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Toplantısını Yaptı 1 
Toplantı gec vakta kadar devam etti. Bu toplantıda ilçeyön
kurulların ,bütçesi tasdik edildi, yeniden ilyönkurul seçimi 
yapıldı ve büyük kurultaya gidecek delegeler tesbit edildi 

Hariciye Nazırı 
budapeşteye gidecek 

Roma, 17 "Radyo. - İtalya 

Yahudiler 
ve Fılistin 
kougresi 

tin yuvarlak masa konferansı 

na iştirak etmemelerini propa 
ğanda etmektedir. 

Hatay Büyük Ziraat 
Kongresi 

2 7 Birinci Kanun~a Ankara~a toplanacak 

Mersin barosunda 
Dün yenideıı i11til1ap )rapıldı 

Bu toplantıya yirmi iki 
on yedisi iştirak 

Avukattan 
etti 

Yeni avukatllk kanununun! Secimi idare etmek üzere 
~eriyet mevkiine vazıını müte~- geçen içtimada kura ile seçilen 
kıp geçenlerde yapılan baro reıs ÜQ avuka tın idaresinde rey pus 
ve idare meclis üyeleri intihabı la ları dağıtılarak ( Abdıırrazak 
nı yazmış ve neticede baro riya Tekerk S hi O t kk F .k S . H·ı 1 K 1 O ·ı , ıı P a ı aş , aı a 
setıne ı a ema ganın seçı c ~ı A 1 t F t u " k 1 
d

. . . 'd ı· . 1 ki ra Oe; u, ıme ua va6ır an ı 
ığını ve ı are mec ısı aza ı arı 'ili h F K · · ı · d · H- " a mut uat xvnak ve Hay 

ıçın yapı an aeçım e ıse use· 
yin Antebellinin ıs rey le Faik ctar Atasoy) arasından üç arkn 
Saraçoğlu, Abdurrezzak Tekerek daşın isminin puslalara yaıılmn 
Sahip Çatıkkaşın onar rey ka· sı bildirilmiş ve reylerin tasııifi 
zanmış olduklarını bildirmiştik. neticesinde ; 

Fakat kanunun maddei mah Haydar Alosoyun 17 ,Ahmet 
susuna göre seçileceklerin, inti- I<'uat Bağırkanlınır. 14, Sahip 
baba iştirak eden avukatların Qatıkkaşın 11, Faik Saraco~lu 
nısfından bir rey fazla rey alma ııun 7, ~lahmut Fuat Kaynağın 

ları meşrut olup bu miktar rey 6 ve Abdurrazak Tekereg·n 2 ı ey 
alamıyanlar hakkında yeniden kttıaııdıkları görülerek bunlar 
intihap yapılacağı yazılı bulun- dan en çok rey alan Haydar 
masına ve geçen defaki intihapta Asutay, Ahmet Fuat Ba~ırkanlı 
ise intihaba 21 azanın iştirak et 
miş olmasına binaen kanunun ve Sahip Çatıkkaş asli üyelik 
tarifatı dairesinde üzre rey alan lere; Mahmut Fuat Kaynakla 
Avukatlarla bunlardan sonra en Faik Saraco~lu da yedek üyelik 
çok rey alan d iğer üç avukat lere seçiimişlerdir • 
arasında yeniden seçim yapılma· Bütce müzakeresi, bürolarrn 
sı tescil edilmiş ve 17 121938 tanzimi ve diğer bazı hususların 
Cumartesi saat 10 da heyeti u· görüşülmesi için umumi heyetin 
mumiye toplantısı yapılacağı 4-1- 939 carşam ba r günü saat 
hakkında Baro riya!'leti tarafın 14 de toplanması tensip edilerek 
dan avukatlara avrı ayrı daveti ogünde toplanmak üzere içtimaa 
ye tebli~ olunmuş ve dün muay nihayet verilmişt ir . 

yen saatte, müllıakaıla birlikte lozibat me•llisi üyeleri ken 
baroya kayıtlı 22 avukattan 17 di aralarında Baro reis vekili 
sinin iştirAk ettiği ve nisabı müza 
kerenin haıııl olduğd ~örü l ere k 

Seiçme başlanmıştır . 

İngiltere 

seçimini yapacaklardır . 
Baronun yeni inzibat meclis 

üyelerine muvaffakiyetler dilerız 

HükCımeti 
130 ~in tonlu~ altmış Har~ gemisi daha yaptınyor 

'1' ahir 
aı1lattı 



YENi MERSiN ~A\ FA 18 Birincikanun 1938 Pazar 

Günün Poletik Meseleleri 

Korsika 'I $[HIR VE MEMLEKET HABERLERi 
?Lübnan 
cumhuriyeti 

'----=-===-==~=================--=-

Vilayet 939 Ankara ••••• 

Bu acılayı '.elinden çıkarırsa .. 
Fransa Akdenizdeki vaziyetini Müdafaa 

edemiyecek bir hale gelir 
F aeit parlementosunda ve kim oldu~unu kendilerine telkin 

Piazza Venez ia'da yükselen ses· I Noye Zürher ' etmek için, korslkalı entelektoel 
ler, b irdenbire, Tunusla birlik ' 

S 
, lerle yabancılara hitap etmekte 

te Korsikatyı da her 1ıün adı aytung tan dir. Bu mecmuanın, adamndemog 
ioili len b ir yer haline soktu. refik vaziyetiyle yak:ıodao al4kh 

Yabancı memlekeUerde he- hakimiJe\ile anlaemeılardır. Kor dar olması, dikkate değer bir me 

Bütçesi 
Vildye tin 939 hususi bütçesi 

hazırlanmağa hnelanmıetır . Hu 
susi idare ile ilgili olan daireler 

• bütçelerini hazırlamaktadırlar . 
Bunların bir kısmı bütçelerini 
yaparak VilAyete vermielerdir. 

