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-----------------------Vatandı lıtandaılann 
Tür~ça lonuımak Mecburiyeti ----

Bir konter•n• 111Una•ebetlla 

De{terJi saylav KAıım Nami 
Dnru; Halkevimizde verdiji kon 
feransında gOzel Mersinimizde 
vatandRfların bir k11mının türk· 
oe konutmamaları kendilerini 
mQtee11ir kıldııtını hislerfı, fikir 
lere hitap eden heyecanla ıözle 
riltı bildirdiler, 

Mersin gençliQ'inin elele \'e· 
rerek hOyiJk kudretler tecelli et 
tirmeeini \'e dil birlijini letnin 
etmelerini temeuni eylemekle bir 
vazife yaptılar, 

MersinA gelenler, Mersin içli 
maiyatı Vfl kiJltiJrıl ile aJAkadar 
olanlar bir kısım vatandatlarıo 
türkçe konuemamalarından hak· 
h olarak eza duyuyorlar,Ru eza 
nın ruhlarda ve gönüllerde hu 
sula getirdiQi ıztırab, şiddetli 

olduQ'u için bu ıztırabın tesirile 
feryad etmek, K~nçliğe haykır 

mık te deva ummak ınillt, tabii 
te euurlu sevkler icabı oluyor. 

Dün1a milletleri içinde müı 
terek hir gaye ile bOtOn fertle 
rinin birle,mesi ile tücut bulan 
asil TOrk milleti ve onun yük 
sek ideali bilhassa dilde, dilekte 
birlili temin ile daha Jüksek 
medeni1ete, daha Oıtün ıeciyeye 
daha ıatlam bir bünyeye sahip 
olmAyı hedef iıtihaz ediyor, 

1 Dilekte birlikte, ga1elerde 
amellerde, arzularda tahBBB088t 
ta birliktir, Bu dil blrli~inin 
temin ve tecellisine ananelerden 
Adetlerden, tarih te macera bir 
lilinden ziyade dil birliai Amil· 
dir, 

Vatanda dil blrliA'i idealinin 
temin edilememesi, dilin birlili 
nin hakkiyle tecellisine, talan 
daeların konuıarak ıeviıerek an 
laem.ıınna mAni olur, 

Sa1ın KA11m Nami Duru, 
Merıinde tatanda9lırın hepılnin 
gibel Ulrkoe ile konuemalırmı 
iQten ıelen bir i9tiyak ve derin 
bir tahaHOrle dilerken, buııdan 
beı eena enel yine Yeııi Mert1io 
gazete&i•ıin bu sütunlarında gıln 
lerce devam eden " Vat•nd• v•· 
t•ndıtl•l"ımızın tOrk dlll ile 
ko11u9mak mecburiyeti ve bu 
mecbul"lyetln hukuki ve k•nu· 
nt ••beplel"I " menuumuau te 
bu makaıelerimizle mGdafaa et· 
tiA'imiz milli davayı hatırlattı. 

Millt bir vazife 7apmaya ga1ret 
edi,imizi göstermesi vesil6sile gu 
rurlar da Hrdi. 

Müıarünileyh hatibin eami· 
mt sözleri ve ideal temennileri 
mqırıı bulsa dahi Merainde va· 
tandaeların hepisinln TOrkQe ko 
nuıması ve dil birlili temin nae 
selesi adeta zaman zaman sönen 
~e alnlenen 1anar da ti ara benzi 
Jor. Baıı Jıllar oldu ki J•nar 

1 
datlar gibi TürkQOlük ve Türk· 
ce konueturmak iti heyecanlı ve 
61vt olarak takip edildi. Bazı 
Jıllarda he1hat.. Ayni heyecan 
•e ırni alev görülmedi. 

Hal'-u ki tatanda vatandeı 
larımızın TürkQe konoemama11 
iQLimal bir derddir. ller derdde 
Olduau ~ibi bu derdde de bir 
tehlike mftllhaza edilebilir. Bu 
tehlikeyi önliyecek tedbirler al· 
inak Heal dil birlilini temine ça 
lıflnik ıııemleket uıilnenerleri, 
R•ac,leri iqin bir tazifedU-. 

Merein gençleri Türkçe ko· 
nuelurmık dat4ıını li>amet bil· 
IDireıı atklar, alevli hayecanlar 
,. lttlflNdi ... IHlerle takib 

Büyük şef Atatürk Franra Parl
ınen tos tında 

Bursadan ayrıldılar ve istan
bulu şereflendirdiler 

Fransa-türkiye dost
luk grubu tekrar 

teşekkül etti 
htaıı lıul, 4 (Rnd yo) Reiıi 

cumhur Atatüı k dün şa;ıt
0 

on beş 
buçukta Buraadaıı müfarokat ve 
saat onaltıda Ege vapu u ile İs· 
taubula hareket bu~urmuşlnrdır 

Atatürk'üu ikamet ettiQ'i çe 
lik palastan Mudnnyaya kadar 
olan yollar üzeriııcle Ulu Öndere 
tazimlerini arzetmek üzere )'Üz· 
lerce halk bekliyordu. Ayni za 
meııda Mudanya iskelesincle de 
Linlerco halk Alalürküııü gör· 

lıviçra hükOmeti ile 
Y opılacak ticaret an 
/aşmaları müzake1e 

/erine baş landı 
lstaııbul, 4 (Radyo) fs,·içr€. 

hükumeti ila yapılacak ticaret 
anlaşması müıakerolerine baş 

lanmıtlır. Türkiye ticaret heye 
tine müsteşar Faik KurdoQ'lu 
riyaset etmektedir. 

Bu anlaşma mi\nasebetiyle 
9imdiye kadar dileklerini bildir 
memit olan Ticaret odalarının 

derhal isteklerini bildirmeleri 
lazımdır. 

Ayflında 

Alaya aancak veril· 
me tdreni yapıldı 

Aydrn, 4 (Radyo) Reiıit:um 

hur Atatürk nam111a General iz 
zettin Çalıelar törenle alaya san 
cak vermiştir. Merasinırle binler 

ce halk, mektepliler ve asker 
hazır buıuumuştur. 

Bu tören münasebetiyle iz· 
zeıtin Çalışlar ıerefine belediye 
tarafından Halke,i, Alay tarafm 
dan da ordu evinde ziyafet ve· 
rilmietir. 

