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Beşler İtalyanın dileğini inceliyor. 
Kamutay aybaşında açılacak Halkın Sorgusuna 

• • • • IJil IJevrıtnımızın 
Harekete geçiş günü 

An karada hazırhklara başlandı 
. ---~~~~~-

8 akanlı klarda hararetli bir faaliyet var. 
ilbayhk ve Sıtma Mücadele 

kurumu karşıhk veriyor 
Atatürk erginlik savaşma 

başlarken: 

« - Göreceksiniz neler ola-

cak» dediler. Gördük her ~~y 
oldu. Tarihsel sıırayburn? ~o!
levlerinde Tilrk devrımının 
. Uven sembolil olan 
ınan ve g 

Ankara 22 (Özel aytarımız
dan) - Kamutay önümüzdeki 
ay başında açılacağı için hazır· 

hakkında hazırlanan projeyi 
ve Noterler kanununda yapıla
cak değişiklikleri incelemek-

Şehirde bu yıl sıtma durumu nasıldır? ba
taklıklar hangi sebeple kurutulamamış. 

bu sözle kültilr sa~aşmı 
açtılar. Yıllık işler gilnlerın dar 
saatlerine sığdı. Orta çağ ~else.
fesinin « tedriç » nazarıyesı 

.. dil başı age\li Arap harfle-
son . 'ki 
rini attık. Tarihimizin yı~ı • e-
rini birer birer ilstündekı ek-

leme yaftaları sökere~ ortay.a 
çıkaJdık. Şimdi de Dıl devrı-

. . he)·ecanı ve kısa günler 
mınm 

içinde şaşırtıcı gelişmenin tatlı 
sevincile ulusça tek amaca ko-

şuyoruz. 

Çöl tozlarına bulana bulana 
gramerile ve bütiln aylesile 
TUrkeline göç eden, tenbakü 
kokusuyle kültürel kuramımızı 

uyuşturan yabancı di Uer; Ustun 
deki yüzlerce yıllık . tozu . t~-

. lenen öz Tilrk kelımelerının 
mız .d.l 
karşısında grup grup erı ı er. 

Zaten tarih aydmlandık~an 
sonra Cumuriyet kültilril dilz

dil otoritesine baş eğemezdi. me .. 
26 EylOl birinci Tilrk Dılı 

kurultayile yUzlerce yıl Türk 
dilinin kuramına girmekten u
zak kalmış ulusal şuur hareke-

te geçti. 

iki Un sonra dil devrimi
. . h~rekete geçişine başlan 

mızın . 
lnn bu bilyük kUltilr hadı 

gıç o 1 d.. .. il 
sesinin dördüncü yı onum -

nil yaşatacağız. . 
23 Nisan nasıl ki Türkıye: 

nin dilnya annacına yep yenı 
bir varlık ve yepyeni bir gilç 

hklar görül
mekte ve say
la vlar Ankara
ya gelmekte
dirler. Bakan
hklo.rdada ha
raretli bir faa-

liyet göze çarp 
maktadır. Tüze 
bakanı Şükril 

S a racoğlunun 
doğu illerinde 
bir gezi ye çı-

A tatÜ rk 
- - tedirler. A vu-

BaŞbakan ve Ba
kanlarla Ankaraya 

döndüler 

katlar kanunu 
nun incf11enme 
si için de bu 
günlerde ayrı
ca bir komis
yon kurulacak 
tır. 

İlkteşrin ayı 
içinde kamu
taydan çok ö
nemli kanunla 
rın çıkacağı 

umulmaktadır. kacağı hakkında 

çıkan haberler 

de yalanlanmış 
tır. Bakan ka-

Ankara 22 (A.A)- Cumur 
başlranı Atatürk beraberlerinde 
Başbakan İsmet İnönü Genel 
Kurmay başkanı Mareşal Fev
zi Çakmak, İçbakanı Şükrü 
Kaya Finans bakanı Fuat Ag
rah Ekonomi bakanı CelAl Ba
yar ve birçok saylavlar olduğu 
halde bugün şehrimize dönmüş 
lerdir. 

Bayındırlık 

bakanı Ali Çe
ti nkayanın do

mutayın ilk a- ;_______ --------= ğu etutleri üze 

çılışında sunulacak kanun pro- rina doğunun bayındırlık pla-
jelerini gözden geçirmekte ol- m ve kanun projesi de hazır· 

.., ·b· b k l k u t lanmak üzredir. Bundan başka 
dugu gı ı 8 an ı m 8 eşarı- İş kanunu yeni Finans kanun-
nın başkanlığında toplanan bir 

Jarı bilhass sayım vergisinde 
komisyonda ceza muhakeme ı yapılacak değişiklik pro;eıeri
usulleri kanununda değiştirile- 1 de kamutayın ilk toplantısında 
cek ve kaldırılacak maddeler görüşülecektir. 

