol· 
tuk bulunsun. Öyle koltuklar ki 
çok aloak ve çok rahat olsun 
bu koltuklardan birine yalnız 
ben oturabileyim, ötekine yalnız 
o, oturabilıin. Bu odanın dış 

çevresinde yalnız kestane, kirnz 
ve elma aQ'açları bulunsun ve 
pencerelerinden mavi bir .ıöl gö 
rün&ün. Eıı son, istiyorum ki o 
"kes ta neler, kirRzlar, elma aQaç· 
ları ve bu göi, bütün tabiat ne· 
güzal desin. Ben de "sen lıer 
teyden güzelsm!,. diyebileyim. 
işte benim saadetim. 

"Yeni Adem., BALTAOIOÖLU 
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Frankocular Cebelittarıka Ritmekte o/on 
bir İngiliz gemisini batırdılar 

Mudrld, 1 (Rııdyo)- Cebeliltarıkıı gitmekte olan lngillz baş 
Amirnllığı filosuna mensup Eydmond udındhkl asi Frıınkoculur ta. 

rııtıoc1rın tor;>illenmtştir, Gemi l\mOrellebalındıın 17 kişi ölmUşlUr. 
Diğer gemi mensupları İspanyol bnhrlye idaresi tarafından çıkarıl· 
mıştır, 

Londra, 1 (Radyo)- Eydmond gemisinin batırıldığı teeyyUd 
etmiştir, 

Ronıanya hükumeti hariçte 
}

1 eni değişil{lil{ler .Yapacak 
BUkrı>ş 1 (Radyo} - Romanya hUktlmetinln hııriçte yaptığı de

ğişiklikler Mo kO\'a elçillğioin BUkrı şe çağırılmasile sona ermiş de 

ğildir, Berlin, Varşova ne Tokyodnki elçilerin de BUkreşe çtığırıl· 
masına intizar edilmektedir, 

izmir Telefon tesisatı bilfiil 
l1iil\ümet idaresine geçti 

lzmir, 1 (Radyo)-HOkOmet ttırafmdan sr.tm alınan telefon te

sisatı memurlarımız hırafından teslim alınmış ve dOnden itibaren 

bllfül hUkOmet eline geçmiştir, 

Sovyet Rusyadaki konsolosluklarımız 

Yalmz Batum~a ~ir konsolos~anemiz ~alaca~ 
Ankara 1 (Radyo} - HOkOmetimizle Sovyet Rusya ittihadı hU 

kOmeti ıuasında yapıhm diplomatik mUz11kerelerden sonra 31 Mart 

938 tarihinden itibaren Odesu, Erlvandaki koosoloslııklıtrımızla Sov 

yellerin 1:3atum ve lzmirdeki konsolo-;lukları k11patıhıcak yalnız, lıi· 
zlm Batum ve Sovyetlerin lstıınbul konsolosluklıırı lrnlacııktır, 

Hayatı ucuzlatmak için 
Vilayetlerde tetkik

lere başlanıldı 
Ankara, - llükumelin haya 

tı ucuzlatma kararında Dahiliye 

Vekaleline de mühim ışler düş 
mektedir. Pahalılı,:tın sebepleri· 
ni araştıran Başvekaletin hususi 

l:ürosuna faydalı malumat vere 
bilmek için Dahiliye Vekillet i 
bülün idare firoirlerintleıı bazı 
meseleler hakkında malumat is 
temiştir. lsteuileıı malumat, her 
vili\yetle yetişen bellibaşlı mad· 
delerin maliyet ve pazar fiyatla 

riyle satış şekillerine aittir. 
Bu suretle maddenin istih 

sal ve istihlak safhaları arasın 
da kabaran fiyatın indirilmesi 

için çareler araştırılacaktıı. Vali 

ler Vekfilcte verecekleri rapor 
larrla, bir nıalın ııe kadar mas 
rafla ne şekilde nlde Pdıldığiııi 
hangi vasıta ilo ve kııç kuruşa 
pazara nakloluııduğurıu ve ara 

da mutavassıtlurın, fiyatı ne 

miktarda yükselltiklerini de kay 

dedeceklcrdır. 

