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Dün Müze Müdürü 
Yalman Yalgın kıy
metli bir konferans Yaşıyan Türkiye ... 

Büyük harpten sonra dünya 
da zıd menfııtıtlerin çarpışması 

eiddetlerıdi. Hürriyet ihtilalinin 

doaurdu~u liberıılizmin yıldızı 

söndü. Sınıf ilıtllllli çok sol çe 
onun reaksiyonu çok sa~ cephe· 

yi kurdu. Demokrasiler ne ka· 
dar meçcudiyellerini muhafaza· 
ya çalışsalar geııe bu ,iki cephe 
nin arasınria her ikisine de illi· 

faltan geri duramırorlar. Bütün 

tıiddetile sürüp gelen bu müca· 
dele arasında bazı memleketler· 

de ırk üstüıılüğü iddıası da re· 
vaQ bulmaya baeladı. 

Nasyonalist Sosyalist Alman 

ya bir prensip olarak beyaz ır· 

kın efendiliğini ele almıştı. Ilit· 

!er, sanatta kültürde ve sanayi· 
de Almauyayı çok kısır bırak· 

maya katlanarak Yahudileri Al· 

mnn hudutları dıeına çıknrdı. 
ÇünkQ, Alman kanından olmı· 
yanları .Alman saymamak üçün 

cü rayici kuran Nasyonal Sosya 
Jisl partisinin ana Qizgilt!rinden 

bulunuyordu. Onlarca Yahudi 
olmak maddt hak ve şeref tılşı 
mamak icin kllfi bir &Ahıı"tı .. 

Yahudileri yurd içindeki 
ekE1eriyelini yapan ırkın dışında 

ve bu farkla müsa\·i hak\ca ma· 
tik olmaması lQıımgelen unsur 
tunıyan dpha baeka yerler de 
var. Bazı memlekaller ise Yahu 
dilik teeanüdünün ve Yıthuciile · 

rin yaeadıAı yurdlar içinde bü· 
ıün baeka yurtdaetarın ü"tilnde 
k4r ve kazanç yapmalarının cı· 

kardıtı vaziyeti antieemit cere· 
yanlara sebep gösteriyorlar. 

Polonya, \'nhudileri ıtlacak 
bir memlekel arıyor. Romanya· 
da son kalıine değişikliAinin ilk 

tezahürü Yahudiler üstünde caıı 
landı. Filistin hftdiselerinin ana 

kaynağını lalırik toprak mesele· 

sinden çok .Avrupadan gelen ce 
reyanda aramak IAzımdır. 

HülAea birçok memleketler· 
de derece farkile bir Yahudi 

aleyhdarlıA'ı kıpırdanması Vtt 7ı 

kıcı bir cereyan havası esiyor. 
Ancak bu mufril cereyanın önfi· 

ne sed ~ekebilen memleketlerdir· 
ki sükun ve huzur içinde yaşı· 

Jorlar. Bunlnrın en başında go· 
len memleket ise Kemafüt Tür· 

kiyedir. 

Kendi kuvvetini milli bün· 
Jeden alan Türk rejiminde şuur 
laemış 011111 KEımalizm, bugün 
milli iman earlları halinde kafa· 
tarda yerleşmiştir, 

Tarih önünde bütün lecrü· 
helerini geçiren Türkiye rejimi 
ınilliyelçidir. Fak4l bu Avrupa· 
da bazı milletlerin lsarıldıAı nas 
Jonalizmle katiyen bir benzerlik 
ifade elmeı. Bizim milliyetciliA'i· 
rniz parti programımızın millet 
tarifi şümulü içinden asla ayrıl· 
rnaz. 

Biz milleti c dil, killtilr ve 

Ülkü birliıtile birbirine bağlı 
J'Urldaelardan meydana gelen 
siy&Bal v~ sosyal bir bütün• ola 
rak kabul elmiş bulunu1oruz. 
Milleti bu kadar ıeniı 98 i1111ani 

bir manada elo alan bir rejimin 
milliyetc;ilikten kasdelliği mana 
da hiç şüpheRiz ki kendi hudut 
ları içiııde yaşadığı halde ka 

ııından olmayan unsurların ken 
disile ayni hak, avni şeref ve 
ayni kültüre sahip olmasını ka 

bul elmeyen dar ve inhisarcı 

bir ırk ve kan m illiyetciliği ile 
hiç bir münasebet göstermez. 

Bununla hiç bir devletin po 

litika idare ve siyaset doktroıı 

!arına taarruz etmış olmayonı1. 

Eıı iyi rejim her milletin kendi 
bün)·csine uyuş ve giriş şartla· 

rilo ahenkli olan sistemdir. 

verdi. 
Dün akşam Halketi salonun 

de Adana Müze Müdürü vo So 
uksu hafriyat komiseri Bay Yal 
ınan Yalgın tarafından kıymelli 

bir koııferans verilmiştir, Bu 
konferans güzide bir samiin küt 
lesi tarafından dinlenmiştir, 

Mevzu üç aydanberi Souksu 
hüyüğüııde İngiliz profesörlerin 
den Bay J, Garetong ve arka· 
daeları tarnfından yapılmakta 
olan hafriyat idi, Mah1mdurki 
lıu hafriyal\a Mersinin iki bin 
sone evveline kadar olan tarihi 
meydana c;ıkarılmıe ve zannodil 
diQ'i gibi burasının 90-100 sene 
lik bir yeni şohir olmadığı anla 
şılmıştır, Konferans çok güzel 
ve faydalı olmuş ve dinleyenler 
tarafından memnuniyetle karşı 
lanmıştır, 

35 ~in tonluk zuhh modası 

Yeni Tü:-ki)·enin doğuş vak 
aları içinde beslenip Cıımhuri 

yet Halk Partitıiııiıı programı 

olarak iş ve eser halimle bu 

günkü mevcudiyeti y.tratlıktan 

sonra Türk deçletinin şaşmaz 

umdeleri ve Türk millotinin enı~r 
ji ve iman kayna~ı olan altı 

ana prensip memleketin ihtiyaç 
fe zarurellerine uygun eekilde 
teshil edilmiştir. 