Radyosunda bu 
günkü program 
Türkiye Rad1odifüz1on pos 

taları, Türkiye Rad1osu, Anka

ra Radyosu . 

Dalga uzunlu~u Ancımurda koyun
larda çiçek hastalığı 169 nı . 18~ Kes. 120 Kn 

Anamu!" ilçedinin daha bir T . A. Q 19,74 m. 15195 Kes 20 

iki köyünden koyunlarda çiQek kvv T. A. P. 3170 m. 9465 Kr.s. 

hastalığı Qıktığı ve fazla mik- 20 Kn 

Yeni bir inkiltip 
arif eainde mi ? 
Paristen Bernt 1ıazetelerine 

bildiriliyor : 
Buradaki alakadar deuir

den tereeşüh eden malumata iÖ 

re Lübnan oumhuriyeti bu ailo• 
kü idare oeklini mühim sureue 
değietirecek olan bir inkilAp ari 
fesinde bulunmaktadır . Bu hu· 
susta •erilen maltlmal ıu mer· 
kezdedir : 

men hemen h iç rastlanmıyan ba sikalılar dürüst bır teba ola seledlr. Abone şartları da az en darda tel ı fat vermekte olduğu 
:ıı haly ıı u gazetelerinde ara rak hareket etmieler fakat ~dei teresan dPğlldlr. Bu mecmuanıo haber verilmietir • Vilftyet Vete · Pazar 1812/938 
ııra okurı an şeyleri ileri [sür- ma korsikalı kalmıelardır. Bu ltalyıt'da, Korslka'da, Nls'de, Sat- riner müdürü ile eaQ'lık müdürü 
mekled irler. Bu aaıetelerin iddi da httlka frauıu: iddreıini müte voya'da, Mooako ve Malta'da, fru yaktoda ba ilQeye gideceklerdir. 

12,30 Müzik (küçılk orkest
ra) l - Freude - Volksfest - Kar 
neval lG'Jstav Llndner) 2 - Ave 
Maria (Şıırl Gunod) 3 - Dans 

fspanyol No. 6 (Eorik Granodos 
4 - moonllaht in Venis (Joze 

Yeni yftce komiser işe başla 

dıktan sonra maruf hukuk adam 
larrndan bir komi~yon . tAeekkül 
ed ı:. cek ve ilk ie olarak Lübnan 
kanunu esasisini tadil ederek 
bu aünkü Lübnan cumhuriyeti · 
nin bütçesine uymayan bılyük 

idare eekline son verileı;ektir . 
alarına bakılırsa, korsika. miıı ·ı madiyerı tenkit etmie, ihmal nııı'la, Dolmaçyn'da, lsvlçre'oln d"ldt~· · · d • Bu kö,lerde sirayet karoısında 
ret, d il, anane 

98 
tema,ül bakl e 1 11 1 ıçın urmadan oikA7eUe Tes sin, GraubOod~n kıntonlann 

mıodan t amamile İtalyandır. bulunmuştur. j dakl fiyatı 30 liret, yabaıet fmem bütün ko1unlara çiçek aıısı vu-

Bu l· ı ·ı b 
1 

d .t 
1 

.
1 

Maalesef, korslk-.hlarıo ba leketlerde de 40 lirettir. rulacaktır • 
ar a, a anını ı a yaya ı "k• 1 . • • • t 

h k )
• d ' şı afet erı sebebeıı deQıldır. Fransa, mıaleRef, eadece tu· Kôylere damızlık 

bofa verilecek 
a ı uzım ır. Bu · · · ki · · ı dı. oi a.. K . , t . nun ıçıoçır , ıçlerıodeu ba r ım propagao aaı yap a .. t4dır. 

orsı ka uın taha lle laııht zıları 1ıüzel hanlarda uzak ol Fakat, protesto fırlınttlım gt>çtlk 
alakala rı olduğu inkAr edilemez madıQı intibaını veren italrın ten sonra, Fransa, şayet korslka 

Vilhet dahılinde bulunan bir ha kikattir. Bu . ada, vakıir ı s~hillerine 1ıözlerini dikmekte topraklarını mOdnfaa etmek tstl-
le, Romalıların, Pısa cumhuri dırlar. Buna raamen koreikalı yorsa, gerek flklr ~sllahlyle gerek 
yetin iu •e hemen hemen · beı ' larlo b1r hakları tam amile &a· para vıssıtaslyle enerjık bir suret kG1lerden ihtiyacı olanlara ha· 
rüz sene de Cinete cumhuriyeti nınmakta •e ona hürmet edil ~e harek.,te gf'çerek, evvelemlrde susul idare tarafından damızlık 
nin elinde bulunmuştur. O ta mekledir. Amel H tefekkür hü ıtalya lredöntlzmloln h•lk arasıo bo1ıa •erilecektir . Vıldyetoe köy 
rihlerd e, kendini koreika kraliçe ri1eti. Bu meselede çok titiz dakl kOkDofl kazıması lll::ımdır. 
ıi addetmi J en Cenı~ prenıııesi dauanan korsikalı, bu mefliumı ltalya gazt!lelerl, Korslksnı lerden ihtiya9 mazbataları iste · 
roktur. Jar~ _el sürmektedir . Koreikalı ıta.~yanlığınd ım s~ora, adanıo stra nilmietir . 