Kral Zogo 

Nişanlanacağı teyid ediliyor ! 
Macar Kontesi ~ üs 
lüman olmayı kabul 

etti. 
Kral Zogo ile yakında nişan 

!anacağı Tirandan resmen teyit 

edilen genç Macar Kontesi Je· 
raldin Appoqyi'niıı müslüman 
olmağa raıı olmazsa Kralla ev 

lenemeyince Paris gazeteleri 

yazmaktadır. Kral Zogo, geçen 

sene de eski Macar bae'ı~kille
rinden Kont BetlE-nin yeğeni 
Kontes Henna Mikez ıle evlene 

miycceğince izdivaçtan vazgeç 
mişti. Arnııvut kanunlarına göre 
kraliçenin müslüman olması ıa.. 

ıımdır ve Kral Ahmet Zogu da 

Belediye meclisi 
Dün şubat toplantı

sına başladı 
Mersin belediye meclisi dün 

ö~leden sonra Belediye salonun 
da şubnt toplantıı;ını yapmış ve 
ruzname<le olan maddeler eıra 
fında görüşülmüştür, 

Hal~evin~e ~on f erans 
Dün nkşıım saat on sekizde 

sayluvlıırımızdıın Bııy Kazım Na-
mi llırafından çok Juymetli ve ftıy 
dalı bir konferans verllmlşllr 
Konferansta şehrimizin birçok mu 
nevverlerl ve Halkevi üyeleri ha 
zır bulunmuşlurdrr, 

Tarsus H~lkev in~e 
Gösterit kolu acıldı , 

ve seçimi yapıldı 
Tarsus, (Hususi) Halkevinin 

yabancı dil öğretme, resim, de 
korasyon ve yağlı bora kursları 
faaliyetle çalışmalarına devam 
etmektedir, Bunlardan 1frırnsızca 
kursuna :J5 talebe, ingilizce kur 
suna 15, resim, yağlı boya ve 
dekorasyon kursuna 12 talebe 
muıılazaman devam etmekte \l~ 
çalışmaktadırlar, Devam edoııle 

rin adedinin günden güne çoğa 
lacağı kuvvetle umulmaktadır, 

Kıymetli lıaşkan Fikri mutlunun 
v" mesai arkadaşlarının gayret 
!erile kurslar için ıa.zım gelen 
levazimat ihzar edilmiş ve eksik 
leri temamlanmıştır, 

Evimizin gösterit kolu da 
açılmış ve seçimi yapılmıştır, 

Komite başkanlığına kültür işya 
rı Kemal Dinçmen, üyeliklerine 
Suad Asral ve Servinaz Tüzüıı 
seçilmişlerdir, 

müslümaııdır. 
.Müııtuk bfll nişanlısı Kontes 

Apponyi ise katoliktir. Genç kı· 
zın ihtidayı kabul etmiş olduğu 
sanılıyor. 

Kral Zogo kırk, nişanlısı 

yirmi iki 1aelarıodadır , 

V il a )7 et U munıi meclisinde 
ol{tınan r11zı1ame 

Birinciden artan 

itim olduğu üzrn 936 yılı \'ari
dat bütçemiz (72341 t) lira ini. 

Bilahare sPnesi içinde iki kalem 
de vaki olan 6370 lira 40 kuruş 

teberrunt dahi ild\'e edilerek 
727781 lira 40 kuruşıı baliğ ol · 
muş buna mahsuben tahakkuka· 
tımız 562335 liradır. Buııdıln 

545580 lirası tahsil edilmiştirki 

lahakkukata nazaran tahsilfıt 

nisboti dahi şnyaııı memnuniyet 
tir. 

Ma ·raf kısmıııa gelince: 

936 yılı tahsisatı ibtidaiyesi 
641411 lira olup iki kalem teber 

· ruattan dolayı 6370 lira 40 ku · 
ruş tahsisatı müozamme alınmış 
ve 32809 lira 86 kuruşta 935 so 
nesinde mukaveleye müstenit ta 
hakkuk edip ve mukai.ıili nakit 
mevcut devredilmiş 936 sene3in 
de ödenmek üzre müdevver tah 
sisattırki ceman tahsisatı umumi 
ye yekunurnuz 7605!)1 lira 26 ku 

ruşa baliğ olmuşlur, 

Bundan 643137 lira 60 kuru 
şu senesi iç:ııde bütçeden mah· 
subu iı·ra kılrnmış ve 117453 lıra 
66 kuruşll da imha edilmiştir· 

Tahakkukat ve tahsilala nisbet· 
le tediyutın 97557 lira fazla gö

rülmesi ise 935 senesinden 936 
senesine nakden devrolunan mev 
cutla temin olunmuştur. 