Romanya Baıvıkili 
Krala ve mecliae 

izahat verdi 
Bükree 4 (Radyo) - Saya· 

hallen dönen Beıvekil Koga 
Krala ve meclise seyAhali hak· 

kında izahat termie ve bir req 
mt teblilt ııeeredilmiştir. 

ve müdafaa C'tmeli, dileriz ki he 
yecanlı milli aşklarile coıan KA· 
ıım Nami Durunun idealist bir 
ruhla, tahaBBürle öıledili dil 
birliti ide~li. Türkçe konuşmllk 
te konueturmak dilekleri Türk· 
çe konuıturmak dadsıoı da· 
ha ziyade kıvılcımlıya 

rak alevlendirsin. Kutsal olan bu 
Q)illf dadJa Önem, ehemmiyet 
ve hararet verilmesine, eğer o· 
non samimi dilekleri bir sebep 
olursa ne mutlu; ne mutlu KA· 
zım Nami Duru7a .. 

Avuk•t 
A. Nazım umeruem•n 

1 mek için toplanmışlardı. Atatür
kün otomoLili iÖl'ünür görün 
mez nlkış tufanı başlııdı. Yaşa 

Ata lürk va rol sedaları ansııı 

da Ege tapuruna bindiler. Ul'tur 
lar olsun diye haykıran binler 
ce ses, yaşa Atatürk nidaları 
\'apur Mudanyadan ayrıldı. 

Reisicumhura, Kalamışla fa 
tanbul Valisi Muhillin Üstündağ 
ve komutan v<!kili Cemil Cııhit 

İtılanbulun tazimlerini arzettiler 

latanbulda bir fab
rika kurulacak 

lstaubul - Hükumet, mem· 
leketiıı belli bıışlı ilıtiyaçlar111 
dan biri olan bir Reramik (por 
selen) fabrikası kurmıya knrıır 

vermiştir. Kurulacak tıu fabrika 
ya yarıyan iptidai maddelerin 
lstanbul ciurmdıt bulunduğu 
yapılan tetkiklerden anlaşılmıs 

tır. Bu büyük fabrikanın isten 
bulda kurulmae.ı takarrür etmiş 
tir. inşaat için lazım gelen proje 
ler hazırlanmAk tadır. Yakında 

fiilt çalıemlar başlıyabileceklir. 

ikinci 1 O milyonluk 
vapur sipariı i 

Yeni posta vapurlarımız iQin 
1apılacak ikinci on mil7onluk 
sipariı üıerindeki müzakerelf~re 
yakında b119lenacektır. Müzakere 
leri Denizbank umumi müdürü 
resen yapacaktır. Ancak banka 
nııı tcşkilllt hazırlıkları henüz 
bitirilemediQ'i iQin bu iş bir iki 
ay gecikecektir. 

Paris 4 tRadyo) - 932 yılıu 
da parlamentoda tı>şekkül eden 
Fransa - Türkiye dostluk gru· 
bu Bay Heryonun teşebbüsü ilo 
tekrar toplaıımıştır. Gruba 220 
mt!l.>Us iltihak etmiştir. Yapıla · 

cak işlerin birlik le müzakeresi 
için bir komisyon teşkil edilmiş 

\'e Türkiyenin büyük elçisini 
ziyarete memur edilmiştir. 

Aydında 

Menderes nehri taş -
tı. Ovaları sel bastı. 

Aydın 4 (Radyo) - Son 
günlerde buraya şiddetli yağmur 
ytığmış Menderes ııohri taşınış 

O\'ayı sel bnsınıştır. 

Sular Burhaniye ile Hortumlu 
arasındaki bir buçuk kilomelr<ı 
lik demiryolunu tahrip etınişı i r. 

Bozulan yol derhal yapılmıştır. 

Aydın ile Muğla sraı:ııııduki mü· 
nakalat muvakkat bir zaman için 
durmuştur. 

Belediye Meclisinde 
Şehrimiz Belediye meclisi 

dün öğleden sonra toplıtnmıelu· 
Ruznamade olan maddeler mü 
zakere edilmie \'e tetkiki ıçın 
Ait oldukları encümenlere hava 
le olunmuetur, 

Meclis ıalı günü tekrar 
toplanacak ve encümenlerden 
gelen mukarrernlı müzakere ede 
cektir, 

Kızılay ~urumu i~ara hayati 
Haber verildiğine göre, ilk 

Ripllrişleri Qstüne alan Alman Kızılay Kurumu idare he 
Krup firmuından başka iki in· yeti dün Halke\'inde haftalık 
giliz gemi mücehhizi firması da toplantısın1 yapmış ve günlük 
müzakerelere gil'eceklerdir. işler üzeı·inde görüşmüştür, 
;.:..;;;~~----~--------------;;__--:------------------

Halkevi idare heyeti dün toplandı 

Yıldönümü töreni hazırlıkla
rı Atrafında görüşıneler yaptı 
Brı aene Halkevleri y ıldönümü her sene

den daha canlı olarak kut/anaca~ 

Halketi idare He1eti dQn 
saat on 1edi buçukta BaJ Men 
sur Boxdotanın reiıliQ'i altında 
tnplanmışhr, 

Bu toplantıda llalkevlerinin 
23 Şubat rıldönümü münasebe 
\ile 7apılacak hazırlıklar etrafın 
da görüşülmüş ve kararlar veril 
mıetir, 

Bu sene Jıldönümü şenlik 

leri gece ve aündüz olmak üze 
re iki kısma ayrılmıeıır, 

Gündüz programında bir 
söylev verilecek. monolog yapı 
lacak, halk türküleri, maoıume 
ler okunacak ve ADkarada veri 
lecek söyletin rad1olarla Lütün 
halk tarafından dinlenmesi te 
min edilecektir, Bu gün Eve ge 
lecektere bir çay ziyafeti verile 
cek ekonomi ve utırma hafta 

sında Halkevi sıtlonunda açılan 
sergi1e işlirilk edip de madalya 
kazananların madalyaları da bu 
aün sahiplerine verilecektir, 

Akeam, Halkevi gösteril ko 
lu hazırladığı piyes ve komedi 
fi Helkevi salonunda umuma 
temsil edecektir, 

idare heyeti bunların sıra 
lanmaaını ve 'vazife verilecek ar 
kadaşların ııcQilmesini tertiple 
mek ve hazırlamak iQin, er, gös 
terit ve yayın komiteleri arka 
daolarını tanif etmiştir, 

Komiteler mümkün olduju 
kadar kısa bir müddet zarfında 
bunları ihzar ede<'ek ve idare 
heyetine verecektir, 

idare heyeti bundan sonra 
ruznamede bulunan diğer mad 
deleri görüşmüş ve günlük ieler 
etrafında hasbihaller Jııparak 
toplaotı1a ıou vermişler.dir, 

Sahibi ve U"l'lum Neşriyat 
Direktörü 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
ı enı ~ler lo Rasıırevl • Merı;ıa 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon' No. 82 

Tabağın tersi! 