Ötey gün şebi rdeki batak
h k ların kurutulması konusu 
çevresinde yazdığımız bir dile
ğe dUn İlbayhk ve Sıtma 
mücadele doktorluğundan 
iki karşılık aldık. Aynen yazı

yoruz: 
Yeni Mersin gazetesi direktörlnğUne 

21 - EylOl - 935 tarih ve 
2191 sayılı gazetenizin birinci 
sahifesinde (Halk soruyor - Sıt
ma her eve girdi bataklıklar 

neden kurutulmadı? - ) başlığı 

altındaki yazınızda bir okuyu
cunuz tarafından küçük say 
mükellefiyeti ilAn edilmiş ve 
proje de yapılmış olduğu halde 
kurutulma işinde önemli bir 
hareket görillmemesi sebebinin 
sorulduğu yazılmaktadır. 

Uray içindeki bataklıkların 
durumu umumi Hıfzıssıha ku
rulunun 8-8-935 tarihli toplan
tısında konuşulmuş ve yeni 
tasdikten gelen 935 yılı uray 

italya Cenevreden çekildi mi 
- --- .-::: __ =.::.:=· .. =. .. :::=::::= ..•• =.::-:::=:"'.::;::: •. :::.:. ::;:;·.=·::=::::·• ···--····-· 

Habeş davası Akdeniz işi haline geldi 
Beşler ltalyanın cevabını inceliyor. Habeş;stanın cevabı bir 

haftadan önce verilemiyecek. Durum hdla karanlık 

ilgili olmadığı İtalya gazetele
rinin neşriyatına karşılık ola- 1 

rak verilmiştir . 1 

dün evvel cevap vermiyeceği

ni bildirmiştir. 
Cebelüttarik 22 ( A.A) -

Etster kruvazörü İngi le reden 
buruya gelmiştir. Cebelilttarık 
limanının açık bulunan tek met 
hali şimdi bir ağ gibi kapatıl

mıştır 
le çıkış günil ise 26 EylOI. d~ 
devrim kronolojisinde serpıntı 
halinde bulunan düşüncelerin l 
toplu ve şuurlu bir çıkışla :urk 

killtilrilniln dirilme ve gelışıne 
unu olarak yaşayacaktır. 

Cenevre 23 (A. A)- İtalyan 
delgesi bu sabah beşler komi
tesi başkanını görerek İtalyan 
bakanlar kurulu bildiriğinin 

genişliği derecesi hakkında 
izahat vermiştir. Komite baş
kanı bu izahatı aldıktan sonra 
beşleri pazartesi gilnU toplantı
ya çağırmıştır. 

Siyasal çevenler bu toplan
tıda ltalya isteklerinin göz ö· 
nünde tutulması imkAnlarının 

tetkik edileceği kanaatindedir. 

Roma 22 (A.A) - İtalyan ' 
basını Habeş işinin İngiltere 
ile İtalya arasında bir Akdeniz 1 

işi haline girdiğini ve İtalya
nın İngilizlerin Akdenizde yap 
tıkları tahşidat üzerine uluslar 
sosyetesinin naUlrı dikkatini 
celbedeceğini yazmaktadırlar. 

Cenevre 22 (A.A)- Cenev 
redeki Habeş delgesi dUn Eden ' 
ve Fran~ız Dış bakanlığı genel 
sekreterınden beşler önergele-

Not : İtalyanın uluslar sos
yetesinden çekildiği ve delgesi 

Aloiziyi tayyare ile geri aldığı
na dair yabancı radyolardan 

g O gilnden bu güne kadar 
nekerte bir yol alındı~mı TUrk 
dilinin üç yıl öncekı zavallı 
durumu daha iyi anlatır. 

Ş. di bu bUyilk kültür işin 
ım bil 

d Türk ulusuna düşen en -
~k ödev çalışmaları kolaylaş· 

Y k T D T kurumunun 
tırma ve · · · 
yorucu araştırmaları sonucu 
bulup çıkardığı bizim olar: k~
limeıeri yazı ve konuşma dı-
linde kullanmaktır. . 

Rıza Atıla 

Londra 23 (A.A) İngiliz 
Finans bakanı verdiği bir söy
levde şunları söylemiştir: 

..: Öyle umuyoruz ki bizim 
Cenevredeki hareketimiz ve 
uluslar sosyetesi üyesi bulu
nan memleketlerin beyanatı 
harbi durdurmasa bile bunu 
tehdit ve tahdit edecektir. 

Londra 22 (A.A) - İngiliz 
donanmasının hareketinin ta· 
mamile tedafüi maksatlara bağ 
lı olup zecri tedbirlerle katiyen 

ri hakkında bazı i:l.ahat almış ı 
ve Habeşistanın hafta sonun-

bir haber duyulmuşsa da dün 

geç vakte kadar Anadolu Ajan 

sı buna dair bir haber verme

miştir. 

Mllletimlzln ileri atılmalariyle dolu olan, yaşama kudret 
ve hakkım dünyaya tanıtan bir devirde yaşıyoruz. fnklşafia. 
runızın ölçülmesi için içinde bulunduğumuz, üzerinde ehemmi· 
yelle duracağımız işlerden birisi de muhakkak ki: 

20 llkteşrin pazar giJnü yapılacak 

olan genel nüfua say ıtnıdır. 

hüdçesi ndeki tahsisat ile ba
taklıklardan bir kısmının der
hal kurutulması ve sıtma sava
şı komisyonunun kestirimile 
sıtma mücadele kanununa göre 
milkelleflere tevzi edilen para
nın toplanılması ve gereğinin 
yapılması Şarbayiığa bildiril
miş ve Şarbaylıkça kurutma 
işine bilgi olarak başlanılmış 

olduğunu saygılarımla ibi ldiri-
rim. 

lç·el llbay V. 
T. Dinçer 

Sayın Yeni Mersin Direktörlüğüne. 