Lüzum ve zaruretler üzerine 
bir kısım fusul te me'lad arasııı 
da da bazı müııakaleler icra e 

dilmiş ve bunların fasıl ve mad· 
de üzerine mıktarları Vilayet 
daimi encümeniııin mütaleaııame 
sinde nyrı ayrı )'Hzılı clduğu i
çin burada tekrar etmekten sar
fı nazar olunmuştur. 936 mali 
yılı muamelatı hesabiyosine taal 
luk eden izahatım bundan iba· 
rettir. 

937 mali yılı bütçesinin 6 
aylık talbikatıııa gelince: 

Geçen yıl kurumumuzun ka 

bul elliği bütçeııın ali tasdika 
ikliranını miHeakib t::ıtbikalına 

başlanılmış mezkür bütçe ile 
tahmin edilmiş olun 623616 lira 
lık varidata mukabil lıılıakkuka 

tımız ancak 537771 liraya vara· 
bilmiştir. Bu tahukkukattan senei 
haliyenin altı ay içinde yolda 
çalışan bedeni emelenin nakdi tu 
tarı henüz bütceden mahsub e· 
dilmediği için bunlar hariç ol· 
mak üzre yalınız nakdi olarnk 
240490 lira tahsiliit yapılmış vo 

mütebakisinin dahi sene sonuna 
kadar talıE:iline devam olunarak 
tahsilatın kanuni eter ceye vardı 
rılacağı umulmaktadır. 

Tahsildt işine imkan dahlin· 
de ehemmiyet verilerek bu gü· 
ne kadar tahakkuk eden maaşat 
u•ıurat ir.şaat ve mütenevvi mas· 
raflar tamamen ödenmiş bir va 
ziyettedir. 

937 yılı bütçesinin tasdikin· 
den sonra yeni yapılan hastane 
ııin alat vo edavatı ve mefruşlt 

noksanlarının ikmali için erbabı 
hamiye tarafından yapılan 9000 

Hralık teberruata mukabil bu 
tertiblere tahsisatı müoıamme 

alınmıştır. Bundan başka lıisso· 

lunan ihtiyac ve zaruretler dola 

yısile bazı fasıl ve maddeler ara 
sında münakaleler yapılmış ve 
yapılan değişiklikler Vildyet dai 
mi encümeninin mütaleanamesin 
de ayrı ayrı tndad olundu~un
dan burada gösterilmemiştir 
Muhasebe işleri ve mali durum 
hakkıııdııki maruzatım hudur. 

ikinci kısım Bayındırlık 
işleri 

İLK VE SON BAHAR MESAISl 
1 - Tarsus - Bozantı yolu= 

\'ilAyetimiz hududu içindeki kıı 

ının tulu 000 x 56 kilometr,ıdir. 

Yaz ve kış mevsimlerinde bu yol 
gıdiş \'e gelile müsaittir. Bu yo 

lun bazı kısımlarında bozulan 
istinat divarların tamiratı 7457 
lira 99 kuruşa müteahhidine iha 
edi ıerok yaptırılrnışlıı'. 53 ve 56 
ıncı kilometreleri arasında ayrı 
ca 502 mükellef amele çnlışlırıla 
rak 3260 metre mik'ab toprak 
hafriyntı, 3098 kaya hafriyatı 

260 kuru dıvar inşası, 30 blokaj, 
1096 hondek, 118 sandık küşadı 

ile iki köprünün bozulan kdrgir 
inşaatı tamir edilmiş bede!i ve 

nakdi olarak bu yola 4919 lira 
42 kuruş sarfedilmiştir. 

2 - Tarsus · Ada.na yolu: 
Yolun tulü 21 kilometredir. Bu 
yol te~\·iyei turabiye halinde o
lup kışın gidiş \'e gelişe pek 
müsait değildir Bu yol üzerinde 

2:1 metre açıklığındaki Keloğlu 
köprüsü tamiratı müteahhide 
verilerek parrsı umumi bütçe 
den verdirilmiştir. Ynlııız bu an· 
roşmanlnrı için lıuRusi bütçeden 
149 lira 91 kuruş sadedilmiştir. 