1 
Fransa da bu hacim 

1 de J6rt ııemi yaptı-
' racak 

Bu prensipler kuru bir he 
yecan de~ıl cıuua ,u 9uua ıu uıı 

kültürdür. Onu baeka milletlerin 

rejimlerinden ayıran milli hassa 

bu kültürün tahliliyle anlaşıla· 

bilir . 

c Kemalizm Türk milletinin 
öz benli{Ci ve öz daha saf kala 
rak bir yeni nomaıılar cemiyeti 

olmasına çalışmak davasıdır • 
Bu davanın hücceti allı prensip 

birLirine kenetli ahı temel tneı 
dır. Bunun birisini yerinden oy 
natmuk, şeklini değiştirmek hü 

tün insanı sarsar tehlikeye dü 
şürür. Bu itibarla Partimizin 
millet tarifi şümulü içinde bulu 

nan ve yurda vazife baıtını du 
yan her vatandaş bu yurd üstün 
de müelerek vazifeye oldugu ktt 

dar müşterek hakka da sahiptir 

Zaten bu güne kadarki ileri ha 
reketlerde valandaeları bütün 

lük ve heraberlik ruhiıle sarsan 

umde budur, 

Baeka millelleriıı rejim da 

valarına karışmRdığımıı gibi 

yurd sınırlarımızda dışardan 
gelecek her türlü müfrit ceryan 
Jara karşı mmsıkı kapalıdır,cBiz, 

bize beıııeriz • prensiplerimiz 
vazıh, gayemiz açıktır, Ka_yn.a~ 
mıe bir kütle halinde kendı'?ı_zı 
hürriyet, emniyet ve saadet ı~ı~ 
de hissetmenin sırrını milletımı 
ıin dünya içinde hür ve mesut 
olmasına arayoruı, 

Millet baaını da bu gün na 
sılsa yarm da dil, kültür ve ül· 
kü birlitlnde araya(!aaız, 

Vazifemiz, maddi ve manevi 
müeBBeselerimizde tabiiyet deQ'ie 

tirmek taklidcill~i olmayan Ke· 
malizmi, her Türkün kafasında 
yüreğinde duygulaşhrmak,ah!Ak 

!aştırmak, belgi ve inanca daya 

nan bir sevgi halinde kökleşlir 

meklir, 

Yeni Mersin 

Parie (A A) - Bahriye na

perlllm~Hfonunuaen~ ~~ -1,'ian10 
encümenlerine, diğer devletlerin 
deniz inşaatlarına tekal;ül etmek 
üzerine donanmanın takviyesi 

ı için yeni bir takviye plAnı tevdi 
edecektir. 

Ôğrenildiltine göre nazır, 

938 deniz programının 35 bin 
touluk iki zırhlı ile lakviyo edil 
meeini te 939 da aynı hacimde 
diğer iki zırhlının tezgl\blarn 
konması lüzumlu addeylemekto· 
dir. 

B<ığ, bal1çe 
Sulama işleri 
Belediyeler çok az 

ücret alacaklar 
.Ankara, - Bazı yerlerde be· 

lediyelerin bağ, bahçe ve fidan · 
lıkları sulamağa mahsus sular· 
dan iktisadi vuziyeli sarsacak 
derecede ücret almakla oldukta 
rı öArenilmiştir. 

Memleketin ibrac maddeleri 
ni müteessir edecek ve halkın 
bunları yetielirmek husuaundaki 
rağbetini kıracak şekil alan bu 
vaziyetin önüne geçilmesi beledi 
yetere bildirilmiştir. 

Yapılan lebli~e göre, su ve· 
rilen yerlerden ancak masrafa 
tekabül edecek derecede gayet 
az bir ücret alınması lazımdır. 

Bu oeasa dayanarak, yapıla 
cak tarifelerin tetkik edilerek 
derhal Dahiliye vekAletine gön· 
derilmesi de tebliğ edilmiştir. 

/f daireıi M~rain ıu
besi müdiir:ü geldi 

iktisat VekAleli lş Dairesi 
Mersin şubesi müdürlüğüne t~ 
rin edilen Dr, Naci Era~i şe~n 
miıe gelmie ve kendılerıne Tıca 
ret ve Sanayi Odasında ayrılan 
dairede itine baelamıour, Hoş 
geldiniz der ve yeni vazifelerin 
de de baıarılar dileriz, 

Köy ihtiyar heyeti seçimleri nasıl yapılacak 

Köykalkınm asında 
i 11 ti yar l1eyetlerine d iişeı1 

nıiilıim vazife 
Köy kalkınmasındn kendile 

rine devletin bütün kodrusunu 
tatbik etmek vazıfesi verilen 
köy ihliyr.r heyfftlerinin bu :mü· 
kellefiyeti yapacıık vaıııflu olma 
sı için iç bakanlık bazı ana pren 
eipler kabul elmiş bulunmakta· 
dır. 

Kilydeki işbirliğini ve çalış 

ma huzurunu ee~lıyacıık olan 
tarafı;ız ihtiyar heyetleri seçilme 
sini çe seç'ınlerde kanun emirle 
rine aykırı yolsuzlukları önliye· 
cek olan bu tedbirlrri bakanlık 
acele kaydile umumi müfettişlik 

!ere va vilayetlere bildirmiştir. 

Köy kanununa göre köy der 

nekleri, Rec;im devresine aid müd 
delini taınamlıyan köy heyetleri 
yerine yenilerini seçecektir. Tef 
tiş lAyihnlarında se.c;im etrafıı!da 

görülen fenalık ve knnunsuzlıık 
larııı bu seçim devresinde do 
tekrarlanmasına mahal ve imkı1ıı 
çerilmemek ic;in bu iş etrafında 

köy heyetleri dikkatli bulunacak 
!ardır. 

Köylere gelEicek muhlar ve 

hallt jandarma kumandanlRr1 
müddei umumiler, nüfus ciairele 
ri, askerlik şubeleri larnn gelen 
tedbirleri beraberc·e alacaklar· 

dır. 
Muameleleri bitmiş olan maz 

hatalar vali ve kaymakamlar ta 
rafından tetkik olunacak ve ge 
reken muameleler derhal yerine 
golirilmok iizere köy büroları 
vnsıtasiyle köylere ıebli~ oluna 

ihracat vesi~alan 
Merkez Bankası ta

rafından satın 

alınacak 
Türkiye Oümhuriyeti mer· 

kez bankası nezdinde mevcut 
klering hesaplarında alacaklı O· 

lan memleketlere mal ihraç eden 
tacirlerin bu ihracnla ait Vij ec · 
nabi parası üzerinden tanzim 
olunmuş vesaiki bankalar kana· 
Jiyle ibraz etmeleri halinde, bun 
tarın Türkiye cumhuriyet mer· 
kez bankası tarafındnn günün 
kuru üzerinden salınalınmasının 
takarrür eLtiği öğrenilmiştir. ı 

Bu kararın muhtemel kur 
değişiklikleri yüzünden bazı 
memleketlere olan ihracatta hi\· 
sıl olan lereddüdleri izale sure· 
tiyle, ihraı:atın artmasında ehem 

l 
miyet1i tesiri olanağı al~kadar 
mahfillerde bildirilmektedır. 