Hljlyen kaldeh rlne sımsıkı 
sarılmış bir A vrııpııiı; şrhirlerimi
zio, kıısab11larınıızın mıılılm bHJi; 
lokıırıtıılıırımızın, otellerimizin, hıı· 
nıam l11rımızın ve ıııııa~a hl'r tın 

temııs z11ruretlnde bulundu~nmıız 
blltUn yıışıımıt şıtrtlıırımızıo ıılluh 

lık vıızlyeti kurşıı;ındll, her halde 
şıışırır kalır ve kt>ndl kendine 
muhııkkıık şu sufıll sorar: 

- Bıı 11dıınıhtrın yediklt'rl, 
içtikleri şeyler hatifi t~ıwffl\s et
liklt:ırl havıt bile blnlıir çt>şil mik
robun < l it oynadığı mevzulardır. 
Bu şerııit içinde bıı instınlar ntısıl 

oluyor d11 yuşıl oı? 

Filhakika Frenk lıöyle dU. 
şDomeye, kendi bukımınd11n, yer· 
den gOğA ktıd:ır lıııkkı var amma, 
zavallının şu hııkikıılhın gııfil ol· 
duğu da nıulıakkııklır: 

ÇOnkU blzdt", hir çocuk, mu. 
ayycn stıfhalurı yuşıırken yu ölUr 
yahut kıılır. Eğer kıılırsıı, l>ilmcll 
ylz ki, arlık onun lıUnyf·sl, FreDk 
MösvUsUnlln korktuğu bin bir çe. 
şll öl1UrUcU mlkroplura kaışı mu 
11fiyet kazıınmış dl1 meklir. Binaen 
aleyh, d11hıt çocukken bu slaii 
gt>çlrmemlş olun bir A vrı;palıyı 
öhllr dUnyaya yolcu edebilecek 
mlkropl•,r, bizim için vıı gelir 1 
Ve .. işte biz bundan ötUrO yaşa· 
fil! 

Şııııu da hemt>n lhlve t>deylm 
ki, Frengin mukadder sualine ben 
ce d11ha başkıı IUrlO cevııp ver· 
mek imkaoı olmııdığı için böyle 
sOylOyorum . 

Ne yepıtlım . Allt h, şıı mDte. 
verta PııslOrDn mDshıhakım versin 
ki. başımıza mikrop belı\sını lcad 
elli. Yoksa, biz ne aıa, gDI gibi 
yaşByıp gidiyorduk. Hoş, lcad et· 
ti de ne oldu ı;aoki; biz mlkrobıt 
dDn de metelik vermezdik, bugno 
def loanmazsıtnız etrafınız11 bir 
gOz atın!. Mesela gıda mıddele

riyle uğraşan esnafımızın lemizllk 
mefhumu hakkındaki trlllkkllerl· 
oe nefis bir misal olan Ş:! mDşıt· 
bedem, yukarıdıınberl çrne yor. 
dutum mt-vzuu en iyi anlatmağa 
yaramazmı k\ acep: 

Bir ıtkşam üzeri, bir arkıtda. 
şın yazıhanesinde oturuyorduk. 
Az sonra, aramızt, bulunduğum 

şehrjo - Merslniu değil ha! -
Belediye reisi de karışlı. Söz sözO 
açtı, ıaf uzadı ve nihayet ynziha· 
ne sı:ıblbl arkadıış bir lt>kllfle bu· 
lundu: 

- Şuracıkta bir iki kadeh 
atalım. Karşıdaki ciğer kebapçısı 
nefis kebap yapar ondan da ge· 
tırtlrlz, olur gider. Dedi. 

Teklif kıtbul edildi. Yazıhane 
nln dış kepı>nklerl indirildi ve 
hafif tertip bir çllloglr sofrası, ku
rulmıığıt başlandı. ilk kBdehler 
yuvıtr lenırken, kebapçının çırağı 
da, yeşllllklNle bezeli kebap ltıp 

sisini getlıdl, öııOmUze koydu. 
Bir de ne görelim, kebııp, tabağın 
içine değil, tersine konmuş! 

Bu gOrOlmemlş muzlpllğlo 

sebel ini öğrenmek için, ustayı 

çağırl tık. Ushı; kirli, paslı, soğan 
kokulu, yağlı bir hUvlyetlekarşımı 
zıt dikildi ve yılışık; erilen, kırı· 
t1ın bir tavırla meseleyi anlattı Ne 
imiş bunun aslı billrmlslnlz? 

Meğer yazıhane sahibi; kebap 
çıya, Belediye n:lslnln de beraber 
olduğunu söylemiş, temiz bir ke· 
bap y>ıpmasını tellbıh etmiş Adsm 
cağız dOşOnmaş, taşınmış nihayet 
temlzllk hususunda ;>ek titiz ohtn 
Belediye reisinin sofrasına kona 

-Sonu ikincide-

* 
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Vilayet Umu mi Meclisinde Biiyiiklerimi· Bir Çocuk Bal· 

kondan düştü oktınan izahname ze çekilen 
-DOoden Artao-

B - Mersin mınlakasınc:'a 

35 vrı Tarsus mıntakasında 1023 
hektar pamuk ta ı !asından görü· 
len Helyotin ~e karadırına ~e 
penbe kurlla mücadele yapılmış 
ve bu hususda Ziraa t vekAletinin 
verdiA'i direktif dahilinde ayrıca 
cezri lıir şekilde mücadele yapıl 
nıakla ise de Husuııi muhasebe 
yönünden bu bususda mamurla· 
rın bu yaz sebkat eden azami 
gayrctleriıı de burada zikretmek 
ist~rim. 

C - Bu terlibdeki tahsisa· 
tın evvelce satın alınmış olup 
depoda mevcut bulunan ildçlık 

tlitüııden bu yıl 14 kilosu sebze 
bahçelerinde görülen püseronla 

ra karşı menkou kullanılmak 

üzre sebzecilere verilmiş ve be· 
delleri tahsil olunmuştur. Ayni 
maksatlaTarsus Ziraat mamurlu 
ğuna da 150 kilo tütün gönderil 
miş ve bunlarla Mersin ve Tar. 

susdaki muhtelif sebze bahçele 
rinde 20 hektara yakın sahadaki 
sebzeler ilaçlanarak bunlara arız 
olan püseronlar illaaf edilmiştir. 