3 - Tarsus · Namrun yolu: 

Bu yolun tulu yetmiş kilometre 
ve tesviyei turabiye halindedir, 

Kış me\•siınlMinde geliş ve gidi 

şe mfürnil değildir, 234 bedoai 
amele ile 75 metre mik'ab kuru 
dl\·ar 990 kaya 4175 loprak hııf 

riyatı yaptırılmış nakdi vo betle 

ni olaı ak bu yola 2068 lira 50 

kuruş sar fedilmişlir. 

4 - Mersin · Tarsus yolu: 
yolun tulu 26 kilometredir. ima 

latı sırıaiycsi uzun müddet ba· 

kını<:ız ka!dıJtıııdnıı bazı kısımla 

rıııda çukurluklar hasıl olmuş 

çamurlu mevsimlerde gidiş ve 

gı:ıliş müşkülata uğramaktadır. 

~fotsin ınl!bd • iıı<le 500 - 1 kilo 
melroleri aracıındaki kısım müte 
ahhide ih:ıle edilerek ikmaletti · 

rilmiştir. 500 x ! - 000 x 3 kilo 
metreler arasındaki kısmın tami 
ral işi de keza mütettlıhide 5750 
liraya ilıale edilmiş 1450 metre 
mik'ab hnm taş 600 kırma tuş 
ihzar ve ferş eltirilmiş bu me 
yanda 283 toprak, 600 hendek 
250 panket ve 908 imla ve 5 
motre açıklığındaki kdrgir bir 
köprünün sem<>rlori 8 adet men 
feziıı tamiratı yaptırılmış ve çı..· 
lıştmlıın daimi amde ve emanat 
işlero 12409 lirrt sarfedilmiştir. 

Diııdaş! 
Kurban bayramın ı 

da keseceğin kurban ! 
parasını Türk Hava 
kurumuna ver. 
Bunu yapmakla hem 
vatan müdafaasında 

en büyük kuvvet o > 
lan havcı müdafaa
sına hizmet ~tmiş 

olur, hem de Çocuk 
esirgeme ve Kızılay 
kurumuna yardım 
etmiş olursun .. 

Hava Kurumuna yaroım en 
~üyüt ~ir ~orç ve vazif e~ir. 

Sayfa:J;' 

1 Dünyada Neler oluyor1 

Şair Z iya paşa 
çocukken 

Şair Ziya p:>şn küçükk8' 

bir kere hırsızlık elmişıir. G•1~ 
ta gümrüğünde çalışan [;.bir ki 
bin oğludur. Yaz, kış Kandilli~ 
otururlardı. Babası küçük Zıf 
yı mektebe götürmek için öıl11 

adında bir köle tutmuştu. 

Mükemmel bir hırsız ol_, 
ömer her 1gün Ziyayı bdı11rt 
gülürür ve üzüm çalardı. aeıı' 
bir gün üzüm çalmak içiıı JCllP 
tan Halil paşanın bağına gidıl 
ler. Bağın elrafı dikenli çit~~ 
kılpalı olduğundan ömer ı'F' 
. b'' gıremez ve çalılar arasındall 

dolik açdrak Ziyayı bağa so"-1 
Tam bu sırada nişan ıaJiınlell 
için bağa gelen Halil paşo, pr 

şan testisinin yanında üzütl'I; 
lan yeşil cülıbeli bir ~ocuk , 
rüııce, hemen adamlarıııı kof

1 

rurak yakalatır. Fakat zeki ~ 
cuk, masumiyetini o kadar ,a 
zel cevaplarla aıılatır ki buod~ 
memnun olan paşa, tabak tııbll1, 
üzüm ikram ettikten sonra b 
mikdar da para verir. Bu va•• 
daıı oıı yudi, ou sekiı seııe ,Dl 
ra Halil paşıınııı sou kap t•1111 

Aında Ziya bey de mnbeyiod' 

bulunuyordu. il' 
Bir gün ihliyar paşaya IJI 

vakayı hatırlatarak: •o güıt 11" 

gıuızdan üzüm ;çalan çocu k 
111 

gün sakallaııarak k •r şıııızsçık 
diyerek kendini tanılır. 