(A.A) 

Ankaralı boksör 
Abdi geliyor 

Bayramın dördüncü günü 
Yurdumuz boksörü Mahmut Ta· 
larla bir maç yapmak üzere An 
kara gılcü boksörü Abdi Mersi 
ne geliyor Bu maç pek heye 
canlı olacak ve Çukurovada ilk 

ciddi boks maçı olacaktır. Maçta 
Adana çe Tarsus spor~ulann· 

dan bir çoğu da bulunacaklar· 

dır. 

caktır. Seçim mazbatnlımnın tel 
kiki ve bu husustaki emrin gol· 
mesi bekleıımiyecck ve yeni he 
yetler her yorde martla işe baş 
lıracaklardır. 

Selahiyotli mercileri kanuııi 
b:r tebliği olmlldan yapılan ee· 
çimlerin bozulmasına meydan 
çorilmiyecek sı çim sırasında işi 
bozulanlara ve geri bırakunlara 
te fenalık yapanlara göz yumul 
mıyacak ve uu suretle köylü ara 
eıııda ikilikler doğmasına mey· 
dan verılmiyecektir. Köy kanu 
nu lıusuEıi vaziyeti buluna11 bazı 
köylerde muhtar seçimi içiu v:la 
yetl'3re esaslı salılhiyetler vermiş 
lir. Köylünün ezilmemesi ve köy 
halkının kanunla kf.ndilerine ve 
rilen çazife ve hakları sorbetço 
tanzim ve tatbik odebilmolari 
için bu gibi köyler şimdiden tee 

bit edilecek va istenilen vıısıfları 
lıniz muhtarların talılar tarafın 
dan seçilmesine bilhassa itına 
olunncaktır. 

Seçimlerin yapılmasında bil 

bartırı<fln·u~aöakiir : .. 
1\.uy ıuıyouon seçım gunu 

nü önceden tesbit edecekler çe 
seçimden en az 3 gün evvel köy 
de ve kiiye bağlı bütün mahal 
le ve meskun parçalarda mutad 
vasıtalarla iJAn ettirecekler ve 
kad111, erkek bütün köylünün 
seçime gelmeleı·i için U\zım ge 
len tedbirleri alacaklardır, 

Seçimler, köy konnklarrnda, 
m(•ktoblcrde, köy moydaııların 

da vo buna benzer umumi yer 
lerde yapılacaktır, Seçim yapıla 
cak yerler köyün maııovi varlık 
ve benliğini bütün heyocaniyle 
yaşatacıık bir eekilde hazırlana 

caktır, Seçim yerinde hangi sa 
atıe rey termeğe başlanacağı 
ve saat kaçtan sonra reylerin 
kabul olunmıyacagı gösttırilecek 
tir , 

Seçimden önce köy muallim 
!eri, sağlık memuı·ları, eğitmen 

ler, tolısildarlor ve sair memur 
Jar tarafından köylüye intihabın 
ne demek olduQu izah olunacak 
ve köylü aydınlalılacaktır,Baetan 
muhtar seçimi yapılacak, ondan 
sonra Aza ı;eçilmesiııe geçilecek 
ve nüfusu 1000 den aşağı köy 
)erde 8, nüfusu 1000 den yukarı 
köylerde 12 kişi rey pusulaları 

na yazılacaktır, Reylerin sayıl 
masından sonra on çok sayı a 
lnnlnrdan başlirarnk sıraeile bin 
den az nüfuslü köylerde, 8 ve 
nüfusu binden fazla köylerde 12 
kişilik yarısı aıd yarısı yedek 
Aza olarak maıbataya aeçirilo 
oeklir, 

Seçimde kazandıkları sa11 
!arı beraber olanlardan biri asli 
diğeri yedek olacaktır, Rey pu 
sulaları sayıldıktan sonra bir 
zarfa konularıık kapatılacak ı-~ 

imzalandıktan sonra idare ilmi 
rine gönderilecektir, Yeni seçi 
h•n muhtar ve nzalnr 1 martta 
mullaka işe haşlıyacaklar, ayni 
günde eski heyet köye t\iı bii 
tün mallarla demir bnşl:ırı, orta 
malların "tnpularıııı hasılı köre 
aid Lütüu eHakı yoni heyete 
mazbata mukabilinde deuede 
cektir, 



Bekli}'en 
Gençlik .. 

Hepimizce bilinen bir haki· 
kat varsa: Çocuklarımızın ; çoğu, 

ilk mektebi, az çoğuda orlıı oku 
lu bitirdikten sonra hayata atıl· 
maktadırlar .. Nihayet onyedi ya
şında olan bu görpe, buhranlı 
devrelerin içinde çalkanan varlık 
her hususta alıcı ve hillhassa 
menfi taraflara sapıcı kabiliyet 
tedir. 

Eğlenceli, oyalayıcı. her ıa· 
man içten sıhhat, gözleri üzerine 
çekecek kadar güzellik taşıyan 
\'Ücudu kazandıracak bir yol üze 
rine sürülmezse bu gençlik; ce· 
miyetin orasında bulunan binbir 
karanlık; binbir kokusu, ciğerle 

ri bir anda yok eden izbeleri; 
kendi içinde saklı bulunan, fa · 
kat çıkmak için adeta varlığını 

kemiren enerjisinin sarfı için 
çok tılsımlı, çok sihirli, birer can 
kurtaran gibi göreceği şüphesiz· 
dir .. 

Bilhassa eğlencesi bol şehit• 

!erimizin klupleri içinde kim bu 
lunacak olursa, duyacı1ğı: 

-Mehmed artık klübe uğra 
mıyor!. ( x ) barında, geçen gün 
birisini vurmuşmuş!!. 
- ( x ) Umumi evinde, bizim es 
ki gülleci Hasanı döğmüştür!. 

Hakikati ifade eden, fakat 
acı olau sözlerdir ... 

••• 
ltalya, Rusya ve en nihayet 

Almanya içinde bugün, bir mille 
tin temeli olan küçük nesil, bü 
yük nesil tarafından, istikbal 
için çok küçük yaşlardal'l itiba· 
ren ihtimamla ve bir teşkilatla 
.,, .:. .. __ .;_" .:... a~ •·'7:-0"'nti1ln\1'lfin 

bu soyunuz .. Gözlerinizin bir tek 
noktada kusur bulacağını zan
netmeyiniz .. Uzun ve normal ya 

pılışlı bu insanların içinde, her 
gün gözlerimizin göre göre açtı 
ğı ve ince duygularımızı balta 
ladığı çarpık biçimsiz, çilimsiz 
yaradılışlara rastlıyamazsınız! •. 