2 - Bedeli mukabilinde çift 
cilere verilecek ziraat Aletleri iş· 

teri: 
Bütçeye konulan tahsisattan 

bu yıl 17 beygir capası ve 4 pil 

muk mibzeri eksiltme suretile 
temin edilmiştir. Mibzerleri an· 
cak senenin son günlerinde te· 
sellüm etmiş olduğumuzdan pa· 
muk m&vsimi geçmiş olması ha 
sabile bunlara talip çıkmamıştır. 
İstekli çiftcilerin müracaatlarını 
temiııen bütün kazalara ayrıca 
yazılrmetır. Yalnız bu alatın be 
de'i 937 mali yılı bütçesinden 
hem masraf ve hemde varidat 
kıRmına kareılıklı olanık konul· 
muş olması hasabile badellerinin 
de bu yıl içerisinde tahsil edil· 
mesi zarureti karşıtöında bu se· 
ne pamuk rekoltesinin fiyatları 

nın düşkün olmasından dolayı 

çiflcilerimiz bu şekilde kısa bir 
\!ilde ile bunları nlmağa yanaş

mamaktadırlar. Önümüzdeki pa· 
muk ekme mevsiminde bu şerait 
le istekli çiftc:ıere verilmek üzre 
bu makinAler elyevm depomuı· 

da hüsnü muhafaza edilmekte· 
dir. 

3 - Aşıcılık ieleri : 
Tohum \le fidan celbi \le a 

şıcılık işleri için bütçeye konu· 
lan tahsisattan 6000 adet asma 
çubuğu cclbedilerek 1400 adedi 
Gülnar kaza~ına gönderilmiştir. 
Geri kalan miktarı da Mersin 
köylerine mecaneu dağıtılmıştır. 
Amasya ve Malatyadan 2227 a· 
det elma \le kayısı aşı kalemi 
getirilerek fen memuru ve tutu
lan aşıcı ustalarile mıntakadaki 
yabani a(taçlara aşı tatbik etti· 
rilmiş ve bir kısmı dıı aşı yap· 
masını bilen bJhçecilere meca· 
nen verilmiştir. 

3500 adet incir :;eliği Aydın 

dan getirilerek 1000 adedi Tar· 
sus ·ı gönderilmiş \le 2500 adedi 
de Merain bahçecilerine ve köy 
lüferine dağıtılmıştır. 212 adet 
Muz fidam Antalyadan mübayaa 
ve celbedilerek keza Mersin balı 
çecilerile köylülerine verilmiştir. 

Tarsus kazasmda da ayrıca .Ma 
latyadan kayısı, erik, elma, An · 
karadan armut, ayva, Tokattan 
kayısı, Edremit ve Ayvalıktan 
zeytin ve Gaziantepten fıstık, 

Nizipden çekirdeksiz nar, Aydın 
dan inçir aşı kalemleri getirtti
rilerek 20 bin yabani ağaca aşı 

tatbik edilmiştir. Muvaffakiyet 
derecesi yüzde 50 ila 70 olup 
memnuuiyet bahştır. Mut kaza· 
sında aoılanan ağaçlardan tutan 

lar 540 cima, 730 kayısı, 460 ar· 
mut ve 400 zeytinde ziraat faali 
yetimiz uundan ibarettir. 

D~ytarlık işleri: 

Osmaniye mahallesinde ye
niden yaptırılan 6 aygırlık depo 
nun inşaatı tamamen bitmiş, ay· 
gırlar oraya kaldırılmışdır. De 
ponun inşaatına müteallik daha 
bazı noksanları uardır. Bunların 
ikmali do 400 liraya mütevakkıf 
olduğu yapılan keşif evrakından 

anlaşılmıştır. Önümüzdeki sene 
içinde bu noksanların da ikmali 
için çalışılacaktır. 

Sıfat işleri : Sıfat mevsimin 
de ~ilAyet dahilinde 3 aygıra 

295 kısrak çekilmiş ' idi. Bunlar 

dan 69 kısra~ın doğurduğu, 23 
danesinin düşürdüğü \le 104 ü· 
nün tutmadığı anlaşılmış ise de 
99 danesinin sonuçları belli olma 
mıştır. Sıfat mevsiminde merci· 
mek deposundan iki aygır Tar· 
susa aldırılmış ve merkezden bir 
aygır Silifkeye gönderilmiştir. 

Bu suretle altı aygır 247 ktsra· 
ğa çektirilmiş ve 297 sıfat yaptı
rılmıştır. 

Damızlık boğa ; Silifkenin 
Tekir çiftliğinden sekiz tane kır 
mızı boğa satın alınarak 7 tane 
si Silifke köylerine birisi de A · 
namurun Ferizler köylerine ve

rilmietir. Bunlar için (400) lira 
para aarfedilmietir. Bu para iki 
senede ödenmek üzre taksite 
bağlanmıştır. 

Damızlık merkep aygırı: 

Kıbrıs cinsi 10 tane damızlık 

merkeb aygırı satın alınarak 

Mersin, Tarsus, Silifket Mut ilçe 
terinde ikişer tane, GülıHn' ve 
Anamur ilçelerine de birer tane 
verilmiştir. Bu 10 merkeb için 
1229 lira 30 kuruş para sarfodil 
miş alup buda taksite bağlan

mıştır. 

Eneme işleri : 
Geçen bir yıl içinde vildyet 

dahilinde 29 köyde damızlığa 

yaramıran 434 hayvan enemie· 

tir. 
Fen aletleri : 
Senelerdenberi kullanıla kul 

lımıla evsafını kaybetmiş olan 
eneme aletleri yerine yeniden 
iki tane bordizo satın alınmıştır. 

Beşinci kısım : 
VilAr et sıhhat ve hayır işleri: 
1936 mali yılının son altı a · 

yı ile 937 mali yılının birinci 
altı ayı zarfında hastanelerde 

yapılan faaliyetler ber veçhi zir 
dir, 

Mersin hastanesi : 
Bu yıl içinde 1285 hasta te 

daviye alınmış bunlarrlan 648 i 
şifr 194 rlü hali ile 282 si salah 
re 109 u vefat suretile hastam,· 
den çıkmışlardır. 52 hasta deue 
dilmiştir. Tedavi müddeti 17806 
gün olarak tesbit edilmietir. 