"Şık,, kelimesi 181 
yaşında 

Bundan tam yüz elli ,,; 

ovvel Pariste Andre BhioCt-' 
. . d _,.., 
ısmrn e 17 yaşında bir re~.tf 

çocuk vefat etmişti. Çok ~ 
olmasına rağmen r~ssamJıkl• 

yük bir kabiliyet ve bor•1' 
ır 

karıştırmak hususunda fevk•,,, 

de hüsnü tabiat gösteren bil 
11 

s m, meşhur Fransız ressaıll 

rıııdan Davidin atelyesiııe ~ 
vam ederdi. Kabiliyetli geOI 
çiçek hastalığına tutularak ı 
mesi Davidi çok müteessir •4 
Uzun 8eneler onu unutatı1•, 
Vefatından Eıonra Cbicque'ı il J 
nütabiat için bir sembol ol•~ 
göst(lrmeğe başladı . Hangi ~ 
lıesi fırçayı iyi kullanır f6 iİ. 

yaları iys intihap eclorse v• 
o.n~ "ışto bu tam Clıic'lue!: "~ 
rını kullamr, kim fena resııll I 
parsa •Bak bu lıi<; Chicque I 
ğil!,, derdi. Da\•idin uu s'6•11 
nıürüru zamanla umumun fJ' 
oldu, hüsııütabiute delAle t ""ı1 
güzel birşey, iyi giyiuif I 
Chic deııilmE>ğe başlandı. ~ 
dan yüz elli sene evvel 

genç ressam ChicQue unu •0
4 

fakat şık tabiri bugüne "' ı' 
yaşadı ve daha da yaşı) acs•

1 

Hollivutta aılı ,; 
Robert T a y lo ru n çapk~ 

ları çok meşhurdur. Geçeııl 
bir arkadaşına dert yand•:;, 

-Bir mektup aldım. 

halim harab. 

Neden! qt/_.. 

ı -Sevdiğim kadının lı 
mact!rayı haber almış cEA'"/ 
rımla münaRebetini keArı>1 

ı:;cuı öldürürüm,, diyor. 

- Sen rie kes. ~ 

- Keseyim, kesey im ~ 
haııgisile keseyim, meklUPll 
r.a yok!. 
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d ava Mersin piyasası Fransada garip bir 

Arkadaş sevgisi adam öldür 
meğe hak verdirir mi ? 

Jan Lou• yirmi iki yfişın 
da gOzel bir kızdır Krözöde 
(Galeri Modern) tuhafiye ma· 
ğazası mOdOrOnU yeni pat'ro
nunu ustura ile öldOrdOğU için 
muhakeme olunuyor. 

Paris civarında bulunan 
Saan şehri hAkimlerinin hal
line çalıştıkları mesele şu · 

Genç kız t u cinayeti ni
çin işlamiştir.? 

Sakin aklı başında bir 
kızın böyle mOthiş bir cina
yeti yapmasına sebep Eski 
patronunun boiazım kesmesi 
bir arkadaşının intikamını al• 
mak istemesinden ileri g + 
mlş Genç kızın ifadesine ba
lnlırsa öyle : 

Patronum arkadaşımla 

uzun müddet münasebette bu 
lundu. Sonra zavallıyı hem 
terketti hem de mağazadaki 

işinden çıkardı. 

Diyor. Arkadaş sevgisi 
aJam löldUrmeğe hak verdirir 
mi? 

Faciada bir (kahramanlık) 
görenlerde var. Soma genç 
kızın gArabetinden içkiye ip· 
tllisından bahsedenler de çok 
Erkek elbisesi giyiı.diğini ba· 
basının meyhanesinde tezgAh 
başına geçtiğini kadeh k11deh 
içki içtiğini hazan kendini 
bilmiyecek derecede sarhoş 
olduğunu bu sarhoşlukları es· 
nasın8a bir çok delili klcr yap 
tığını söyliyenlerde yok değil. 

Acaba bu cinayeti sa-hoş
ken mi sarhoşluk tesirilerni 

Madridde aefalet 

l ıydı bir kişiye 3 kilo 
ekme~ ............... ~ 

Madridi ziyaret etmiş o· 
lan bir lngiliz Times gazete
&; nde Csn çekiş ... n şehi rın se
faletini tasvir ediyor. 

1930 istıtistıklerlne göre 
1,200,000 kişi olan Madrid nü
fusu 1 eyliil 1937 de 806,077 
kişiye inmiştir Bunların içın 

de muhtelif yerlerden gelmiş 

80 000 mülteci de vardır. 