1930 Olimpiyadınm yapıldı 

~ı Berlin sokaklarında bu üç 
milletin ikisini yakinen görmek 
şansı dolayısile keudimi en bah 
tiyar bir yaradılış gibi telakki 
ediyorum: 

Zira insan ismini hakikaten 
almağa hıık kazanmış neşeli, yü 
zünden kan damlıyacak kadar 
peııbe. ince elbiı:,elerinin üzerin 
d e n elle lululacak kadar zıırif 

görünen üzlelerin çerçe\·ele diği 

heykellraş kaleminden çıkmış 

düzgün vücutlar .. Bu fÜculların 
geuiş caddelerde her zaman bir 
nehir coşkunluğile akışı. 

lmıan gözlerinde, insanlık 
tablosunu çiziyor, bir iftiharın 

sıcak öpücüklerini kalplerin en 
derin köşelerine kadar sunuyor. 

Bu hastalık görmemiş vücut 
ların .. Bu her zaman genç- görü 
nen bünyelerin, bu kahkaha neh 
rinin dik duruşu: 
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idman Yurdu 
Sokak bayrak yarışı pazar gi.i
nü biiyül{ bir intizamlalyapıl

dı. Orta okul biri11ci oldıı 
6. 2. 938, 14. 2. 938, 20. 2. 

938 günlerinde yapılarak en az 
puvan alan takıma bir kupa ver 
meQ"i vadeden İdman Yurdunun 

sokak bayrak yarışı dün (ldman 
Yurdu -Turan lokantası köşesi
Silifke caddesi- Müftü köprüsü 

berisi - Askel'i Kışla-Kışla cad· 
desi- ve tekrar İdman Yurdu 
önü) yolile yapıldı . 

Takımlar üçü İdman Yurdu 

ikisi Alay , ikisi Orta Okuldan 
olmak üzere yedi takım halinde 
idi. Koşucular yerlerine İdman 
Yurdunun tutmuş olduğu olomo 
bilin götürülmüş; hakemler va 
ziyeti iyice gördükten sonra ko 
şuya başlanmıştır. lık merhaleyi 

koşan yedi atletin en önünde 
İdman Yurdundan lbrahim ko · 

şuyor, onu Orta Okuldan Emin 

büyı1k bir enerji ve irade ile 
takip ediyordu. Diğer atletler de 
ayni enerjinin re irndenin temiz 
sevki ilo caddenin üzerinden a
karak geçiyorlar, propağandası 
yapılmadığı halde, duyırnlarrn 

gelmiş kalabalığı arasından sü 
ıülüyorlardı. Arkadaşına bayra· 
Rı ve ren ilk koşucu lhrahim oı· 
du. Fakat ikinci merhalede ko 
şan Orta Okuldan Jerar, hesaplı 
koşuşu ile, yavaş ynvaş İdman 
Yurdundan Ali yetişerek ~eçmiş 
ve arkadaşına ilk bayrağı veren 
olmuşlur. Bütün takımların bir 
birini gAçmek ve geridE bırak · 
mak iddialariyle heyecanlnnan 
ve araba, otomobil, bisiklet,yaya 
oldukça kalabalık bir se~ irci 
küllesine hoş ve temiz hisler bı · 

rakan sokak koşusu idman yur 
du önünde şöyle sona ermiştir: 

Sayı 

( Emin Jerar, Naci ) ( Orta Okul ) Birinci 1 
( İbrahim, Ali, İrfan ) ( İdman Yurdu ) lki~~ci 2x1 
( Nusret, Hüseyin, Kamil ) ( idman Yurdu ) Uc;üncü3 

( Ali,Abit,Uzun Kamil ) ( İdman Yurdu ) Dördüncü 4 
( Ali, Ahit, Yalıya ) ( Alay ) Beşinci ~ 
( Mazhar, Cafer, İbrahim ) ( Orta Okul ) Altıncı 6 
( Halil, Muharrem, Hüseyin ) ( Alay ·, Yedinci 7 

Halkevi 

1 emsil komitesinin 
. hazırlığ_ı 

kede bir temsil verecek olan 
Halkavi temsil komitetıi, .Musa
hipzadenin •İtaat ilAmı> kome 

disinin provalarına devam etmek 
tedirler. Bu piyes için yeııideu 

dekorlar yapılmaktadır . Ayni 

zamanda eski devro ait kavuk 
ve üç etek bir çok kostimler de 
de Biçki Yurdunda hazırlan 
maktadır. 

Bu piyesin bayram ertesi 
Mersinde de temsil edilmesi muh 

temeldir. 

Evlenme.. töreni 
Cumartesi akşamı Halkavi 

salonunda Halkavi Gösteri kolu 

üyelerinden flori Okulu öğrel 
meni Bayan Şadiye Gün ilo,kır 

htsiye deposu memurlarından 

B.Hüseyin Irmağın e\'lenme töre 
ni yapılmıştır 

Töreni Halkavi başkanı Man ı 
sur Bozd0ğan açmış ve gece geç 

vakte kadar devam etmiştir. 
Bu çifte saadetler dileriz. 

bir kuvveti ve sıhhatlı hikAyele 
rini okuyan, dinleyen ve batın 
dan batına oııların cevherinden 
kanında cevherler taşıyan hu 
gençlik de; istikbali daha sağ 
lam, daha kuvvetli yapabilmek 
için, bugün kuvvetli iddianın 
yollarını ve usullerini Öğrenmek 
istiyor .• 

Doktor Necmiddin 
Üstüntürk dün 
lzmite gittiler 

f 1 • 1 t • •• A • • 

Sıhha'i ;e -lçtimai Muavenet mü 

dürlüğünü hüsııü suretle ıdare 
eden sayın Doktoı· Necmettin 
Üstüııtürk bu sahahki trenle ye 
ni tayin edilmiş olduğu Kocaeli 
vitnyetiue gitmek üzere şehrimiz 

den ayrılmışlır, istasyonda dok 
torlarımız ve kendisini seven 
bir çok dostları tnrafından uğur 
lanmıştır. Bay ~ecmettin Cstün 
türke iyi yolcululrlar d iler ve 
yeni vazifelerini tebrik ederiz, 

llayvan hastalıkları 
Gülnar kazasının Uluhtu 

köyünde yanıkara hastalığı şüp 

hesi karşısında bu köy sığırla 

rına yanıkara aşısı ,· urulmuştur 

Diııdaşf 

Kurban bayramın 

da keseceğin kurban 
paraıını Türk Hava 
kurumuna ver. 