21 - 9 - 935 günlemeçli ga
zetenizde çıkan yazının ilgisi 
dolay1siyle : 

1- Sıtma her eve girdi sö· 
zil çok yüksek, aşırı bir deyiş
dir. Bugün artık sıtmanın şid
deti geçmiştir. Hu ), l iki ay 
önceki sıtma geçen yıla göre 
artık durumdu idi. Fakat hiç
de salgın denecek biçim gös-
termemişdir. · 

2- Havalarm günden gü
ne serinlemesi yüzünden sivri 
sinekler çok azalmıştır. Her 
gün şarın ayrı ayrı yerlerinden 
gelip dayramı1.a baş vuranlar
da sineklerin azaldığını, he
men de kalmadığını salık ver
mektedirler. 

3- Bataklıkları k urutmak 
için şarda bilit olunan « küçilk 
çalışma borçluluğu» parasını 

toplamak Urayın bir ödevi ol
duğundan 4 ay önce bu işe baş 
Iıyan Uray bazı kimselerin bu 
parayı seve seve vermelerine 
karşı bugüne değin ancak 300 
lira toplayabilmişdir. Halkdan 
kolay kolay para torlanmadığı 
için bu işi üzerine ularak, ku
rutulması önemli bulunan ba
taklıklardan birini [Tabakhane 
bataklığı] 23-8-935 de ilstermiş 
ise de aradan bir ay geçtiği 

halde henüz işe başlanamamış· 
dır. 

4-Bir okuyucunuzun anla
tışlarına dayanarak yazılan 

sözlerin dUzeltilmesini dilerim. 
Mersin S. S. D. 

Dr. Fehmi Gökalp 

Y. M. : Bizim yazdığımız da 
sayın doktorun s5ylediklerinin 
ayni idi. Ortada düzeltilecek 
bir yanlışlık olmadığını sanı

yoruz. 
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SAYFA: 2 

Tecrfıbeli adam 
kimdir? 

Yeni Adam'dan 

Meşrutiyet devrinıilP 

birlikle ha~ıruıza çıkan 
foal adam tipirıdeu kuı·-

tulduk. Bu adamıtt ııe 

d•~ğf.!ri vaı·? dt•diııizuıi, 

faal adanı def'lt~ rdi· IJal . 
lm~i arl1nılanm faaliyPl 
değil, uwtodik faaliy•~l 

olduğunu a11hıtnıak için 
H rada 11 "'llf <ı r aecmisti. J t) • • 

Gd i~i ·gliz•·I faa liyeı. lıir 

drğc~r olsaydı, deli en 
cltğerli insan olmalı~· dı. 

Ç ii n k ü t~ n faal a t1 a m o
dur. Birde «lf~criiludi a
clam» değ.-ri var. Sorar
:o;ıruz. Bu ada nıııı ıu~ 

değeri vardır? lecrülwli 
derl~w. Tahsili, ihtisası, 

metodu ve metotlu çalış

ması almıyan Hdamın 

lt•criibnsi ola bili rmi? Sfiv . " 
le büyle hir tecrlibe~i 

olsa bile bunun bir d·~

ğP-rİ olabilirnıit Yanlış 

tltişiinmcyin, bilnwk ayrı 
ıl•~nemek n )' rr dPği leli r. 
Tecrübesiz hiç bir şey 

üğrenilmeı. Zalen ()ğrt~n

mek lrcriih~ •'tnH~nin 

übiir adıdır. Bilen adam 
da mutlaka hu bilgiyi 
elde t'llİren biiliirı l(tCf'İİ

heleri )' apnıış oları adam 
demektir. Onun icin ne 

• 
hilen fak~t lecriibesi:1. 
adarıı, nede Lilnıiyen fa_ 
kat tecrübeli adanı ola
maz. Ancak hildi~i icin • • 
tPcrüheside olan ve tee-
riibe sahibi olduğu için 
th~r mutlaka hilen ad(H1' 
olalJilirki her iki şekilde 
de ikilik karşısmda değil 
lf~klik karşısında bulu 
ırnyor·ız, buda mütehas 
~ıslır. Tecriibeli adam 
dtığil, miilalıassıs adamı 

ish~meliyiz. 

i.H. 

Sanat okullarına 

alınacak talebe 
Ankara - Ru yıl sanal 

okullarına i115 talebe alı 

uac:ıktır.Okullara yazılmak 
için haş vurarılarıu sayısı 
hirıdtırı fazltıdır. 