N k. ı polıtık bakımdan han1ıi memle teıık ebemmlyetınl tebıtrOz ettir ZaLıta a h k t .1 ~ va r 1• . tatyan ma.tboa_tı kele taht olursa olsun, dik mektt-dlrler. Meselenin asıl rubu U y a are euen 
o ~arıbler.ie. ı talya~ eehırlerın tatörlü~e uzun müddet boyun şudur: Fransr Korsi k.u'yı eliodtm 8' Lı 1. dekı devl e t ıdarelerınln ne ee eQoıemekted i r. bıraktığı l(UD, Akdeniz,ıo bt> rbısn tr ay uapse maukum edildi 
kilde vld uQur~ u a~zıoo b_il~ ~l· ı Korıııikanııı Franeaya aayet gl bir noktHınd11kl mevkllnl ar 
mıyor. Hu eehırlerın tarılıı ıs- dürüst hareket etmekte oldu tık. mlldafdtt edebilecek vaziyet 

1an ve ha rplerle dolup taşm ı e na eüphe Joktur Korsike, ne ten çıkar 
hr. Cenov a yalnız sahil boyla Pisa ve ne de Ceuova için lasta 

rında otoritesini kurabit:nietir. l ~üc~~ele ?t~iş~r. _o yalnız ken 
Memleketin iç taraf l arında ise dı ıçı n döğumuoıur, Fransaıa 
korsika klanları hüküm süru · kareı olan baQ'lılığını o, harp 
rorlardı · 18 inc i asrın ilk ye l· ıneydanlar111da ve sömürgeler 
mie yılı i Qi nıie, korsikalılar in · de ispat etmieıir; lt.ırkbin korsi 
di hUkümdarlıklarıoı muhafaza kalı fraıısa için can 9ermıeur 

. . . ki bu rakam nüfusunu sekizde 
edebılmek ıçm e•elA A•usıurya b'ırld · r L ' n · • d"k-ı b ı . L' ra sa ıçııı o u en u 
lıların arkasından franıızlarıu kan ebediyen unutulmıyacaklır 

Beden terbiye 
si U. müdüri\
nön Beyanatı 

•••••••••• 
- Birinciden artan -

Vazife baeında zabıtaya ha· 

karellen suçlu Mersinde Sürme· 
ne kazalı Liman Şirke\iude tay· 
ta Paoa oğlu Muetafa meıhut 

suçlar kanununa aOre mahke-

meye sevkedilmiı te Asliye Ce
ıa mahkemesinde bir ay hapse 

mahkumiyetine karar terilmietir 

Bekir Kurt 
berat etti rardımına bao•urruak zorunda 1 Botun bunlara rağmen Hal· 

kalan Cenavalılara karoı müle yanlar tarbfından kuvvetll 'bir su 
madilen mü\ladele etmiolerdir. · rette yardım gören blr Korslkll 

Esasen disipliıı öyle bir oef Elvanlı nahiresinden getir-

Nihafet, bıkıp usanan ce· l redantlzml vardır. Tartıftarları bU 
nualılar hQkümranlık hakların yUk blr yeklln tutmamakta olma 

dir k i; zahiren hürri1ete aykırı 
bir oey gibi telAkki edilir . Ha- diA'I resmt mazrufu açtı~ından 

dolayı moehut suçlar kanununa 
göre mahkemeye verilen Mersin dan tamam ile taı geçmioler '8: sına rağmen, bu hareketi lstlh- kikatte ise hürriyetin kendisidir 

8 mayıs 1769 da Pon\e Nuovo daf etmemek lazımdır. lreöantlst Çünkü, disiplin demek, hareket de arzuhalcıhk yapan lbrahim 
cinrında koreikalıları k'att he· ler, selameti, kendi memleketıe
zimete uğratan Fransızlar uziye rlnln dışıoda arayan hoşnutsuzluk 
te hakim olmnolal'dır. lnailizle lukla varlıkları snrsılmış olanlar 

iradesine •e binnetice nefse hA-
kim olmak demektir . • oatu Bekir Kurt, yaptığı bu ha 

General Cemil Tahir Türk karat suç teekil etmediğinden 

rı.0 b·ır umumi valllı'k ı'hd" I dan mDrekkep bir kaflledtr Onla hk b . k ~ aennıı·"'ı·nı' n Jüksek kabı· ı 1·vetı· n- ma emece eraetıne aıar ve-
rın Heri sUrdOkleri bllrbanlar ihtl • v " 