Polikinlik mesaisi: Bu tıl 
içinde dahiliye polikinliğinde 

1972 hariciye 1765 göz re 2759 
çocu~a 465 kulak polikinliğince 

de 1967 ki ceman 8946 hasta mü 
racaa t etm ietir. 

Ameliyat: 16t hariciye 26 
kulak boğaz burun ki ceman 
187 ameliyat yapılmıştır. 

Laburatuvar mesaisi: 655 ba 
sit kan 21 muhtelif kültür 3 hem 
o kültür 173 maddei kaita 231 
balgam 551 alelumum ifrazat 
726 idrar 95 vidal 19 besserman 
340 kalın 339 mai nika 276 sair 
muayeneler yapılmıştır. 

Tarsus hastanesi: 
505 hRsta almİş bunlardnn 

287 si eifa, 187 si salah 22 si ha 
lile 17 si vefat sure tile hastane 

den çıkmıe ve 17 hasta devredil· 

1 .. azim telgrafları 

ve gelen cevaplar 
VilO.yet Umumi meclisinin 

açılışı münasehetile Büyükleri 
mize çekilen telgrafhır vo gelen 
cevaplar : 
Kemal Atatürk 

CCumhurrelal 
Yalova 

Bu gün açılan VilAyet Umu 
mi meclisi işlerin~ başlarken 

lçelin Büyük Şefine tazim 1·e 
minnetlerinin izharı ilk kararı 

dır, Şahsi ve sonsuz tazimlerim 
le hirlikte arzederim, 
CelAI Bayer 

B•tvekil 
ViHl.yet Umumi meclisinin 

açılması münasebetiyle meclisin 
tazim hislerini şahsi saygılarım 

la birlikte arzederim, 
Abdülhallk Renda 

BOyük Kamutay Ba9kanı 

Ankar a 
Bu gün açılan Vill\yet Umu 

mi meclisinin tazim hislerini 
şahsi saygılarımla birlikte arz 
ederim, 
ŞOkrO Kaya 
Dahliye veklll Ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri 

Bu gün açılan Vilayet u mu 
mi meclisinin saygı ve sevgile 
rini şahsi hürmetlerimle birlikte 
arzederim, 

lçel velisi 
RüknOddln NasuhloGlu 

Gelen cevaplar 
BAY NASUHİOÔLU 

VALl \'E PARTİ BAŞKANI 
İQEL 

ViUlyet umumi meclisinin 
açılması münasebetiyle hakkım 
da gösterilen temiz duygulara 
teşekkür rderim, 

K,ATATÜRK 

Tarsus (Hususi) - Dabağ
hane mahallesinde oturan bak· 
kal Ömerin 931 doğumlu oğlu 
Mehmed evlerinin dörtmetre yük 
&ekliQ'indeki balkonunda uçurt· 
ma uçururken müvazenesmı 

kaybetmiş ve sokaktaki kalaı· 

rım üzerine düşmüştür. 
Çocuğun kafatası zedelen · 

miş olduğundan görülen lüzum 
üzerine Mersin memleket hasta· 
hanesine nakledilmiştir. 

Bir ayh~ hayvan ve hayvan 
mad~eleri ihracatı 

Kanun 938 nyı içinde Mer· 
sin iskelesinden iç ve dış mem 
lnkellere yollanan hayrnn ve 
maddeleri : 

1045 baş 7140 lira lularında 
koyun Hayfaya; 10952 baş :19300 
lira tutarında keçi Hayfııya;ıOOO 
kilo 1G5 lira tutarında yılan ba 
lığı Beruta yollanm1ş, 

16070 kilo 7968 lira tutarın 

da sığır ve manda derisi Filipin 
Mısır ve Kıbrıstan Mersine gel 
miştir, 

13353 kilo ve 58680 lira t u 
tarında sığ ı r ve manda derisi 
lstanbula; 43408 kilo ve 12148 
lira tutıırından koyun, keçi deri 
si lstanbula; 41250 kilo ve 30900 
lira tutarrnda yün lstanbul ve 
Ankaraya yollanmıştır, 

Orta Anadol ı ı 
n un Ağaçland ı 
rı 1 ınası 

Ziraat Bakanlığı, köy kal 

kınmasının ilk tatbikatı olarak 
Orta Anadolunun aQ'açlandırıl 

l:mumi meclisin toplantısı 

vesilrRile bildirilen duygulara 
teşekkür eder, bAşarılar dilerim 

CELAL BAYAR 
ı ması işi üzerindeki çalışmaları 

na faaliyetle devam etmektedir. 
VilAyet Umumi meclisinin 

toplantısı münasebetiyle göste 
rilen duygulara teşekkür eder 
ve saygılarımı sunnrım, 

B, M, M, REiSi 
M,A, RENDA 

Hakkımda gösteril~n hislere 
teşekkür eder ve hepinize mem 
leket için hayırlı başarılar dile 

rim, DAHİLİYE VEKlLl 
VE C, H, P, G, SEKRETERi 

ŞÜKRÜ KAYA 

Tür~iye (f ganistan arasın~a 
Teşriki m esai mua- l 
hedesi temdit edildi 

Ankara - TUrkiye ve Erga· 
nistan arasındaki 25 mayıs 1928 ı 
t ıır\hlode ektedllmiş olan mu ha. 
denet ve teşriki mesai muahede ., 
namesinin merbutlariyle birlikte 
daha on sene mUddetle temdidioe 
döir protokol, bir taraftan Harici· 
ye Vekilimiz Doktor Tevfil.ı: ROş· 
ta Aras, diğer tarafhıo Efgaoistao 
bUkOmetl namına Ankara BUyUk 
Elçisi 8. Sultan Ahmed tarafın· 
dan lmzdlaomıştır. 

miştir. 

Tedavi müddeti: 6601 gün 
olarak teebit edilmiştir. 

Pol!kinlik: 2015 dahiliye 7260 
göz hastası pohkinliğe müracaat 
etmietir. 

Ameliyat: 197 göz ameliyatı 
yapılmıştır. 

Laboratuvar: 1011 muhtelif 
muayeler yapılmtştır. 

Silifkfl haMtaııesi: 

211 hasla alınmıo ve 17 ame 
liyat yapılmıştır. 