K iilı iir bakanlığı mes
leki tedris<ı L direk törliiğii 
musahaka sırırıçlanna gi 

renlerin evrakırıı incele
meklecJir. Netice ay başın 
Jao evvel Lelli olacaklır. 

il . ...._..-

YENi MESIN 24 EYLÜL 1935 SALI 

Prenses Tsahai rr'tır]{ hayrağı geceleri çekili 
kalmıyacakrır 

Habeş imparatorunun kızı 
sarg·ı bezi hazırlıyor llafta tatili miinasebe

li le cumartesi günleri 
saat on iicle nıerasinıle 

ı 
nerelerdP, nasıl çekilf~ce

ğirıe dair elde bir kamın 
ve nizamname olmadığın 

Deyli telgraf gazetesinin Adis 1 
ababa gönderdi~i aytarı yazıyor ; 

JlalH'Ş iıuparatorunuıı 

kızı fH'trnseıo; Tsalıai ilk 
defa ol.u·ak ~ara\' anana-. 
hı rrııı hozmu~ v•~ ha bası-
nın izııi ile onlunou has 
tab<Jkıcılık örgiilii nıerke 
zi mit~ tal ıs 11ıa i!a haslet m ıs 

• • t] • • 

l 11'. 

Yaıııııcht hir lıık mu

hafız olıluğu halıle prtrn
SPS hir olonıolıille lla lws • 
kadırılctr'I çalı~nıa cemi -
yelinin şrlırin orla yer
lerirıcfp, hulurı:ın uwrkf~Zİ 

ııt~ gelmiştir. K erı<l isi i pr. k l i 
eluiselt!rinirı iizerirıe he
vaz hir 0önılek trrcirert'k . ~ ~ . 
orada asılzadP.l~rin ve 
sara v hii }' ii ~ leri nin karı 

fara olan i3 l kadınla bir
likte calısnı:ti!a hashuıııs 

• • t---, • • 

lır. 

Bu ctrnıiyet f ngiliz el. 
ci~inin karısı olan a.. .. ,·di . .. 
Baı·ton taraiwclan kurul-
mu~lu r. 

Honıa katoli k nııssyo
nu ııda u üc ha~tal>akıcı, 

• 
evelce e,·in salonu olan 
hii~· iik odadu sargı bez
leri hazırlamakta idiler. 
Bii y li k hi r ma:~a 11111 ha
şıııda oturnıuşlartlı ve 
Loııd rada n uçak 1 a getiri
len bir uıolİel makina)·a 
göre yf~di bir sa11atkar 
tarafındarı tahtadan ya
pı l m ı ş h i r m :ı k i 11 a ) ı k u 1-

Hava tlırunun 
neticesi 

Ayın 25nde belli olacak 

A n k a r: a - T ii r k i y •~ ha -
va tııruııa iştirak edeu

ler lıa k kııula lıazı gaze

Lt·lerirı vr.rtliği haberler 

asılsızdır. Grnd kurmay 

da11 salahiyetli hir zat 

nP-lieeuiu avrn yirmi he-•. -
şinde helli olacağını, An
karada tP.skil edilen bir . 
lıe \'('tin ta,. yare rılola rının - "' . 
.kazarıclık la rı pu va nları 

telkiklt~ nwşgul bnlundu 

ğuııu söyh~di. 
• 

lauarak san!ı ·H•fH\' Oi'lardı. 
,ı -' • 

Prera~es iki dakika 
içi ııılr hu işi kavramış 

ve inet~ parnıaklarilt~ he-

men çalışm:ığa b:ışlamış 

t ı r. 
Bu sırada işini hıra~

nııyarak musikili SPSİ ile 
ve yanlışsız hir İııgilizce 

ile hana di)'Ol'<lu ki : 
Lo11 d nul a bulun-

d u ğu uı sıralJrda bir kaç 

• 
çekilen bayrağımızın o 
giin gu ru pıfa indirilerek 
pazar günü tekrar çekil-

nı•n~inin ıni, ~oksa cu ınar 

ttlSİ geceside asılı bıra

kıl masmın doğru olduğu 

ha~ kmcla hazı ter~ddiil 

lcr !!Üriilmüstür·. .. . 
Bay nı ğınuzm ha ııgi 

ahval ve şartlar içinde 

dan, bu nıiihim noksana 
gidermek üzere ilgili ba
kanlıklarm da iştiraki ile 
sü bakanlığında toplanan 
komisyon vazifesini biti
rirıceye kadar bayrak bel 
li günl~rde asılacaklar. 

Yalnız asılacak hay
raklaı·ın geceleri çekili 
bırakılmaması t~min edil 
mişlir. 

hastahaııe~· i gfirııı~ğe 

gitmıştıru. l\t>şke orada 
ilaçdaı1 alınaçak istilılak resmi 

nasıl ça lışıldığım daha 
iyi üğı·erıst~ imişim. Cü-

11 ii 11 h i r i n d e b i r lı a r p t •~ 
yaralanacak olan ask~r
lt~ri mize ııa~ı I bak ılaeağı 
nı fiğrenmek lazım gt1 le
CPği111 kim bilirdi. 

Kendisi, memle~elle 

doktor, ih\ç ve sağlık 

fü·gütleri bulunmadığını 

aıılanuştır. Bu tiirlii şey

ler llalH'~istanda hilin
nw nıeketdi r. Simdi ve ka-

~ ., 

dar hasla ha ne 11e demek 
: >ltlu~tınu bilmi\·en sa-. ., 

va~çılar yanılandıkları 
, .. 

zaman yere uuşer ve o. 
rada üliirlenli. 