1 

ettikleri 1794 den r 1796 tarihi vanlarınkı'nden farksızdır, d . 1 b h . 1 rilmiştir • ı en sta1ıe e a eetm11 te söz e· 
ne kadar geçen müddet müstes- Mama fi , bu glbllere karQı, O 1 1. • d 
na Koreika o tarihten beri adada, dil ve mllllyetln Ualy:n rini eu cümlelerle bitirmiotir : 8Y8CISI 0 mıyan Utr ava 
franRaya aittir. dean, Korslkalı olduğunu ıOyle- • Beden terbiyesi idealinin 

Ada için, A•ueturya, Holan mek davalarıoı çQrOtmeğe kafidir tahakkukunda gençlili en bü· 
da, logiltere, Fransa, İspanya Mamafl, ltalyanlarla korslkalıların yük yardımcımız sayı1oruz · • 

te Ceno•a'nın katıldıkları ba bir çok mnşterek tarafları vardır General Cemil Tahir 
muharebelerde, korsikahlara ancak, bu nhıbette de aykırıklar seyahate çıkıyor 
kendi mukadderatını ıoriiı, dD la doludurlar. it,. ırlardfinberi ba. 
ıtınen JOktu. Fakat bütOİı is kim blr rol oybıyaü patbl~ Öğrendiğimize göre General 

adadaki zihniyete blr delildir. Bu Cemil Tahir, ıporcularla tanııt-
7anlar, Koreikanın ne oenotah 

... _ .. 
Mersinde Kiremithane ma· 

halle&tndeo lemail oğlu Ahmet 

Parlak yanrnda oalıetırdığı ço-

cuğu dö•düt6nden dole11 mah-

kemeye •erllmie ise de çocuğun 
dua açmaQ'a selAhiyeti bulun-

mtain'1l ınll fe'l nıtstndenr birisi de parOla, matbu de,ıete karşı dlf- mak üzere 1akında memleket 
ne Fransız ve ne de f naitiı ol mak ietemed ilinl bilikiı eade rast hareket etmektir. dahilinde bir seyahate çıkacak- duacı olmamasına bınaen ıuo-

lredantistlerlo taılrlklerl, uzun tır · ıu-·n ı.J'~{.c a,..L ı ;.ı;.. ' ı.Ju...ar t'erı·ımı· ı·ı·r 
de korsıkalı olarak kalmak is uu uel' 6' uo ~ • zamandanberl ltal1a'dan kOrUklen Genel müdfirlük müfettieli 

Armandola) 

13,00 Saat ayarı •e haberler 
13,10 Müzik (küçük orkestra 

nın devamı) 5 - Aı:ıdanlino in 
modo di canzona (Qaykovski) 

6 Lir Vandero um Die welt 
(Niko Dostal) 7 - F in Abend 
in St Petersburg (Helmund) 
18,45 Konuema (n kadını suti) 

14,l4 80 Türk müz i ği (Tan-
bur, kemenQe) 

17.30 Müzik (D..ıns saati) 
18,30 Saat &farı ve haberler 
18,40 Türk nıü7. i ği (ince saz 

faslı) 

Şimdiki 63 mebustıto müte
eekkil mebuean meclisi fesholu
nacak, yerine daha az Azalı bir 
meclis ıeçilecek&ir . Yeni kanunu 
esasi hazırlanıncaya kadar hü

kümet ieleri muvakkat b ir hakim 
marifetiyle idare edilecek, oadaa 
sonra Lübnan bütçesinin göıü
rebileceği kadro ile yeni bükü· 
met teşkil edilecektir . 

Müstakbel hükümet eeklinin 
tek bir hakimle ona yardım ede 
cek olau 4 müdürden ibaret o
lacağı eimdidell söylenmektedir. 

Uy~u ~astahğma yakalanmış 
bir Ka~m 

Hastaları tedavi elmek ba-19,35 Konooma (dokuzuncu 
art ı ırım haftası dolayıeiyle Şakir 
Keeebir _ İktısad Vekıli) ha.nesile dolancırıcılıktan maznu 

19,55 "fürlt milli~i (ZeJbek nen bir hafta kadar evvel Fran· 
tılrküleri) sada tevkif edilmie olan esraren 

20;25 Mılıik (oda müziği • giz kız Andre Moral kimdiı? 
Cumh. Baok. Bando _ sundan . Andre ~lorel de, b~n~an y.e 
Obua At ·ı B 

1 
Ki dı ay enelıne kadar bulun dı-

- os ancı, arnet · . . 
Rauf Ökt L, ,, t M f 1 ğer kızlar gıbı l6 yaolarıııda, fa 

em, r a5o - asta a , . . 1 .. 
Sesar Korno N . Ô"- p kat gayrıtabıi haller • gosteren 

, • ecmı 6 un ya . 
00 

• Cemal Re it 
1 

_ 
8 

_ bır çocuktu. Yedi ay e•el kendi· 
it , onat . d h 1 . •1 • 

Fa majör ( Benedetto Marsel!o ) sın e asta arı _ıyı ~etıren fe•kal 
2 Sonat . F d. . beşer, esrarengız bır kunet gO 

- a ıyez mınOr • - . . . 
(Jiorjio Antoniottı) Viyolonsel _ r~lmue, bu tarıhten ıtıbaren de 
Mesu• Cem ·ıı p C R dıplomasız doktor 1200 kioiyi te 

• , "I ano • emal e . . . 
oit. 1 duı etmıetır. 