Şehrin nCfusu üçte bir 
nisbetinde azalmış olmasına 

rağmen yiyecek kıtlığı son 
derecede kendini hissettirmek 
tedir. 

Tıbkı umumi harpte mu
harip devletlerin yaptıkları 

gibi Madrid hUkQmeti şehir 
halıcına yiyec.ık almak için 
vesikalar dağıtmıştır. Bir kişi 
nio bir aylık yiyecek istihka , 
kının neden ibaret olduğunu 

söylersek şaşırırsınız. 3 kilo 
ekmek 700 gram nohut 300 

gram pirinç 300 gram seker 
loo gram kuru balık ve daha 
bir iki ehemmiyetsiz şey 

Beş kiloyu bile bulma· 
yan iıtihkakla bir insanın bir 
ay beıleomi,y.,ceii tabiidir. fU 

yaptı? 

Vaktile Galeri Modernde 
çalışıyordu, Fakat mağaza mii 

dürü hiç yoktan 11sabih1şen 
hiddetlenen şuna buna çatan 
hu satıcı kıza yol verdi. 

Gerıç kız bu sebPpten eski 
patronundan in ti kam mı al· 
mak istiyordu. Meçhul .. 

MulOın olan dostlarından 
biri için bir oda takımı almak 
bahanesi le !mağazaya gitti ği· 
dir. Bunlara haktıktan sonra 
müdür(} görmek ist~miş Mü
dür mfl şgul olduğu cevabını 
vermiş Bunu.ı Ozerine genç 
kız mağazadan cıkmış bir us
tura satın 11larak tekrar dcn
nıUş Bu sır arla bir mUŞlPrİ 
teşyi eden mUdUrU gör ünce 
hemen üzerine atılarak ustu
rayı boğazına sBplamış. 

MildUr yere duşmuş ve 
az sonra ölmüş. 

Jaıı kanlı usturayı elin
den atarak tezgahların nzerin 
deki Ş "Yleri kırmağa başlamış 
Polis memurları kendisini 
mUşkU latla yakalamışlar Sor
muşlar : 

- Bu ,vahşice cinayete s e· 
hep ne ? 

Patronun eski metresi vtt 
en sevgili bir arkadaşım Ma 
tild Marlonun intikamını al· 
mak istedim. 

Genç kız sorgu hAkimine 
de ayni cevabı vermiştir. 

Bakalım hakimlerin kara 
rı ne olacak ? 

Fransada müthiı bir kasırga .......... 
Puis, (A.A) - Dehıet

li bir kasırga Frınsade mll
bim tahribat yıpmıştır. Ağaç 
lar söklllmüı ve 30 metre yük 
ı .. kliklcrde uçmuıtur. Paria
te rOzgir bir çok evlerin dam· 
larını sökmtııttır, Dıı mabal
lt:lerden birinde 11 yaşında 
bir kızcağızı 6 metro Jkad., 
havaya kaldırdıktan sonra kal 
dınmlar1n tizerioe atmııtır. 

Kız hemen orada parça· 
)anarak ölmDıtür. 

Nö~ıtçi Eczane 
bu akfam 
HALK Eczanf"_.i 

halde Madrid halkı ne yapıyor 
ihtiyacını pazarlarda ser 

best satıştan temin ediyor fa• 
ket burada istenilen fiyatlar 
vesika fiyatlerilA ayni dt>ğil· 
dir Yukarıda müfredatını say 
dığımız istihkak için adam 
başına ödenen aylık Ocret 
yalnız 10 pPzetadan ibardtir. 
Halbuki serbest satışta yalnız 
12 yumurtanın bedeli 36 peıa 
tadır ki on lira kadar bir para 
d"mektir. Huna kıyasen her 
şey on misli pahalılaşmıştır, 

Bu şttrtlar içinde halkın ne 
kadar bllyllk bir sefalete kat
laodıaı meydandadır. 