.\nkara - İsperıçi.vari 
ve tıbbi mlisL:ılızerler ni
zamnamesi Ba~anlar ku
rulunca onanmıştır. Bu-

na göre Tiirkiye içirıde 

yapılan veya dışarıdan 

getirilenler fiyatlarına gö 
re istihlak resmine tabi 

dider· 

25 kurusa katlar olan • 
lal'da ı, elli kuruşa kadar 

olanlarda 2, yüz k~!ruşa 
kaılar olanlarda 3 vt~ yüz 
kuruslkn faıla olanlarda • 
5 kuruştur . 

Türkiy~ i~iııdP. yapılan 

lada dışardaıı getirilen

leri birhirinden ayrıt Pt-
Bugiin Fransız fllçili -

ğirıin Adisababaya J 80 
slhııiirge askeri getirmek 

1 
dilt>ğinde olıluğu bildiri! -

1 
mışLıı·. İmparatorun lis
rıouH•I hir hal karşısmda , 
lrnııa iziıı vert•ceği 011101- 1 
ımı kaad ı r. 

Halkevi 
JSJ YUVA 

ana ok ulu 
dirt'körlliğiin<len: 

Surideı1 ticaret 
l1oyeti gele

cek mi~ 
Aukara _ Bıs hakan-• 

lığı w~ıu~ı ~w k r~tel'i N tı 
marı HifaL geldi. Nunıarı 
Hifat, .llı~ır elcisi A hdiil . 

• 
mdik llamzaııın yerıne 

Fleezairirı elci ta\' irıiııcle . "' 
hiiktlııwtinıizılPn islimz:ıc 

• 
eılilcliğiui sö)·ledi. Sariye 

gazet~lerinin yazdığı ~ihi 

l>ir Suriye licaı'P.l lwv-. . 
etiııin nrnnılt>ketiuıize ~e

lt>cegi lıakkmda dış hakaıı 

lığırula nwhimat olmadı-

[ ğ1111 sözlerine ekleJi, 

Yavruların lıer tiir
lii ihtiyaç ve ısllra

lıali düşiiuülerek bu 
yıl yuva nııza en mo
dere11 (1ğrt>lme vasıta 

ları al.nnıJ~lır. 

Kayıtlara ~7 Eylül 
Cuma glirıiindeu iLİ

harPrı h:ıslarıaeafürı _ . " 
darı comıklar11ıı \3Z-. . 
d ı rnı tık isle \t' lı ler ~O-

~u k su caddtısi lıılıisar 
lar idaresi civarındaki 
yuvamıza 

edehilil'ler. 
miiracaal 

evleri uzak 
olan vavrular icind~ . . 
vuvanıızda hir yenwk - . 
oılası hazırla 11 mıştır . 

nıek h;in pullar iki rerali 

ve bir, iki, üç,beş kuruş 

dPğ~riııde ~laca k Lı r. 

Beş yllhk pamuk plim 

A rıka r:.• - Ziraat lıa

kanlığının hazırladığı beş 

yıllık pamuk planınm en 
diislri progranımuzla denk 

\'iiriHiilmesine (!alısılı\' Or. 
~ . . . 
1938clt~ hitt•cek olau ph\-

na gün~ yılda 160 bin 

balya ıstihsal edilecektir. 
Bliltin pamuklu fabrika 

farın inşaatı billiklen son 

ra istihlak edecekleri 

olan 158 bin balya pa

muk dahilde tedarik edil

mis olacaktır. • 
t~t · çeulenl•~ Egede bir 

iucdeme yapan pamuk 

miildıassı~ı Ba)O )'ak11Hla 

şarkla bir tetkik seyaha
lıııa cıkacak. Elaziz v~ . -
Diyarbekirde yapılmakta 
olan pamuk zeriyatırıı 

lelk i k ederek neticelerini 

l>ir rapoıla 

hil<lirt~C•~ k tir. 

Kiiltiir direktö .. .. 
rtımtız ral1atsız 

1\ iil l ii r clirektöriimiiz 

Nahit c~mal Toker iki 

güntlen beri rahatsız hu 

lu rıcluğu nda 11 ödevi başı# 
na gelememektedir. Sayın 

clirektöre çabuk iyilikler 

dileriz. 
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Açl{alan Öğretmen 

~im~i Yemek Yimek için Ücretle Angaje [~iliyor 
!Mersin 

Piyasası 
Pol tot isru!n~Je. bir. ~la-ı 

car öğretmem 1şs1z kal-
ile yeme~ le lokanta m iiş · K.G. 
terilerinin verdikleri hic Pamuk ekspre!il 

• 
mış ve iş aramak için Bu· 
dapeşte'ye gelfJliştir. Fa
kat günlerce siirt'n araş
tırmadan sonra kolay ko
lay iş bulamıyacağmı an
layrnca kendisine talJicıtrn 

verdiği çok yemek has-

reddetmemektedir. ismi f ane 
Kapu rualı 
Kozacı parla;;tı 

iane çi~idi 
\'erli » 