2 l 25 S t P 1 
Esrarengiz kızdaki bu müt-

' aa ayarı te aro . K rı mfujo hıe kunet meydana çıkLıktan 
21,35 Müzik (varyete) sonra enelll o sıralarda karaci· 

ğerinden hasta olan annesini te
ll,55 Konuema ( ' t yarıoları 

neticeleri) davi etmie ve her zaman buz 
gibi olan elleriııi annesinin has 

22,05 Müzik (rumbalar - Pi) ta uzvu üzerine koyarak kadıoı 

22.30 Müzik (okeret parçaları iyileeıirmiel ir 
20,45.23 Son haberler ve ya 1 Madam Morel, kızırııo elle· 

rınki progrrm. rile iyileotikten sonra kocası 
Mösyö Moral de uzun müddetten 

Pazartesi 19.121938 berı Çekmekte. olJuau oidde\li 

12 80 
M . ( karın sancısını doktorların ame 

· O~ık koartet • Pi) liyat tavsiyesine ratmen kızı 
1183,0100 l~aaTtılayarı v~ ~aberler ' Andre Morale tedui el\irmio ve 

, ... rk müıığı (Halk h . _ . 
türküleri • Pi) , akıkaten çok guzel blr netıce 

18 00 Mü .k ( . 1 de elde etmıour Bugün ıütçülük 
• zı eQleucelı plak· y ·· .. ... 1• k lar) 1apan osyo wore ıa artı kar 

18 30 T
a;..... Ü ;A· ( ' nından hıQ bir eıkheti kalma-

' unı. m '&ı5 ı ıoce saz t 
faelı) mıe ır. 

19 1
« a:: t l b 1 E~arengiz kızın eöhreti ya-

• u o'8a a7arı ff ıa erler 
19 25 Müzik ( bir solist ı vee 1avao 1a1ılınca enelA boğa 

C t B k F~1 0 
k zından hasta olan komşuyu, 

um ı, aı • arm r es. dan .. 
Klariııeliat Hayrullah D ) sonra da bobreklerındPn muz-

uy gu • · 1 k 11 · · · 

tediQini aöstermekledır, 
Nhekim, kati surette Fran 

11ya ilhf\kından evel, Koreikanıo 

hQriyet kahramanını Paskal Pa· 
oli. cenovalılara hiç itaat etme 
den fransızlara bo1un elinclye 
kadar müstakil olarak hüliüm 

mekte oradan blmaye görmekte- Qine eski spor kuruma genel 
dlr. Bu emellerin temerkOz ettiği sekreteri B. Nizamettln Kmrea· 

7er, Llvorno'da •tı Telgraro. adlll oın ta1tn edlldiQ'i hakkıodakı 
da gUodellk blr gazete çıkmakta· Haberler doaru deQ'ildir . Bu n 
dır. Haftada bir, bir sayfadan lba zifeye kimin gtttirlleoeti henüz 

ı - Sonat No 2 (Brahms) .arıp o an arısını e erın10 tesı· 

Sarhoı olarak Genel evler (Pyano Cemal Reşh) riyle mükemmelen tedavi etmiştir 
cifarında rezalet çıkaracak de- 19,45 Konuşma ( doktorun Aodre Moral, Klerfonda otur 

fazla Sarhoş olan 
ikt ~~ ıahkam oMu 

ret fakat temayOllerl gayet sarih belli delildir . recede bırtuıp oatıran Arabaııot- enati ) _ \ ~.ak&a~ı~. Bu mülhit kuvvetin 
Mahmut oQlu Hıdırla Davut oa. N 20._oo Turk muziği . (M6nir oohretını duy~n bütOn citar ka olan •Edizlone della Corslca. çık 

ran olmağa muvaffak olmuıtur makta ve Korsika'nın Halyanlığınt 
Bu b ö1le olmakla beraber, kor lsbat etmeğe çalışmalttadır. Bu 
sikalı şefler, adanın kendi mev haftalık gazeteden sonra ayhli 

cudiyet;u i tek baeına muhafaza mecmualar gelmektedir. 
edemiyecoğini müdriktirler. ·Bun Eo başında, kibarhllnı f muba 
dan dolay ıdır ki, korsikalılar faza eden fakat bir lteç ~sayısını 
daima adanın ıertietçe inkitRfı blr ftrada neşretmek zorunda olan 
na imkAn •eren devletlere Jak •Antlca e Moderna Corslca. bıılun 

1 
msktadır . Francesso Guerrl'nln te 

taımıetar, onlara 'bal nnmışlar 1 1 ld ,,,. Rl 1 t d ı p p . _ 1 s s etm ş o u5 u v s a e pen 
dır. . ask,,al aol~ 11.rf ~u mu A slero Corsa, gerek metin gerek 
bazasıle, .I! ransız ıhtılalınde frao rellmlerl itıbarlyle 0 kadar mQ 
ıı:ı h11k irul1etini laHip etmiıt kemmel t.-rllp edilmektedir ki, po 
fahat b u hakimiyet iei despollı lltlkıı işlerine Alfll olmasına insan 
ta dôküııce, logilterenin hima 1 mDteessir oluyor. Bu mecmuaofn 
reıinı bae vurmuetur. Korsi.u metnl, Korslka'da yalnız ltat,aya 
ılar, eonradıo '8krar franııı Ut\hat etmek dOttınceslnlo b6· 

Gene öarendiğimize göre 
Heden terbiyesi genet direlttör

ıbaü ay l5aeından ilibaten c Be· 
den terbiyesi •e ıpor• adlı hir 
aylık mecmua neerine baelıya-

1 K d
• '"' k ureuııı • Koııeerı) 1 - Eski sabalar halkından akın akın ge· 

u a ır meeııut suçlar anunu· k 2 H - · ear ılar - alk ıürkulerı 3 - hrn 1200 ha tayı .genç kız mü· 
Kendı eserlerı kemmelen tedav i etmişıır. 