Bunu yapmakla hem 
vatan müdaf aasıncla 
en büyük kuvvet o..,. 

GQlnar haberleri 

iclman 
Y tırdtı 

Yoksul veyetim yav 
rular için çalışıyor 

Gülnar, 6 (Hususi) -
Şubatın beşinci günü akşa· 

mı ıııemureyn mahfelinde Gül· 
nar İdman yurdu gösteril kolny 

la merkez okulu öğretmenlel'i 

tarafından momleketimizin yok
sul, yetim yavrularıııın giyme 

yeme ve okul ihtiyaclarına yar· 
dım için (Köyün namusu) adın· 

da bir piyos temsil edil< cektir. 

Sayın halkımız ve bilhassa 
memurlarımız bu kutsal yardı· 

ına son derece ilgi göstermekte 
dirler. 

Önümüzdeki bayram günü 
analı babalı çocukların giyim ve 
sevinçlerine içlerini çeke çoke 
aı:tlamakla nazire yapacağı pek 

tabii bulunan boynu bükük ve 
b dbaht yavruları düşünen llçe 
miz kültür işyarı bay Mevlüt 
Yılmazı eu teşebbüsünden ötürü 
takdirle anarım. 

idman yurduna 

Fut bol sahası alı
nacak 

Gülar, - DeA-erli kaymaka· 

mımız Bay Huhi Çetiner İdman 

yurdumuza bir fotbcl alanı satın 

almak için :nü nasip yerlerdt n 

bazılurrnı gezip görerek tAtl-i· 
tı.uHa uumnmuşıardır. 

Anaınurda 
Yangın 

31 - 1 · 938 günü saat 17 de 

Anamurun Saray mahallesinde 

ameleden Alinin oturduğu evin 
all katındaki anbarda bulunan 

(Gazellerin) ateş almasile komşu 
su Süleymanla beraber olurduk 

tarı ev hakiki bir tehlikeye ma· 

ruz kalmış Belediyenin yangın 

tulumbasile halkın yardımı po · 

!is \'e jandarmanın gı>yreti saye 

siııde başka tarafa sirayetine ve 

evlerin temaoıen yanmasıua mey 

dan verilmeden söndürülmüştür. 
Boşaltılan iki evin eşyasile yan 

gın sonunda evin duçar olduğu 

zararın ceınan 70 - 80 lira radde 

siııde olduğu tahmin edilmekte

dir. insanca zayiat yoklur. Tah· 

kikata adliyece devam edilmek· 
tedir. 

Anam11rda 
Fırtına 

TeşkilAllı çalışma.. Ve spo 
run, yedi yaşından itibaren Da 
rülfünuna kadar mecburi tutulu 
şu, birliklere toplanan istikbalin 
nesline bir sıhhat, bir gençlik 
aşısı gibi kullanılarak itiyad ha 
line getirilmesiled ir. ... 

Hepimizin Atası, Atatürkün 
yüksek işarellerile başlıyan biz· 
deki sporun teşkildtlanması işi, 

son zamanlarda gazete sütunla· 
rında da intişar eden bir proje· 
nin tesbit edilmesile hakikat sa 
hasına giriyor demektir .. 

Bugün gençlik; daha hflnüz 
dünya havası içine ciğerlerini şi 

ı şirmeğe başlamamış yavrularım 
düşünerek: 

lan hava müdafaa
sına hizmet ~imiş 
olur, hem de Çocuk 
esirgeme ve Kızılay 
kurumuna yardım 
etmiş olursun •• 

30 - 1 - 938 Pazar günü ge· 

ceden baelıyan Gündoğusuııun 

getirdiği fırtına gündüz saat 9 

da iskelenin yıkılmasını intaç et 
miştir. Geçen sene ayni yerden 
yıkılan bu iskele için 500 lira 

sarfedilmişti. Bu seııe yine ayni 
masraf yapılacağına bakarak bir 
nevi israf demek olıın ve her se 
ne yıkılmakta tam iskeleye lü· 
zum hasıl olduğu zamanlarda 
gerek tüccari gerek yolcuları 

Bütün bir Türk genvliği, o
kuduğu bu mQjcte dolu Aatırlar 
la, gerilmiş yay kuvvetile haki· 

kati bekli1or.. Atalarımızın ka 

Bir tf>şkildtla "e bir elden 
verilmiş Eağlamlığın tohumunu 
içinde hissetmek emelindedir .. 

Gençlik bekliyor.. İstikbali 
bugünkü görünüşten daha fark
lı .. Daha canlı. Daha gürbüz gö 
rebilmek için •aekliyen gençlik.o 
ismini de sevinçle kabul ediyor ..• 

Faik Gökay 

Hava Kurumuna yardım en 
büyük bir ~orç ve vazifedir. 

birçok müşkildta uğratan bu is
kelenin tamiri için böyle azar 
azar para sadotnıekteııse esaslı 

bir surette bir d~faya mahsus 
olmak üzere yapılmusını temen 
ni etmemek elden gelmiyor. 

Sayfa: 2 -----
Duygular: 

"o ,, 
-3-

Blr bahara denk olan leylak 
dalları arasından arı uçtu. BllylllD 
knoHdların beyaz gOlOşleri uçık 

mal tenlere dökUldU. 
Ve bir çiçek buşmı kaldırdı. 

Uykulu gözlerini ve endamlı bo· 
yunu bulunduğu karyolada seyre 
dtıldı. Duygusunu tııhlll ed. medl· 
ğl tırzulııra bıığladığı bir andJ, 
Arının slbirlf. kımallurı açık mtıi 
gerd11na pnseler hediye etti. 

Böyle blr sevgi ,meşherinl 
gördU o ... Mermerlere tesblt lçlo 
yUrUrnek istiyordu o .. HenUz göZ 
!erini leyhıkt~n ayırmamıştı o .. ,, 
Sona kadar devam edebilse .. dedi 
o .. 

Ne yazık tam bu sırada baŞ· 
ka bir arzunun isteı:tlle gamoş ka 
nadlar harekete geçti. Çiçek de 
yeni bir duyguya kendini terketli 

Btr gao ona öblaktan bab~et· 
tiler. Onun fikrini de öğrenmek 

1 
istediler. Ah nıısıl olurda duyduk 
larmı olduğu gibi söy il ye bilirdi 
o. . Bir çiçek gibi ktıdınların bOr· 
rl yetini ltıstırlardı o., Er kek teri 
kelebeğe benzetirdi o... Ve onuo 
içindirkl yani eserine *inoıonıllst, 
dedi o .. 