Koza 

letini kullanmağa k!}rar lendirnıek için 

«)'emek yeyiciler kıralı)) 

diye çıkan bu adam ak

şa mra rı lokontada <dşini 

bitirtliklP.n sonra PP-ştenin 

IJii)·ük ayleleri tarafından 
ç~ğrıJılarım yemel\te eğ- Susaıu 

Fasul ya 
ücretle 

Nohut vermiş ve bir gazeteye angaj~ P,dilmflğe başlan-
ilhn göndermiştir · mıştır • Dalıa iki hafla 

Bir kaç gün sonra Ru- önce işsizlikten aç k~lan 
da peştenin en biiy ii k lo- , uu adam şimdi kcırısırn 
k antası (Pol tot) anwıje 1 

ve cocuklarını da vanına 
etmiş ve Hğle yemeklerin- • ~ 

~etirm;ş ve hayatından 
de "·iiksek bir yere çı-

., çok memnun olduğu ııu kartarak hem miişteriferi-
söylemişti r. 

ni eğlendirmek lıem de 
işlihaJarnu getirmek için (Pol tol) un )'alnız lJir 
olacak ıniilemadiyen ye- ka)·gusu vardır. Şişman

mek ye<lirnwğe başlamrşlır lauıak, çiinkii on lwş giin 
<Pol tol) öniine gelen lıer de (10) kilo birden art 
yemeği büyiik bir iştiha IHIŞllr • 

Pariste Monak 

Mercimek 
Burcak • 
Kus yerui . ~ 
Kum darı 
CelLik • 
Act çekircl~k içi 

Sabun Ayvalık 
l~a lı ve 
Nişadır 

Çay 
Keame Şeiıer 
Sandıkta 

Toz ~ekP.r cu valı • • 
Kalay 
Bahar 
Arpa Anadol 

K. S. 
45 
41 
40 
37 

2 
l 75 
8 

11 50 
8 
5 50 
8-9 
4 50 
7 
4 
6 75 

42-44: 

24 

98 
16 

270 -275 
15 L. 
27 L.55 K 

212 
75 

Son moda bir Ordusunu dağıttı Piriııç 14 

dolandırıcılık - ------ -- Çavdar a 

3 50 
3 30 H yerli 

.e'•••~ Son zamanda her ulus Buğday Anadol 5_5,50 
Son giinlerde Paris'te silahlarım fazlalaşlırıuağa Buğday Yerli 3 37 5 

yeni bir rıevi dolandırıcı, uğraşırken ~1onako prens- Limon tozu · 75 

lık meydana çıkmıştır. Bu liği yıllardanberi beslediği Yemeklik zeytin Y. 34-
dolandırıcılığı yapan adam kiiciik ord1ısunu tamamen Sabun Birinci 26 
daima liiks apartmanhırı • 

kaldırmıştır . » ikinei 
seçmekte ve servis kaı.u- Bu ordu 76 zabit ve ~lısır tları 
sınrn zilini çalarak ll!z-

neferden ibaretti ve Mo· Cio darı metciye : 
". ·- Beni patronunuz na ko prensi ne yılda ı ,200- ~ara Liilı~r 

gönderdi ue kadar bıçak ooo franga mal oluyordu. ince K~pek 

24 
3 50 
3 

95-90 
J 

ı 

60 
60 varsa vereceksiniz de~~ıal Prenslik hu yıl para Kir 31.'~' » 

ı. 1 l ·ı ·ip vereCf>"I m 1 .ı 11 .... . . n ııcır l O dan l 1 
uurat a )1 ey . bl ,, clarhğınua o ( ugu ıçın ı·rens \ı- 1 r c k va. 3 25 d ektedir lhcakları ıa- · ı u a u uro 
enı • •1 b'I İJl Lui dö Monako ordusuna \nadol 

kikaten derha ı ey .... . 1 · ı ı· . ,, . 
1 . ,· yaptıgı bır •ı < ırıge 3 ay Yaılaaı beyaı 

3 25 
42-47 reri vermekte ve ace e 1'11 • • • r'I . 

g .... . . sını isle- sonra kendılerıne artık ,, Sı yah 
olducru ıcm para . . -· . .. 1"f .k "d' · para verıleruıyecegını soy- ı lı 
m~kte ır. -----·-

42-47 
62 50 

Tabii, parasmı alflık- ı('miştir . 

lan . oııra çabucak orla- Söylt~ndiğirıe göre açık 
tlan kavbolnıcıktadır. iliz· ta ~alacak zabitler şiru -

· ı · 1 par-metci bu pırı ' pır 1 did~n lla heşistana baş -
· l · ( iş lu · hıyan gllya >I euru vurarak orduda nıuallim-

kl d~kisinden fazla · ı · ı 1 · · · Ca 31'111 rS · ' Jjcr~ an"aJe et 1 IUP erı IClll 
• k. t IF'i ı·aman an·( e e . " 
kesme ıs et e l göriişnıeve haşlaruışlardır. 
lamakladır · • ~ 

Sathk Ev 
•. ı·•esinde köşr. başında Bay doktoı· 

H·astane c~H u ·· · ı '"'I 
' • 1 ,·ırişik ·ıllı hoıfrum uzel'ırH e yag ı 

M 1 U 1 lıarıesıne u ' . ı 
a un l 1 ışambalı dört oda bır mulba ı ve 

b e taban arı ıu• 1 
oya v .., l · 1 • "i mevcud harw acele sathkl ır 
haıuamhgı ve ,a H;t~~ .. ··-1e . a kadar nörehilirl~r, . ı r her 11un og ,.:, " , 
llÖrnıek ISttH'P.H e , ~ ~ D' . k " .. {i· 
~ • • l 1 . Osmaulı llankası ır P toru ,ay 
almak 1sh~y· n eı . . . . ı-ıo 
Uarfuşa müracaat etmelıdu leı . 