21,00 Saat ayarı •e Bu kadar genif bır mıo\aka 

eaktır . 21, 15 Müzik ,küçük orkestra) 1 - · da ismi duyulan kız polisin de 

Beden terbiyesi umum 
mQdQrlO(Onde tayinler 

ıni7etlerine karar verilmietir • Dar ~ıldeüts • uvertür (Albert nazarı dikkatini celbeımie ve 
Lortzıng) 2 - Esmeralde No 3 . • 

na göre mahk~e1e verilmie ve 

mahkemece de suçluların sabit 
olan fiillerinden dolayı mahkı1-

Cami Savanı 
çalınır mı ? 

Beden terbiyesi umum mü· 
dürlD~n hesap ielert dairesi re· 

islİAine varidat umum müdürlü-
Q'Ü ıutie mOdOrlertnden B. Nafız Tarsus (Hususi) Ayın on 
tayin edilmietir . dördüncü 1ıılnü Yeni camiden 5 

Umum mildlirlilk eskrim fe- suan çalıomıeıır . Sirkat hAdi-

deraeyonu Laıkanı it Fua& Bal · seıi polise haber verilmieıir. Ta 

kan ta7io edllmiıtir . kibat rapılmaktadır • 

V 1 1 t (D 
. ) 

3 
o· O Klerfona gelen komıser Kapu 

- a s an rıgo - ıeu ne 
jin (Qaykouki) " _ Romanze omuzundaki müzmin sancı1ı ge· 
(Çayk"oukı) ti _ <Jnotte _ Kap Qirtmek iÇin eerarengiz doktora 

ris - (Bortkievic) 6 - FageJqvit müracaRt etmiıt\ir. 
ter (Emil Valdöf 1) Fakat komiserin itikadı ta 

22,15 Kouuema mam o l madıAından esrareııgiz 
22 SO Siııflma ıesi doktorun eo~uk elleri bu hasta 
23.30 23,45 Son haberler ve üıeriııde hiçbir tesir yapmamıetır 

rarıoki proaram. -Oeriıi ü9üncüde-



YENi MERSiN t 8 Birinci kanun ı H~~ 

SAYFA 3 
MERSiN 1 L A H 

1 lçel Tapu müdürlüğünden iktisat vekaleti 
lznik kazasını turis .. 

tik bir yer haline 
sokuyor 

B. [denin Ameri~a seyahati 
. Pi Y ASAS ~ler~inin Alala karytısmde tarafl .ıra doğusu kuze · 

j 
17-12 - 938 · .. · k ı. 1 d d'I ·ı· 1 . 1 k p klar Ku. s Kns yı guu~yı ar· uatısı çay ııı u ı e ÇPVrı ı >ır ae · -

Kıevı:~u 4~ -- ~ar D785 metre murtil>baı tarla \akup Kah)arıırı 
Bir Filim şirketi kendisine yarım Dağmalı 37 ceddindP.n iutikal Hlnwk suretile tasarrufuııda 

İıtanbula yakın ve turiı- l 36 
tik bir kna merkezi olan iı· milyon lira teAlif etti ~::~ ma 

1 
8,' iker.• 31 O ~ ılında vr.ia~ile oğul.ht"ı Osman, ~lusla-

n1ği istanbula daha salim ve Kırnıa yok fa, ısa ve kızları Hurı ve L~ lılıayı terk ve bun -
ıeri vaııtalarla bağlamağı dü· Eski lngili~ h~rıciye ~a· Zıra majeste kralın hizmetin Kozacı parlağı 3i•, lardau Osnıa nıu da 318 yılıuda öliimile :urn ha 
şünen iktisat vekaleti fznik ıırı B. Eden şımdı A.merıka den ayrılmadım.,, Buğday-Çavdar ba bir l\ardt>~leri i_a vu M1.1~tafa ve lluri ve Ze-
gölüade müteaddid motörler da bulanmaktadır. E~kı .NRzır B. Eden oturduğu otelden Sert anadol 4,56;5 lilıayı terk ve >lusluf rnm da a20 yılında karısız 
işletmeyi düşünmektedir. Am~r~kada clemok:asılerın el· dışarı çıktıkça, poıie kendisini Yumuşak 4,, -