-~· -

l - 2 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlınt 
Dığ malı 

Kapı . malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

40, 
30, 

5-50 
24 2ti 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,-.!7 
Yumuşak f>.,1 ~ 
Yerli buğdayı 4,,50 
Çavdar 4,, • O 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.PS 
Y e-rli 3,,7fı 

Nohut ekstra 5,12 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yer!i ~,.25 

Mercimek yozgat 7-8· 
Sıblep t20-H30 
Tatlı çoğ~o 20 
Bal mumu 67,5 
Cehri 10 

Susam 

yapağı 
Siytıh 
Şeık 
Anadol 
Aydın 
Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 

53.54 
50 

5~-5.j 

80 
70 

Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 52 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun duisi kilosu 
.Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava kurusu 
Manda derisi 

badem ve çekirdek 
içleri 

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

80 
4ı, 

30-Jt 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17,S 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:-ı95 .3 üS 

111-112 

Borsa T elgraflan 
31-t-9J8 
/'aralar 

Tıirk alturıu 

lıterlln 
/Jolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
6~0, 

79,,40 
24,27, 

15-11,90 

Y(Ni M(RSIN 
NüshaRı 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait I için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altı aylık 600 1000 

Oç aylık 300 soo 
ıoo Yoktur. Bir avlık 

~:~~c=---=-- =:;=======--~-= 

Resmi ilioatın satırı 10 
Kuru.tur. 

1 1 L A N 
lçel Def ter~arhümdan 

Kazası Köyll Cinsi M. M. Kimden metrilk Muhattımenbedeli 
Mersin yalın Tarla 22875 Bodosakiden 250 Lira 

ayak 
Hududu : Doğu yol küzeyi yol ve Muatafa güney dne 

kiblesi çerkez kadir tarlası ile. 
Mersin Yalın A. Tarla 22675 Bodosakiden 250 lira 

Hududu ; Doğu çocuk evlatları kuzeyi tarik ve Mustafa 
güney yol kiblesi hayırsız evlitları tarlasile. 
Mersin Yalın A. 1 arla 73520 Aodonlekerdepolos 480 lira 

Hududu ; Doğu Mustafa evlitluı batısı celal basan ku
zeyi yo) kiblesi Mehmetce halil tarlasile mahdut. 

( Mülıdyetleri peşin satılacaktır) 
Elektirik tecbizah vardır 

Mersin Bahçe M, 102 Sokak 4 Nolu ev Filoti veresesinden 
66 Lira bir senelik icarı peıindir, 
Mersin Nüzbetiye M. 162 inci Sokak 23 Nolu ev lıtily•ni 
d~n 60 liradır peşin bir seneliktir. . 

YuııarıJı emvalinden yu~arıda yazılı üç par 
ça tarla 11111 111 iilk İ) P.lİ ha llÇP- rıiizlwtiyP, mahalle. 
.-indt>ki iki parça evin de lıir senelik icarı pt>Şİn 

satılnwk iizrP. ıuiizap•dry~ konulnıuştur. 15-2.88 
~;tli gihıli sa~l 14 de ~liriılerı ıwlıler haddi IAyik 
giirfıllliiğii taktirde ihalei kaliyesi yapılacaklır. 
Talip olanların yüzde 7 :ırnçııl te.nıinaı yaurıp 
deflt>rdarlıkta miiLe~rl~il komis\ona wiiracaatları 

• w 

ih\11 olunur. 2- 6-9-13 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap aade yaj' batlama et suyu ile 
15 Kuıbaıı kebap 
20 Domatiali kebap 

20 Batlıcanlı Urfa usulu 
20 Sulu kebıp AdAna usulu kebap 
!'O Sanmıaklı Ayintap kebabı 
20 KOibastı 
20 Yumuıtah salçalı kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanuzlu' kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepıide 
~o Çiğ köfte 
5 Salata, Cacık, Turıu 
Kıbrıs çarşısında 8 -10 Numaralı Ôrnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile d~ha bir çok ya· 
zılmayan kebaplar sarf koyun eti ile yapılır. Sayın mllt· 
ter ilerimizi memnun etmek için yapılan bu taabbiitten 

örnek kebacısı Altmet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir.. 26-30 

Kömür 
SaAlaı,ı, dayarukla, mutP.dil fiyath maden .ve 

kok ~ömiirlerini Ömer C. Tiirkmenelli licaretha
nesindtın arı.ymız. Toptan ve p"' rükende satış ya-

pıhr. Adres: A zakzade ilan No. 14 
75 - 90 

iRFAN MUSA KOlONYASI 
Sıhhat ve tera vetinizi daima muhafaza et. 

owk için lstikamf'l Eczanesi larafmdau imal 
edilen irfan Musa Kolonyasuu kullanınız. 
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DOK1,0R 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 