Borsa T elğraflan 
Paralar 

21-9 . 905 

Türk ahu1111 946 
t>20 

79 - -41 -- l 2 
ist~rlin 
Dolar 
Frank 
Liret 

12- 06 
9 - 73 - 80 

Yeni Adam 
Yeni Adaman 90 ıııncı 

sayısı güzel bir kapak 
içinde yepyeni bir şekilde 
çıktı. Zengin yazıları ara
sında lsmail llak kınan 50 

milyonlul Tiirkiye maka 
lesini okuyunuz • 

SAYFA : 3 

İçel Defterdarhğından: 
Takdir olunan kiymet 

~1a ha ilesi Cirısi Lira K. ~letre N 
Nusratiye M. .. .\ rsa 184 230 1 
Bahce ~1. 

" 
144 181 2 • ,, ,, 

" 
230 230 a 

" " ,, 690 690 4 
,, " , , 276 690 o 

" 
,, 

" 862 862 6 
N usrati ye ~I. Nısıf hisse hane 800 1149 7 

" ,, Arsa 576 b76 8 
,, 

" " 
1370 1270 ~ 

Cami şerif ,'1. 
" 106 213 ıo 

,, 
" 

,, 30 60 L l 
,, ,, 

" 
345 '>''O oJ ._, 12 

Nusratiye ~ı. 
" 

276 460 13 
,, ,, Hane 800 14 

1 -- Yukarıda cins ve ki)· mell~ri yazılı gayrı men~n 

emval bedelleri pe~in alınmak iizı·e mülkiyetler 
10-9-935 tarihinden itibaren 15 giin müddet~ 
le açık artırmaya konulmuştur . 

2 - İhale 26 - 9 -- 935 lal'İhirıtlc Perşembe giinü saat 
lfl da Defterdarhkla satış komisyonunda yapıla
caktır . 

3 - Taliplerin yiizde yedi buçuk tenıinarlarım mal 
sandığıııa yatırarak makhuzlarile birlikte Defler
darhga müracaatları . 11 - 15-20 - 24 

Acele Satlık Hane 

Gözne Yaylasında 
Fevkani dört oda, \ahlani iki utla bir mulbah ve 

bir banyolu, 1840 nwtre murabbaı eşçarı nıiismireli 
ve bağlı tarlayı lıa vi doktor llifzinin hanesi acele 
sa tlıkıhr . 

Cok müsait ve ehv~n bir bedel mukabilinde satı-~ 

lacak ol~n bu evin beclelidı' muteber bir tüccar 
kefaletile iic senede allı taksitle. ödenmesi kabul edilir. • 

Fazla t,afsilat almak ve göriişmek i~leyenlerin mat-
baa rrnza ve İs mel lştwi ne müracaatları . 16 -30 

Sathk Ev ve Dükkanlar 
Silifke caddesi iizerırufo )'arım ada şeklinde tak

si m edilmiş bf~Ş <liikkan üzerine altı oda ve biİ)'Ük 
bir salon, malbala, a b(IPslıa ne ve zemin katını havi 
bir varidatlı emlak sathkılır .• \ vni mahalde Faik Tok-.. 
lafa miiracaat • 3 -- 5 

a1em1e•~a1e•a11e1ee1~ 
1 İTİMADI MİLLi 1 
a Türk Siğorta Anonim Şirketi ~ 
M Şirketin Bankası : Sümer Bankdır 1 ~ anğin ve Nakliyat siğortalarınızı ı 
M itimadı milli şirketine yap~ırınız . ... le 
le Mersin :e llavalı .\cenlelıµı • 

M Omer Vasfi ~ 
~ Giimriik caddesi Jo. 15 f8i:i 
~ 51-60 

aMIG~M~MBl~IJa~g 
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BiR DAMACANA 

KAYADELEN SUYU 
1~25 'KURUŞTUR.. 

İyi su fiyatlarında yapılan ihtikar üzerine sayğılı 
Mersin halkının ş i k a y e t i n i nazarı itibara alan 
ticarethanemiz bu kere yine eskisi gibi Zafer cad
desindeki depomu:ıda Kayadelen Suyu satışına de

vam edecektir • 

Mersin' de satılan suların en iyisi Kaya delen Suyu 
olduğu Sıhhat Bakanlığının raporile sabittir. Bu ci
heti sağlığını düşünen halkımızın nazarı dikkatina 
arzederiz. 

Uraylıı'tın vermiş olduğu narh mucihi hir Damacana 

1 
KAY ADELEN SUVU 125 kuruştur. lsteıı i lt>n adrese derhal il 
gönderilir • 

Adres : Zafer caddesinde Sakarya lokantası karşısında 

•

4-10 Kayadden Suyu Satış Deposu 

-----------------::.1 

CLiMASX 
KLiMARKS 

klımaks Stı l)eğirmenleri 

Bütün Dünyaca T anmmış air İngiliz Mar~adn 

Nöbetçi [czane 
--"'--

Bu Akşam 
Sağlık Ecza rH~sid ir . 