Bu suretle artık istanbul· birlığı hakkında bır konferans halkın dostane tezahilrlerin· ' Yerli buğdayı 3.25 ve çocuk~U'l ölP.rt.ık öz karth~şleri isa ve Huri VP-

dan lznike gitmek iıtiyenler vermış vA büyük bir muvaff~?den kor·mak i~in yolları kes'Çavdar li,37,S ZP.lıh ı~ı terk 'it~ Zelilaartm da 340 yılmda öliiıuile 
eskisi gibi Borsaya gelip ora- ki yet k~zanmıştır .. Demokrası 1 meğA mec~ur kalıyor. Maama Anadol vnlaf 3,50 oğulları Osman ve Yit kup VP ~lehıuet ve kızı 
dan Yenişe-hir şosesile uıuo ve harb _hHkl.ıııdakı ~onferan fıh yirmi yaşında bir genç Arpa .\yŞP. ve kOCHSI ,\hı ·tafayı terk t'ylediği ve lluri-
bir yolculuk yapmak zahrne· sı, Amerıka gazeteler~ ~arafın llız. polisleri aldatmeğa muvaf Anadol 3.,75 nin de 33tj tarihinde öllimile kızı ;\yşe ve dudu 
tinden kurtulmuş atacaklardır. dan a.ynen neşredılmıştı.r .. Bu, fRk olmuş, yanında Oniformah yerli 3,50 ,. U tı~rk ve Ya~ u bu u da 341 ) ılırı~fa öliiruile baha 

ÇünkuM motörler y~lova- Amerık_a m. atbua.tı tarıh1.nd~ bir çok adamlar bulunduau Nohut ekstra 5 50 .. 1 O 1 - h ı rı • sı ~1ustafa ve Ö'l karciP.Ş eri sman ve me ımet ve 
Orhangazi şosesine bagh ve emsalsız 11' h:ldıse ~eşk1 e· halde B. Edenin ansızın önU Fasulye 9,75 
göl kenarında bulunan Man~· der. B. Eden Amerıkalılara ne çıkmıştır. IYnlaf yerli 3,SO ayşeyi te.rk eylediği VP. bu şurelle İrılikaldeıı SOll• 

re köyü iskelesine yanaşaca - ken~isini o kadar ~e~endir kı B. Eden, genç kızın bu Mercimek şark 41 ra aralarmda satı ş ve taksim lalehi11de bulunduk 
lar ve bu yolcular lsttnb~~- yenı matbuatı kendısıne «Se hareketine m~ni olmak isti- Sahlep farı cih~Lla ilan tarihin,fen itibaren on gün sonra 
dan Yalovaya geçmiyer~k ~~ vim~i prens)) Unvanını vermiş yen polisleri bir el işaretilea Tatlı çoğen vani 3 l Ka. evvel 938 larihine mfısadif cumarlf'Sl 
az ilerideki köy iskelesıne ! 1 lerdır. . durdurmuştur. realmumu g" ünü nwzktir larlanw hukuki ve e,·safırıı t~lıkik 

k Suretile hemen motore Amerı ka matbuatının B. B h d. . t' . A \ C b · 11 d · 
:e ., olacaklardır. Tecrübe lKiene mUttefikan çprdikleri 'k ~ 1 a !seo~n nabı_ces1 k·i S e rı 17,50 ve tetkik elıuek iizre mahallirıe melllUf gön cn-
~=:~etinde yapılan seferler dığer bir Unvan de "Glemou· merı • 1 .•ra m.a sus ır şe 1 

\ usa; apağı lecek tir. A 13kası ola 11la1'111 ıa yi 11 ohıııa 11 ili iiddel 
.. f vermiş velrous, dur Bu kelimeyi aym~n de tecellı atmıştır. Genç kız . zarfında mevcut evrakı miisbıltılerile birlıkte la-

çok rnuıbet ne ıce 1 ' 1 k 1 ... d. -· · Sıyah yok 
t 

'k h valisindeki köy tercümeyd imkrtn yoldur. Yal so u so uga, ne ıyecegını 1.s ()U müdiiriyetiııe müracaatla kpı.;jf ..... rriiııii nıalıallirıe 
ayrıca znı • . . . Şark " - " .... 
lülerin iktiı:ıadi vaziyetlerine nır. bu kelime on iki aydan bılmıyerek B. Eden~n. ~nünde Anadol 47,50 ~~lt>CP.k m~ruura mliracaatlan ilan olunur. 

h k tıerine müsbet şe· beri Holli vudda kullanılmakta durmuş. sonra kendısını toplı d 62 1 L A N ve are e k Ay ın 
kilde müessir olmuştur. A ve en meşhur kadın sinema yara : . Yıkanmış yapak 80 

D'ğer taraftan vekalet yıldızlarına verilmektedir. Bu - Hallo mısten Eden de G"z yok 1 1 T ·J· ı· ... · J 
bu yol~uluğun çok ucu ta ya· kelime aşağı yukarı parlak, mişti r. ( K:n:.u:alı tiftik 120 ÇO 8PU mUuUr UgUnu00 
pılmasıiçin 81~ari b~.r tarife muşaşa_ anlaşılmaz bir _cazıbe- Sabık nazırgUlUmseyerek: '. Yozgat ~1enlt·Ş karyesiuin kızal hiiyü~, Sakız ören. 
tatbik edecektır Ezcumle Ma ye mahk m:lnasına gelır. Ka- - Hsllo, diye muiıabele· Keçi kılı 52 yapı VP. ~öy civarı mevkilerinde tlht kıla laı lauıu 
mure köyünden lzniğe gitmek dınlara mahsus bu Unvanı ilk de bulunmuştur. Sonra gene\ Ahmel öğlu Gök ömerin ecdadrndan iııtikal el-
için motörle 2,5 ~aatlik bir alan devlet adamı B. Eden kız hicabından yUzU kıpkırmıl Pirinçler mek surelile tasarrufunda iketı vtıfalilP. vere~eleri 
yolculuk yıpılacagı halde bu oluyor. zı kesilerek sormuş: Birinci nevi mal Larafından tapuya tescili lal~p edilmesi üzerine 
uzun mesafe için adam başına Esasen Hollivud şirketle· - Avrupadan beraberi· ikinci nevi mal 17,18 keyriyel 10-12-938 larilıindı mahallinde keşif ) a. 
yalnız 25 kuruş alınacaktır. rinden biri B. E~e~e bir fıtim niıde kaç şapka getirdiniz? \çay 260 280 I d lak 11 · 