Yaşamak, hııytılın en gazel 
senboll yaşamıtk. Bunu çok ıyl 
biliyordu o .. 

D. ıydıığu ve okuduğu bntOO 
lntlbıtr vakalarınıt kızardı o... sır 
sabub ve bir akşam od11sıodaO 
çıkmadı o .•. 

Kepısını kırdılar. Onu yat11· 
ğında buldolıır. Fııkat kan '16 

beyin pıhtıları ile uyuyordu o •. 
Artık dOşOoemlyordu o .. pıı· 

ba ötf>slne gidemiyordu o •• Ab oe 
ohıcakh. Onun ktllblnde açılan bıJ 
dlnmiven yara n~ olacaktı? 

1 
Pmtırları severdi o .• Ve llbıtOI 

perilerini pınar buşhmnda arar11 

o .•. 
Ondandır ki meçhul köylerdi 

dol11şırdı o .•. 

Nerede bir pınara tesadUf el· 
se oradu eğlenirdi o •. 

Buton eserJerl pıoarl11ra aıtll· 
Bir gOo ona sordular: "Neden pı· 
narlım tercih edl;t orsunuz?,, 

8UyUk bir UzOnto ile clsıtrııbl 
kucaklayacak mermer bulamıtdııJI 
dtıdl o .•• 

Sabri lJS 

Dünyada Keler oluyor? 1 
Papağan muha· 

re besi 
. Londranın hayçuııat bahO't 

sınde bulunan dört yüz ktıd• 
papağan arasında şictdetlı ~'! 
muharebe baslamıştır. OrtB" 
hiç bir sebep olmodığı halde IJd 
geveze hayvanlar bir gün birde~ 
bire biribirlerile tutuşuvermişll 
ve muharebeye başlamışlard•'' 

Papağanlar bu kavga eslJ~ 
sında biribirleı inin tüylerini 1 . 
duğundan bir nıüddet soııra bl 

't• zıları dımdızlan kalıvermiş&~. 
Nıhayet bahçe idaresi müdafi 
leye mecbur olmuş ve mutıarB~ 
esnasında ele başılık yapan t.1& 

1
• 

popaganı diğerlerinden ayır1111tl 
tır. Ceza olarak ayrı kafesli 
yerleştirilen bu utuz kadar P: 
pağan arkııdaşlarından ayrıtd•~ 
tan sonra da uzun müddet 8~ 
mnmışlar ve saatlerce kufıJrl 11 b.ası µ d urm uşlard ı r. Bu k üfiJr

0
, 

rı nereden öğrendiklerini oı'.Jf 1ı 
meğe hacet var mı? HayvB~ıı' 
bahçesinin bflkçileri biribirter;,, 
hangi küfürleri savuruyorts . .,, 
papağanlar da hemcinsıerı1, karşı ayni kelimeleri kulhtPrıı ııl 
tardır. Bu küfürleri neredell ·~ 
r~ndi~leri ~nlaşılrı:ıış, fakat ."~ıı 
bırlerıne gırmelerınin sebeb1 ,r 
lunamsm:ştır. Bunu cir inst111~r 
dan öğrendikleri zaııno ' uPll1 
tadır. 
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Mersin Tecim ve endüstri 1 Mersin piyasası 1 
odası ticaret 
Odamızın ftçftncft sınıfın 

da ve ticartot aicil defterinin 
9.17 inci numaresında mukey· 
yet ve mOaeccel (Yağ ve Pa
muk Limited Şirketi) nia Oda 
mıza g&nderdiği Mersin Note 
rindea muaaddak 1 l Kanunu 
aani 1938 T. ve 540 aayılı 
ıirkftlerde mezkir şirket na-

5 • 
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Ticaret ve Sanayi Odası 
Mersin : 
Şirketimiz namına imza

ya mezun zevatın isimleri ve 
imza :numuneleri aş11ğıye kay 
dedi idi. 

Birinci derecede imza sahip 
lerinden birinin imzasile mOş 
tereken birinci ve ikinci de
recede imza S!lhipleıinden bir 
dil~rinin İmzasının bOtOn u
mur ve muamdlAt ve laahhü 
dalla şirketimizi temsil . ve il

zam edeceğini arzederiz. 
Birinci derecede imzalar: 
1- Modnr Fahri Uygurmao 
şu ş~kilde imza edecektir. 

imzası: F. Uygurmen 
2- Saip GQlmen 
şu şekilde !mza edecektir. 

imzası : S. OOlmen 
ikinci derecede imzalar : 

ı- Bay Kemal Ergin 
şu şekilde iınzıt edAcektir. 

imzası, Kem11l Ergin 
!'- Tabir Başaran 
şu şekilde imza edecttktir. 

imzası, Tahir Başaran 
işbu sirkOlerimizin Mersin 

Noterliğinden tasdikli 22 Ey· 
iDi 1937 tarıh ve 4741-52 sa· 
yılı sirkDlarimiz makamına 
kaim oldutunun ve mOdOrlerin 
imzalarile kendilerine verilen 
temsil sellbiyetinin ayhen ve 
temaınen sicilli ticarete tescil 
ve i lln edilmesini dileriz. 
Saygılarımızla 

Yağ ve Pamuk Limited şirketi 
( Yap1tk ) mOessisleri 

Bazil Şıışati vekili, imsası 
fOrk Tecim Anonim Sosyetf'Si 

Pamuk iş Limited 
Mahallinde Seniha Ertllrk ta· 

rafından imzaları alınan bu be 
yanname altındaki imzaların 
şahıs ve hllviyı tleri dairece 
maruf olan ve Türk tecim A· 
nonim BOByetesini müşterek 

imzalarile temsil eylediklt~ri 

dair.,de mahfuz sirkOler mOn 
derecatıcdın anlaşılan TOrk 
Tecim Anonim sosyetesi mec· 
lisl idare 11B1ından Şevket 
Mehmet ali Bilgifin ile yine 
meclisi idare ax11ından Bay 
muvaffak işmenin imzaları ol· 
mıkla Noter kanununun 67 in 
ci maddesi ahklmına tevfikan 
htsdı k edildi. 

DokuzyDz otuzyedi senesi 
Klnunevvel ayının yirmi ikin 
ci Çarşamba gllnll. 