Geçen ayın on beşine kadar 
Orta Anadoluda 64,000 ağaç çu 
kuru açılmış ve ayrı tarihe ka 
dar 30,000 fidan dikilmietir. Fi

dan dikilmesine havaların ıyı 

gittiği günlerde devam olunacak 
ve on yakın bir zamanda dikilen 
fidan sayısı 100,000 ne ~ıkarıla· 
caktı ·. Bakanlık, Eskişehir • An· 

kara arasında bulunan köyler 

den 100 tanesinde ilkbahardan 
itibaren çubuk dikilmesine bıış 

layacaktır. Çubuk dikiminin 15 
martta başlamasını temin için 
hazırlıklara devam olunmakla 
dır, 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 214 üncü sayı 

sı çıktı. Bu sayıda İsmail Hakkı 
tarafrndan Yunus ~adiye cevap 
veriyor. Ayrıca Hüsamettin Boz· 
ok, Hüseyin Avni, Hakkı Toklu, 
flya Ehrenburg, Meliha Berkes, 
Sadettin Vedat, Suphi Nuri im· 

zatı yazılar ~ardır. Gazeteye 
ildve olarak Yeni Adam ansikle
pedisi adlı eserin onuncu forma 
sı verilmektedir. 

1 abağın tersi 
Bir inc iden artan 

bilecek bir şekil bulmuş: DUkkll· 
nıodaki tabakların içi. diğer mUş· 
terHerce k irletllmlş olduğuna Vti 

yeni tabağı da bulunmadığına na• 
zaran mevcut tabakların en temiz 
tımıfı, olsı:t olsa talıağın lçerisidlrl 
demiş ve hazırladığı ciğer keba
bım ornya koymuşll 

Alimallııb . kazara f dŞtyoruz,. 

• 

Spor köşesi: 

Bizde bugünkü spO' 

Btzde sporu, yalnız ınallt 
biyet korkusu ile galihiy~t sıf 
kinin kırbacı andıran iQ kura' 
tusu dik tutar ve yaşatır. Biri' 
için bu iki eluiseyi sırtımııd•' 
çıkarırda kendimize bakacak 

0 

lursak: 

Kısa anların içine sığdırd' 
ğımız, zor zor ve yıpratıcı b•" 
ketlerin tesirini, cılız, biçirıı9~ 
biri diğerinin zararrna olsl""' 
şişmiş, gelişmiş uzuvlarla gö•11 

rimiz yaşaracaktır. Hele çıkard' 
ğımız elbiseleri artık bir ksQ ıf 
için, yarım sene, bir sene ıol' 
geymemek üzere bir dolaba kOf 
duğumuzda : 

Paslanmış demirlerin 10'~ 
kadar solgun; geveemiş \lid~I~ 
kadar laçka. Temel direkler• .... 
rümüş binalar kadar zavallı ~ 

lırız .. 

Arlık önümüzde bir ını011 
ka birinciliği, bir lik, bir kıJ~ 
maçı, bir atletizm seçmesi .. 8 • 
müsabaka bulunmadığındsP f 
cutlarım1zı bir köşeye bırakır•• 
Onlarm ihtiyaçlarını, onla~ 
gelişmesini, onların pasJsP ; 

mn~ı için )Azım sportif hare•-' 

lerı uıın.lu~uz. S·rnki ~>ird~O 111' 
l~nırı1, ıhtıyarlarız, çokerı:z._ 4' 
hıs, bu duygu, bir fert üzerııı...., 
olduğu gibi; bu günkü kulal'" 

rimizde de maalesef böyledir· 

B. k 1" · · k f' ır u up ıdaresı, :ıoca 

aliyet zamanının, yukarıda ~ 
dığım seçmeler, müsabakalar11 

ler(ki senede bir defadır)arH~ 
de hummali bir faaliyet g 1 
. k )" b' ı. il rır, ve u up ınası, anca~ 

günlerde dolar, boşalır . 

' günleri, Kulübün canlı 

I 

gün, bir ay sürer : 

Ya mağluptur . Ya galİP •1 
Mağlupsa; küskündür. S~tıl' 

ji ve maneviyatı kalmamış g• 
dir .. 

Galipse; mesttir. Artık 0~ 
yenecek kimRe bulunamaz, ısı• 
rurdur . ~ 

Her ikisinin de neticesi 

dir . 
ıı• 

Kış uykusuna dalan fil~ 
lar gibi, kulüplerde seı;siz • rJ 
sız, gelecek müsabaka güoıetl 
mütevekkilAne bekler, uyur ! 

Faik G~ 

Diııdaşl 

Kurban bay rottl-' 
da kesecetin kıırb~ 
parasını Türk ffıır 
kurumuna ver. ~ 
Bunu yapmakla /ıl 
vatan müdaf aasıflJ' 

' en büyük kuvtJel 
lan hava müdof~ 
sına hizmet eltf"j 
olur, hem de Çoet' 
esirgeme ve Kı~ıl~ 
kurumuna yarJı 
etmiş olursun .• 

Hava Kurumuna yar~ıf
~üyük ~ir ~orç ve vazi~ 
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Kaput bezi satışi fiyatlari 
tesbit edildi 

Toptan satıflarda tüccar ve fabrikatör· 
leıin riayete mecbur oldukları hüküm

ler alakadarlara bildirildi 

EndUstriyel mamtllalın ma 
liyet ve satış fıy11tlarının kont 
rol ve tesbiti hakkındaki 3003 
numarala kanunun birinci mad 
desinin verdıği salihiyete is-
tinaden : . 

ı 2-938 tarihinden itiba· 
ren meri olmak Ozre Tl.lrk:ye 
de dokunan ve metre murab· 
baları 12 i-130 gram arasında · 
ki kabul bezi satış fıyatları 

fabrika testi mi ve peşin satış
lar için aşağıdaki şekilde tts 
bit edilmiştir, 
Adana ve Mersin vilayetleri 
dahilinde bulunan fabrikalar 

için 
75 cm. ge Beher 5 
nişliğin- cm. en 
de 36 m, farkı için 
tik bir to· top fiyatı 
pun satış na ilave 

fiyatı farkı 
No. Tip Kuruş Kuruş 

ı. - 180- 4'2 
il. 725 38 
ili. 87U 42 
ıv. 635 ao 
v. 70.i :33 
vı. 6, o 3ıı 

VJI. 640 3 ı 
vııı. 705 34 
ıx. 6 :o .~·o 
x. 625 30 
XI. 645 30 
xıı. 655 32 
xııı. 160 3s 
xıv. 8'5 3 '1 
xv. 610 32 

caman °/o 3 ü geçm,,.z. 
3 - Fabrikalar başka şehir 

terde satış'armı satış mağaza 
sı veya bU ro açmak sureti le 
bizzat yaptıkları takdirde o 
şebi rJerde uçacakları satış ma 
iaıası v~ya boro mas·afı ola· 
rak fiyatlara azami yüzde 2 
ilAve edebilirler. 
4 - İliln edilen fiyatlar aza 

mi olduğundan fabrikalar tes 
bit edilen fiyatlardan daha 
ucuza satış yaptıkları taktirde 
yukt1rıdaki fıkralarda yazılı 
tUccar kAr ve masraflarinın 
azami fiyat üzerinden hesap 
edilmeyip fabrikaların ucuz 
satışı üzerinden hesap edi ime 
si meşrut ı ur. 