Doğum ve Kadın 
liastahkla n 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUAYENEHANESİ 

DO~TOR 
KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU 
__.4fıll• 1 

Memleket Hastahanesi 

DAHİLİ HASTALIK
LAR MÜ l'AHASSISI 

Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 
Kemalin evinin birinci katın ı ·. Kışla cadde.si Fedon 
d ıı hastalarJm her gün sa· l ahıncının evı altında-
bahtao akşama Jcadar kabul daki 102 No. Daire 
eder . 
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Foto gün 1 1 
1 

FOTO GÜNÜ arayansayın 1 ! 
müsterileri onu zafer caddesinde atel .. 
vesinde bulacaklardır. 

F01~0 GÜN e fotograf çeUirmek 
mo~ern ve temiz hatualara malik olmak demektir. 

FOTO GÜN ,ı.~ SP.VP. St'\'t' fotograf ç.-ktif'iı 
:i ğrHııtli~mau )' i.! plınr amatÖI' i~lt·rinizi gHr
ı lürt~ hi l ırsi 11 ız. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu
ruplara gider. 

FOTO GONü sürat güzellik ve cazibe )'aratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 
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1 Doktor 1 
1 Muharrem Atasu '!1 

T /stanbul ve moskova Ünhıersitesi + 
.İl seririyatı hariciyesinden mezun 1 
~ Hastalarına Bayram günlerinden mada her gün O 

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

~ eder. · 1 ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi ~\l 
~ 29 No.lu Hane ~ 

~u·:·~~~~~~~~~~~•.ı~ 

.TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ay111 011 birinde cel{ilir. 
her Oc a ğı zengin Eder 

Sizde Bir dane alınız. 

1 Sağlık Eczanesi I· 
~ H~e!~~ v J~nı!!kA vru~~l!l~!~~,a~~~bİye ~ 
~ mUstahzeratı bbulunur., . ·• 

~~~~~.'~-~ 
Yeni Mersin Basımevinde basılouştır 

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

1 GÜ.VEM 1 
~ SiGORT ~ ... ?.Q?YETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 

~kurul~uş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 kayadelen suyu ı 
Sıı yııı ll;~lkııııızııı Sılıtı~ ı ııı !(ÜZ ü111111ıl~ ıuıar~ k P-.jı hıılıınııııynıı K .\ V Ai 

.A DELEN SU Y Vı~U gay• ı sll ı lı i hi r ŞP-~ ildp, mt'nh~ı~ıla ki trsisatında eksik-1 lik lerioi tam:uulanHŞ f~\ imİn en !i'Oll nsnllP rİnİ yHplırma kıla hulunduğu-
81nlZU arz ederız. 

KAY ADEL.EN SUYU 
1 Kaynadığı yer~en itibaren istasyon yanına kadar canı borularla billur havuzlara 
gfi in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve ~imyevi evsaf mı mu~afaza ederet el deymeden 
1 hususi kinıyakerimiz huzurunda ~anıacanlara doldurulnıakda ve muntazaman 
1 şehrimize gelnıeUedir . 1 
• KAYADELE.N SUYUNUN evsafı ve fevkaladellği ne gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını 

1 gösterdi~i ra~bct ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeği zait görUyoruz. Sıhhat Bak'lnlıgı . 

Slve selahiyetli makamların vermiş olduk ları rnporlarla KAY AOELEN SUYU }"a•rız Türkiyenin ı 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
l~ etmiştir • al 
S İştahsızlığa, hazımsızlığa bir çol< mide bağırsak hastalıklarına kareı KAY> 9ELEN sif alı bir i 
"1( hayat kaynağıdır. 
! Suyu pek temiz vt btrrakdu. Tecrübe edtn sayın halkımız)undinde buldufu zlndtlilt ve sıhlıatuı • 
ac:t verditi farltiar/a suyumuzun mii§terisi çoğalmaktadır. = Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
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Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***•*•••·······~~··· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİF.AR.İŞ-• 
LER.İ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:l'l. 
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1 H E R. . -N E V İ K . .A R. / T V İ Z İ T 
KİT.AP, G-.AZE TE DAVET K .A R.'F
V E ME O~ U A LAR..I.Z.AR..F KA
T.ABINI DER. UH- G I T BAŞLIK. -

L .A R. I T AB E:D İ-
Lİ R... TE EDER.. 