22 K. evvel t 937 
Ankara ikinci Noteri Reıtmi 

mOhUr ve imz11ı 

t9a7 aenesi kanunevvel ayı 
nın 20 inci gDnO ile yazılı bu 
beyanname altındaki imzalar 

sicilinden 

1 
mına imzaya selibiyettar Mn. 

dOr Fahri Uygurmen ve Saip 
Glilmen ve ikinci derecede 

imzaya ıelabiyettar Kemal Er 
gia ve Tahir Baıaraoın imza 
ıelcilleri odamızca teıcil ve 
ticaret ıicilindeki doıpaıında 

hıfz edildiği ilin olunur, 

•• u 1 e r 
şahıs ve hüviyetleri dairemce 
maruf Adanada pamuk iş Li· 
mitı->d şirketi ~alamon (Gilodo) 
ve imzaya mezun (Hulusi Ut· 
kanın imzaları olup mUnden.· 
catını tememen anladıktan 

s1mra imzalamış ve mevzuu 
imzalar Pamuk iş limiteJ şir
ketinin Salamon (Gilodo) ve 
l;tkenın imzaları olmakla No 
ter kanununun 67 inci madde 
sine tevfikan tasdik ettim 

11 KAnunsa.ıi 1938 
Resmi mOhOr ve imza 

No. 540 

Bu sirküler altındaki imzıı 

:arın şahısları daireme~ maruf 
olan Yağ pamuk limitet şir· 
keti (Yapak) mllessesesinden 
birinci derede imzaya selAhi · 
yeller Md. Fıthri Uygur men 
ve Saip GOlmen ile ikinci de
recede imzaya selihiy(jtter 
Kemal Ergin ve T11hir Başa
ranın olup yanımda vazı imza 
eyledikleri ve bu yo'da imza 
vazırıa sel8hiyetleri saklı sir· 
kOlerlerind~n anlaşılmakla No 
ter 11anununun 67 inci medde 
sine göre lastik kılındı. 

Bin dobuz ytz otuz sekiz 
yılı t inci ayının 21 inci gOnO 

Meı sin Noteri Resmi mO· 
hUr ve imzası H. Başman 

No. 6:17 

İşbu sirkiller altındaki 
mevcut imzalardan Batdl Şa· 
şıtti namına bilvekAle imzaya 
mezuniyeti daire dosyasında 

sa~lı veklletaamesinden an· 
laşılan ve şahsı dairece tanın 
mış bulunan Beşir Antakinin 
olup kendi ellle im~.a ettiğini 
Noter kanununun 67 inci mad 
desine tevfikan tHtik ederim 

Bin dokuz yoz otuz sekiz 
senesi K seni aymın yirmi 
yedinci gDnO. 27 K. ıani 938 

Mersin Noteri Resmi mOhOr 
ve imzası H, Başının 

..... ...-
Çok sevgili babamız Mer 

sin Ticaret ve Zııhire Borsası 
Veznedan Mustafa Zihni Bal· 
kuvun vefatı dolayısile gerek 
cenazesinde bulunan gerekse 
mektupla ve bizzat beyanı ta
ziyet ederek der in a~ılarımıza 

iştirak eden zevata sonsuz te· 
şekkUrlerimizin ibllğına muh· 
terem gazetenizin tavassutunu 
dileriz 

Eşi Tuba Balkuv 
ve oğulları 

i-2- 938 
K. S. 

Pamuklar 
Klt'.vlant 40, 
Dığ mılı 30, 
Kapı malı 
Koza 5·50 
Kırma 24 2ft 
Kozacı parlağı • 

bufday - çavdar 
Sert şark 5,,:.J7 
Yumuşak f>., 1 Y. 
Yerli buğdayı 4 .. 50 
Ç•vdar ~o 4,,_ 
Aaadol yulaf 4.00 

arpa 
Aaadol 
Y nli 
Nohut ekstra 
faıulye 

Yulaf yer!i 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoiea 
Bal mumu 
Cebri 
Susam 

3.es 
3,.6i 
5/0 

7,50-10 
1,,25 

7-8 
120-J~O 

70 
&7,S 
ıo 

1 .s.~5 

yapağı 
Siyah 
Şark 50 
Anadol 45·46 
Aydın 50. 
Yıkanmıı yapak 80 
Güz yunu 70 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 52 

» dab•ğ 

Deriler 
Kt çi deriıi çifti 
Koyun derisi kiloau 
Sığır deriıi tuzlu 
Sığır bava kurusu 
Maada deriai 

badem ve çekirdek 
içleri 

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

80 

15 

pİrİnfler 
Birinci nevi mal 17, S 
ikinci nevi m•I 
ç.y 
Kahve 

:'95-SoS 
111- 112 

Borsa T ılaraflan 
6-~-938 
Paralar 

Türk allunu 
lıterltn 
Dolar 

Frank 
Ur et: 

gelmedi 
6~0. 

79.,51 

24,27, 
ısıı.-ıo 

YEii MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Allıaylrk 600 1000 

Oç aylak 300 500 

Bir aylık ıoo Voktur. 

Rumi illnatıa sabrı ıo 
Kuruttur. 

i L A H 
içal vakıflar direktörlüğünden 

!1573 lira 95 kuruş b~tleli ~eşifli liman şir
kt>lİ birıası öııiintJ,. nlılını iıı ; aulı ve 427 ~lira 97 
kuruş btadt'li k~· şifli liman şirktıli altıııdaki kahve 
v~ tliikkaııl.1 ra çatı tanıirilll miiııa~asa,· a koııul
nıuşlur. Ut 2 938 cunıa giinü saat 15 "'le ayn ay 
rı ihal~ fldtlrct-k•ir. tul ı p olanlarm vakıflar uıii. 
dürlflğiine miiraeaatları ilan olu11ur. 

29.a-s . ı 3 

i l A H 
lçel Def ter~arhğmsan 

Türk parası ki y nıeti ni kortuna lıa k k ıruhı ~ i 12 
numarala kararnameve ek kararııanwrıirı hiikiim· 
leri dairtısirule ahm ·ticareti ve ahın ahş verişi ile 
m• şgul olan hakikı ve lıiikuıi şaluslaran mtızltir · 
kararu~rufnin dördiirı cii nıaddflsi nıucilıirıcP. tut
mak mechuriyNiııde olcluklan drfterlerin nü mu_ 
rwleri hazırlararuışllr. 