5 - Fabrikanın bulunduğu 
şehir haricindeki satışlarda 
toptan fı yatlara ayrıca nak· 
!iye iicreti zam edilir. 
6 - Ambalaj masrafı müş

teriye aittir. Ambalaj masrafı 
hakiki masrafı tecavüz ~de· 
mez Bu masraflar fabrikanın 
bulunduğu şehir ticaret ve sa 
neyi odası terafmdan tesbit 
ve tastik olunur. 

-· .•. 
4-2 - 938 

K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 40, 
Dağ mıh 30, 
Kapı malı 
Koza 5-50 
Karma 24 2fi 
Kozacı parlağı 

buğday - cavdar 
' Sert şark 5,,i7 

Yumuşak 5.,1~ 
Yerli buğdayı 4.,50 
Çavdar 4.,50 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.~5 
Yuli 3,,6i 
Nohut ekstra 5/0 
fasulye 7,6o-ıo 

Yulaf yerli 1,,25 

Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120-J~O 

Tatlı çoğen 

Balmumu 

Cebri 

Susam 

Siyah 
Şaık 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Gnz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabeğ 

Deriler 
Keçi dcriıi çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurmu 
Maada dcriıi 

20 
67,5 

10 

1\~5 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 
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• 
1 L N A 

Tarsus fi~anhğt mu~ür lüğün~en 
Tarsus nwyvah ağaçlar fidanlığııuhıki mPoıur 

evinin bir kısım yerleri11in inşa v~ tadili 840 lira 
12 kuruş kt'şif lwdt'lile 28 ikirıci kaırnn 938 ta
rihinden itilwrPn 20 gün miiddetle açık eksihu.e 
ye ~orıulmuştur. ihale 17 şubat 938 tarıhirıe mii. 
sadi( pPrŞPıııbe glınü s ı al 15 de fidaıılıkla mii
lt>Şek kil kom is) ou ruarifetile icra edtlPCPk tir. Ta
lipler yiizde 7 ,5 dipozilo ·akçalur11ıı owzkt'ır gürıe 
kadar mal saudığına yalırarak fı,farılıkta Jı ;,zır bu 
lunnıahuı, fazla malumat istiyilılı•rin nıüdtirliiğ;-
nıiiracaatlar·ı. ~8-- J - b-10 

i l A N 
içel Tapu Direktörlügün~en 

Mersinin araplar kö) iiııün çak\tl gediği mev
kiinde hı duaları ; şarkan k~ııdak H~ ali tarlası 
şi malen laşlı sırt ga rben kanda k, cenu ben sırtlan 
df>liği ile çevrili bir kıtada tıski öf(;iiye göre on 
bf>Ş döniim tarla Ahmet. oğlu osmarıın stınedsiz 

olarak tasarrufunda i~en 3a0 da ölmPsile oğlu 
IJasan ahrı ltırk ederek başkaca varisleri olma
dığı ve bu tarlanın yerıiderı tapuya tescili talep 
fdildiğirıden alan larihindt1n on giiıı sonra malıal 
len kf'Şif ve tahkikat yapılacağından vera~et ve 
tasarrof iddiasında bulunanlar ,·arsa mahalline 
gidecek 11ıf>nıur:.ı ' '") ahut ~lersin tapu nılidliriye
line müracaatları ilan olunur. 

Bir hizmetçi aram yor 
Mersin Memleket hastahanesinde çalışmak Uzre 20 

lira Ucretle bir hizmetçi kadın aranılmaktadır. isteklilerin 
Hastahane sertabipliğiııe müracaatları. 2-3 

Adana ve Mersio vili
yetleri dahilinde bulunmıyea 

7 - Gerek tllccer ve gerek 
se fabrikalar depolarında stok 
olduğu halde mubayaa için 
mUracant eden müşterilere sa· 
tış yapmektaıı istinkaf ede· 
mezler ancak satılmış olan 
stoklar bu hUkUmden hariçtir 
8 - Gerek tüccar ve gerek 

se fabı İkalarımıza veya satış 
bUrolarına komisyon ve masruf 
lerırım ilAvesile tanzim ede· 
cekleri bazı satış fiyatlarını 
mahalli ticaret odalarına tftstik 
P-tlirdikten sonra umumun gö· 
rebiJec?ği bir şekilde ve niha· 
yet tarihi ilandan itibaren 15 
gUn zarfında talik etmiye mec 
burdurlar, 

badem ve çekirdek TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

fabrikalar için 
75 cm. ge Beher 5 
nişliğinde cm. en far 
36 m. li k kı içintop 
bir topun fiyatına 
satışfiyatı iUlvefarkı 

No. Tıp kuruş kuruş 
1. 8~0 44 

11. 7t;o 89 
111. 9rı5 44 
iV. 655 31 
v. 730 34 

VI. 690 38 
vrı. 665 a2 

VIll. 730 35 
ıx. 670 aı 
x. 645 31 
xı. 660 31 
xıı s10 33 
xııı, 115 36 
xıv 110 s4 
xv. 690 33 

Yeni biiktimler 

Topt1n satışlarda tuccar ve fab 
rİkatörelrin riayete mecbur tu 
tulacakları hUkUmler : 
1 - Fabrikalar ic.:in a~garf 

bir balya tüccar içit. asgeri 
bir top satış toptan satış sayı 
lır. 

2 - Toptan satışlarda tüc • 
carlar kar ve masraf karşılığı 
olarak ilin edilen fiyatlarn 
azami 0/0 3 fark ilave edebilir 
Fabrikacıdan perakendeciye 
kadar kaç elden geçerse geç
sin toplan satışındaki bu fark 

9 - Fabrikalar 1 balyadan 
eksik olmak üzre bir topa ka· 
dar müşteri talebini reddede
mezler, Ancak bu taktirde 
yukarıki fiyatlara azami yUz· 
de 2 zam yapabilirler. 