~~M--~~--~-•K• 
' 30 Liraya el ~I ~ ~ Taksitle M 

·~======~· ~*~ Isn-ıarlama ucıız elbise ~ '1±~ i:'±il 
SAGLIK. 
ECZANESİ 

Mersin Gümrük Civarmdadu 

llPr rwvi Eczayi 

tılıhıy.-, YP.rli ve Av
nı pa nı iisı a hı~ra lı hu-
1 u rıu r 

~I En iyi raıakasdar ··lirıcl f'ıt çı~arı, f'U lüks le 
~l~ rrı ucıız Pn ~ou uıodrl vt~ nıoda~ n göre y•·rli M 
~İ~ H~ Avrup.ı ktıuıaşlarııııl.ın 30 lira~a lıl'lll- le 

1 
ele lHksille t~lhi~t~ yaplırahilirsirıiı. ~ 

. . 1:-ti> 
"FERiT ÇELEBi,, müesseselerine M 

~ uğrayınız. ~ 

1 gM~~li~--~~~·~-~I 
•i=====·. • 

1 ~Ü~i:. ~~K~~~i 1 Yurttaş! 
Ülkeni korumak isti

yorsan Hava kurumu 
na üye ol. 

••o•·:·••••••••• • • . ·:· 
: Yeni Mersin Basımevi : 
• •!• 
• mücellit hanesi • 

Çadırlık - Muşamba/ık - Tentelik 

Bu lwz(Pn~ ilııivacı ol:ııılar SPl:i11ik Ban-

i 
ka~ı kar~ısıuda .\il \JEi> A V~ .\H OÜLl.J T•·cinı 
t'Vİllılt'n h~dal'ik t'dPhilirlı 1 1' • 

llt>zkt'ır nıngazaıla lıalis Ur fa sacle y:ıgı, 

~ yı·uwklik Zt~~· tin yağı, Sabun, f\ahvtı, Pirirıç 
~ ŞP.kP.r ve saire bulrnıuı·. Topta11 ve pe:·akPııdt~ 

.. ~~·~ ıo.:ıo 

... 
~1emleketi ın izıle h!l 

• v ı . . . l • - • ,,,s" ııu ış, parça :ı n- •:• 

hassa halıceleriu sularınrn-. 
sı idn <•ok litııınılu olılu 

• • 

ğ u rn 1 a n la v si y •)) r 1 ar i k l ı r. 

Arzu t-!cltıııl~r doğru

dan doğruya Fahrikacl:ıu 

celbi icin tavassut t•cli)mPk-
• ________ .. ___ _ 

Adres; Mersin~ Hükumet caddesi 

Osman Enver 
19-30 

Yeni Mersin Basıınevi Mersin 

: nu~, fı~nrndt' kitapla- : 

J
• rmızı ise varamaz eh~-• .. . . . ·~ 
•!• YJ>. alma.\ıııız. hirglin • 
: size l:\zını olur. Kitap-: . ~ 

Remington Yazı MaKineıeri 

: lar1111zı, clP.fl.erlr.rirı!:ıi, : 

• ruiiet\lliı ha nemiz~ gHn-•!• ~ 
• 1 • . • 
• < •~ı·ııuı. • 
: flpr ıwvi kilap ve : 

• dt'fL.-rlt·ı· sık, zarif ıue• nı • . • nı 
• lirı V\ ~ullarııslı ola- • j' 1 Gramofon oe plaklarda büyük ~ 
• • . 1 . • • ı 
+ raf\ eıL .-:nıf'. • 1 tenzilat ve her nevi kol, cep saatları. 1 

.!lll:_._•_•_•_•_•_•_:•_•_•_•_!1 1~:~:tış:c:am ~·R:kard:~ 
Y[HI M[RSİH 
Nüshası 5 kuruştur 

Abone) Türkiye llarlç 

Şeraiti için için 

ScnBlik J2oo Kr. 2000 Kr. 

Altı aylık Ooo looo 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 yoktur 

Günü geçnıif •ıayJ}ar 20 K. 
._. 

Yurtdaş 

Onpara harcarken 

ile kimin cebine git-

tiğini düşün: 

&l~M•IJ~ll•~•alMElli 
~ İRFAN MUSA 1 
1 kolonyası 1 
• ~ıı ... 1. # 

Sı ı ıaı ve IPravt~lıııııı ı aırua uıııhafaıa 

• imal t•dilen İrfo11 ~lusa Kolorı~a~ırıı kul-
ı ıaıııııız. • · 

&IM••IIl~IBHIDJ•., 

ın•~•~ıt•~•~•~ 
~ Her Nevi kitap 1 llt'ı' nevi e~ki kiıaıı alınır. Ve saıılır ıtazeıe 
~±~ ba~· ii hay ll:ıcı Ft>h111iyc\ nıiira<•a:u Pdirıiz • 

~-IDJ···-~-~ ..... -...~-