Altın licart-li yapmak iizre maliye vekaletince 
mfzun kılııınıış ohuı barıkah rla kuyumcu ve an .. 
likacılar gibi sanal ve ticarel erbabııım ve dişçi
lerin ve hurda \'eya m~snu ahın alam ve salımı
na .. san.alı mulad•~ halirıdf~ icra edE>n hakiki v~ya 
hnkmı şahıslar111 azami bir hafta icirı(fo idare-

• • 
nuıe müracaat ederfk OlfZltir nfanıuruılrri alma-
ları ve dt>flftlef"iııi O"~ göre hazırlı,·arak tasdik 
edılnıek iizre miidiiriyelimiztı (clefterdarlığımıza] 
ihraz P.~ lrmrleri liizumu iU\n olunur. 8 lo-16 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kurut Kebaplar 
15 Menin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap 11de yağ haıl•ma et suyu ile 
15 Kuıbaıı kebap 
20 Domatiali kebıp 

20 Bathcanlı Urfa uaulu 
20 Sulu kebıp AdAaa uıulu kebap 
~O Sarımıakh Ayintap kebabı 
20 Kiilbub 
~O Yumurtalı ıalç•h kebap 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 
15 Sade maydanozlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepıide 
~o Çii köfte 
5 Salata, Cacık, Turıu 
Kıbrıı çarıı11nda 8 -10 Numaralı Örnek Kebap 

Evinde yukarıda yazılı kebapl•r ile daha bir çok ya• 
11lmayaa kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın mlit· 
teıilerimizi memnun etmek için yapılan bu taabbUtten 

6rnek kebacısı Ahmet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 30-30 

Fotograf Makineleri 
Fotofral mevaimi geliyor, ıimdiden 

birer makine tedarik edebilirainiz. 
Kodak ve ~,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
- === 

( T 1 K U ) Markalı dolma kalemler, her cin 
matbaa klğıtlan, Kırtasiye, Kitap, F eont göıllikler. 
Kol, Cep, Masa ve duvar saatlerimizi bilb ... a tavsiye 

ederiz. SEDAD SAHiR SEY M(N 
Uray Caddesi No. 42 - MERSiN 



DOKTOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOGLU 

Doğum ve Kadın 
Hastalı klan 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUAYENEHANESİ 

Kışla caedesi Avukat Hilal 
Kemalin evinin birinci katın 
da hastalarını her gün sa· 
bahtan akşama kadar kabul 
eder 

DO~TOR 
KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU 
•••• 

Memleket Hastahanesi 

DAHİLİ HASTALIK
LAR MÜTAHASSISI 

Muayenehane: 
Kışla caddesi Fedon 

T ahıocının evi altında
daki 102 No. Daire 

·------------------------·-----· 

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

Ilı GÜVEN 1 
1 1 SiGORT ~ ... ?.Q.?YETESi 1 

1 

1 

{§lJ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tara.fından ~ 
fi!ikurulmuş tamulusal bir kurumdur. Vasfı Orgun @ 
[§lJ~~~~~~~~@~~@~~~~~~~ 

nu um•unnn•n•n nn n nnnn•nnnnnnuunn••• 

ı=-==;.....:..===~'' 1 kayadelen suyu ı 
il Sa ym ll~l~ıııı.'zırı Sı tııwıı'.ı ~öz iirı~i ıııl~ tutara~ eşi. bu J ~ınııııyaıı K ·~ \' A 1 

: DELEN SU\ l:NL gaytıt sılılıı hır şe~ıldP mf'nhagdakı lfsısatmda eksık-Foto gün 
------- 1 1 l likleriui tamamlamış ftınrain ~n son usullerini yaplırm~kda bulunduğu-

! lııızu arz ederiz. 

FOTO GÜN de seve s~v~ fotogn.ıf Çt>klir ir 
aArandisruan y~ptırır amatör i~lt~rirıizi gör
dürebilirsiniz. 

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

FOTO G ONü sürat güzellik ve cizibe yaratan bir 

yer olarak kabul ediniz. 

ı 

e:=~ ır~s=all• G' Et~C·&f3e5=s=3 

' 
Doktor 

Muharrem Atasu 
'!1 latanbul ve moakova Ün;veraiteai + 
Iİı aeririyatı hariciyeainden mezun 1 
dJ Hastalarını Bayram günlerinden mada her iÜD O 

ıabah aaat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- O 
ra on beşten onsekize kadar muayenehanesinde kabul 
eder. 

ADRES : Camişerif MnhalJesinde pazar caddesi 
29 No.lu Hane 

•'3U•:•l!C9i!ile~CH~#.l~-·-lie 

Yeni mersin Basımevi 
~ÜCELLİT 

HANESİ 

E kiruiş, parçalan-
mış, forsud~ kitapl~
rınızı işe yarHmaz de
ye atmayıuız. bir giin 
size lazım olur. Kitap
Jarnuzı, defterleriuizi, 
miicellithanemizf', gön~ 
deriniz. 

Her ne~i kilap ve 
defterler şık, zarif nw 
tin ve kullanışlı ola 
rak citlenir. 

1 
Güven 

Sigortası 
Hayat tarifeleri ih 

1~iyacınıza · en ııy

gan olanıdır. 
Acantaaı . V ASFt ORGUN 
dan arayınız . 14-30 

Yurtdaş 

Kızllaya 

aza olunuz 
Yeni Mersin Basım evinde basılmıştır 

fi . KAYADELEN SUYU 
1 Kayna~ığı yer~en iti~aren istasyon yanma ka~ar cam ~oruiarla ~illur ~avuzlara 
1 in~irilmiş ora~an~a ~ütün fizi~i ve ~imyevi evsaf ım mu~afaza ederek el ~eymeden 
·ı ~ususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
1 şehrimize gelmektedir . 
ı KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalıdellğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın 

it gösterdiği ra~bet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğ1 zait görQyoruz. Sıhhat Bak"lnlıiı 

llve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ~alr1z Türkiyenin 
ft en iyl suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın hirinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
il etmiştir • 8 
l'6 iştahsızlığa, hazımsızlı~a bir çok mide baA'ırsak hastalıklarına karoı KAY>. DELEN şifalı bir M 
M hayat kaynaQ'ıdır. il 1 Supu ptk temlı ııe btrrakdu. T terübt tdtn sayın hallwnız~undinde bu/dutu zlndelllt ve sıhhatuı •• 
es verd/tl f arlılar/o supumuzun mil§terisi çol!almaktadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
•••1111annnnımmnnannnnnn•nnnnw•••••BB•• 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

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

**•·······~········· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLAPl 

il HER. NEVİ 
KİTAP, GAZETE 
VE :?v.t:EO~UA 

TABINI DER. UH
TE EDER.. 

K.AR.TVİZİT 
D A V E T K. .A R. T
L.AR. I. ZAR. F K.A
G I T BAŞLIK 
L AR. I T AB ED İ
Lİ R.. 

• 