10 - Fabrikalar bütün mem 
leket veya muhtelif şehirler 

için inhisar halinde bir veya 
bir ~aç~mUşteriye satış hakkı 

veremezler. 
11 - Fabrika iplik veya 

bez satışında mUşteriye kendi 
mamillitl11rı.ıdan herhangi bi· 
rınden bir miktar almıya rnec 
bur edemezler. 

12 - Her pazartesi gllnll 
çıkacak R1ahalli gazetelerle tes 
bit edilen azami fıyatları geç 
memek şartile fabrikalar ... ken 
di satış fiyatlarını .mahalli ve 
Ankara veya İstanbul gazete 
lerile ilin edip birer suretini 
lktisad vekftletine yollayacak 
lardır, 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı » • 
Acı çekirdek 
Urfa Yaiı 
f çel ,, 

80 
42, 

15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17,S 

İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

:.>95-305 
111.112 

Borsa T elgraflan 
3-~-938 

Paralar 
Türk altunu 
/sterlin 
Dolar 

Frank 
Liret: 

gelmedi 
6li0, 

79,,55 

24,35, 
15-10.75 

Y E N i MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone 

1 
TOrkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 K
1 

Altı aylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın ıabn 1 O 
Kuruttur. 

Her Ayın 011 biriı1de cel{ilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
Fotograf Makineleri 

Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 
birer makine tedarik edebilirsiniz. 

Kodal{ ve ~1oglander 
Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
===- === 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kağıtları, Kırtasiye, Kitap, Fenni gözlükler, 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilhaasa tavsiye 

ı·deriz, SEO~!•Y ~!~t !~!~JN - MERSİN 

1 Sağlık Eczanesi 1 
• 11~8!.~~ YJ~~!tAvrıı~~1!1~!~:.ad~hiye ~ ~ mUstahzeratı bbulunur,, i 
~~~i~ff.~~~~ 



\?ENi MRHSI~ 5 ŞUR.AT 1938 CU\1.\RTESI SAYFA 4 

•!-------------~-----------~• gauu•nannn~nmnnnnnnnnnBnnnnnnnnnuunn••• 

1 K~~~~ı~~ 1 Sa)ııı llalk~~!~~!~ı~ı~tııta~k~~u~ıııııyarı KA \'A 

1 DOKTOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 

Doğum Ve K~dın ~DELEN SC \' UNl} ga ~·fl t sılılıi hir Şt>~ il ıl ~ ou~nhağdaki ttısisatında eksik-
a Memleket Hastahanesi as 

Hastalıkları DAHİLİ HASTALIK- ; ıikleriui tama mlamış ftrnn irı f'fl F.on usullt•rini yHptırurnkda hulundu~u-

Birin~b~~~k~~!~hE~İsısı LAR MÜfAHAŞSISI ımzu .uzK, P. dtA~riı.YADELEN suv· . 
Kışla caedesi Avukat Hilal Muayenehane: 1 U 
~:~:!~:ı:;,:inb:i;i~~.;·:~~ Ta~::~n~:d::ti •• ~.:~:~ 

1
• Kayna~ığı yerden iti~aren istasyon yamna kadar cam ~oruiarla ~illur havuzlara 

~d~:~n akşamA kadar kabul daki tO:? No. Daire indirilmiş Oradanda ~ütün fiziki Ve kimyevi evsaf ini muhafaza ederek el deymeden 
•----.---------• 

1 
1 ~ususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 

'==----====----·-----=-=-='\ i 1 şehrimize gelmektedir . 1 
1 F t •• il KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkaladellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın o o g un 1 gösterdi~i raQ'bet ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeğ\ zait görüyoruz. Sıhhat Bakılnhgı 

FOTO GÜNÜ arayansayın 
müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır·. 

FOTO GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz hatualara malik olmak demektir. 

FOTO GÜN d~ seve seve fotogrnf çrktif'İr 
! ağrandisman )'tıplırır amalör işlerinizi gör-I 
dürP-hilırsirıiı. 

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

ruplara gider. 
FOTO GüNü sürat güzellik ve ciıibe ·yaratan bir 

1 

yer olarak kabul ediniz. 1 

" ~r1 
ES~ <~z==ı••' C!] LIE'E55BC•*"*'*3e::E=:=3 
0 Doktor 1 • 1 

'Is~n~~~r~=~a ~;~!~si ı 
~ seririyatı hariciyesinden mezun 1 

Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün O 
sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· O 
ra on beşten on&ekize kadar muayenehanesinde kabull 
eder. 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 1 

·~U·:•l!C*1Mli!lll'lll.Cff•.!lll!l~*!l·Sıilliıe 

Yeni mersin Basımevi 
MÜCELLİT 

HANESİ 

Eskimiş, parçalan-
mış, fersude kitapla

r ·ıruzı işe yaramaz de
ye atuıayrmz. bir güu 
size IAzuu olur. Kitap
larmızı, defterlerinizi, 
mücellithanemize gön
deriniz. 

Her nevi kila p ve 
defttırJ~r şık, zarif lllf> 

tin vt> k nJlanışh o)a -
ra k ciılen ir. 

Güven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih · 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acantaaı . V ASFi ORGUN 
dan arayınız. 12-30 

Vurtdaş 

Kızllaya 
aza oıu·nuz 

Yeni Mersin Basımevinde basılouştır 

&ive selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~slr ız Türkiyenin 
il en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~unu isb1t 

1 il etmiştir • 111 
! iştahsızlığa, hazımsızlığa bir çok mide bağırsak hastalıklarına kareı KAY>- ~ELEN şifalı bir M 
811 hayat kayna~ıdır. n 
! Suyu pek temiz ve btrrakdır. T 1Criibt tdtn sayın halkımız_ lundlndt bul dutu zlncülik vı slhhatın ! 
.:ı verdiJ!i far/Uorla supumuzun müşterisi çotalmaktadır. • = Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 8 
•••n••nnnnnnnnnnnunnnunnnnannn•••••••w• 

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

fi GÜVEN 1 
1 SiGORT ~ ... ?.Q~VETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara.fından fiıl 
~kurulmuş tamulusal bir kurumdur. Yaslı Orgun ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M 
~E-~ 
ı .~ 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni 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 YOLL.A:l"-

- ·- ~ ·-·-

ıı HER. NEVİ K. . .A.R.TVİZİT 
KİTAP, GAZETE DA.VE T K .A. R.'F
V E MECMUA L.A.R. I, Z.A.R. F K..A.-

1 T .A. B I NI DE R.. UH- G I T B .A. Ş L I K. -
L .A. R. I T .AB ED İ-l TE EDER.. L t R... 

. . 