.. - ·• • de rol almak ıçın 500,0001 _ Yalnız bir tane! Bana K&hve 1 ıo pılma k üzre ilan edi mi~ ise e a · a ı arın yevnı ı 
ilk Alman tayyare TUrk li rast tutan bir para tek • ğınız bir şey var m? Badem, çekirdek nıez ~urda fil Ü racaa l et ili edikleri ııde il ay ili gii ıı ıl" 

• • li.f etmiştir. Eı;ki İngiliz Hari- sorac_ Hayırl Mıstar Eden! içleri mahalline gidilememiş olduğundan ikiı~ci defa ilan 
gemlSI cıyc Nazırı bu teklıfe telgraf Mister Eden: Tatlı badem içi 95 etmek nwcbu riyeti hasıl ol muştur. 

Te'graf haberleri, Alman la şu cevabı vermiştir: - Allaha ısmarladık mat Acı » » 58 Hu ili barla ilan lardıinden itibaren on ~ii n 
"Bu teklıfınızden dolayı Acı ekirdek 37 50 · ')8 K" 1 n38 tar·ı·ı ı't' 0 M" d f fabrikalarında yapılmakla olan size "Ok teşekkUr ed~rim. 'tFa' mazelt .. diyerek kızı selamla· Uf ç y ~ sonra yanı - c.t, ff\l\'e - v J m lUU~U 1 

· 
1 

d b" · · " ı r a •gı 90 ıoo çarşaml..a giiııii mah ~ lline nwmur göııdP.rilP.CPğiu -
~~~f:r~u ge;;:~ers~k~:ındeırı~~~İ kat reddetmPğe mecburum. mış ve uzaklaşmıştır. 1ç_e_ı __ ,, ____ ,_1_0 ___ dPn fH\IZktir tarlalarda alaka ve tasarruf iddhısıu 

limanrnda denize indırildiği Katler'ın Hepburn kaçakcılık uuku hastahg~ma yakalanmış i 1 in da buhı;?aıılar varsa Layiu oluııan nıiidtf P.l zarfrnda 
merasimde bizzat Hitler ile J , T S , t•llerinde mevcut evriJkı n;iishitel~rilH birlikte ta-

g,eneral Göriııgin de ~r:ızr ~u- yapıyormuş - bir Kadın Mersın icaret ve anayı pu ıııiidiir ydiıı.ı ıniiracaalla Yf'VIUİ llllW)'YPllde 

lunduğUnu ve bu yenı g~~ıy~ Q~asından·, mcıhall ne uelt>cek nu~ıu•ıra müracaat elnıelt,ri 
Jd - AmP.r.ıkanın en sevilen se ·k· cld d vam - ..., ''Grafzeplin,, ismi verı ıgını . - 1 

ID en e ilan olunur, 
h b d 

1 
vilr4n Stnt"ma yıldızlarından Albi polis komis~ri bu hu· --=--=--~------------

8 °~::i ~;~ metre uzunlu- Katherine Hepburn, kaçakcılık ııusla diyor ki: lngiltere~e sarhoşsuz lçel Tapu mü~ürlüg"'ün~en 
· \ - Bu mın\akada büna mü gundariır. GUvertesinin genış yApmak töhmetı e zan altına . . ras\ b'ır şeh'ır ~lersıui11 Mt-lllt'S. ~ö'. ünün kızıl lıöylik nıevkiin · E r kadar masıı daha bırçok vakalara 

liği 27 metreaır. l ı . . alınmıştır. lamak kabildir. Fakat es esraren de şarkan Yusuf g'ik tarlası garl.um ~ol ve nwh. 
tayyareyi rahatça taşlyabılır... Sınema yıldızına atfedi- iz dokıorlar diplomalı doktor· Odamızın 494 sicil ı•let evlatları tarlası ~imalen lıark cenuhen \10l ile 
G . . k harp gerek g • d . . ı " 

emtnln gf'l'e • I {00 cUr{)rn, kadJnlarJn8 mah· larJa Uİrlİk\e çalıearak kanUDl numarasın a ve 5 IOC) sı- cevrili bir ktlada 8271 metre ll)IJf'abhaı tarla., ÖflH'r 
mUdafaa tertibatı mükemmel· IUks eşyJtyt ııümrilk res takibattan kur\ulmrktadır. M~- mfrnda lllllkayyel ve OlÜ • dır. Top techizııtı itıberile harp su.s. vermel<sizi'n Amerikaya hakkak kı Andre Moreı de hıç St1CCtıl ltıhafıyt licarelile paşa evlfnları Ahmel ve Meryemden llH~yanede 

emilerine örnek olacak bir mını . bir ~e7.aya Qarp\ırılamıyacaktır. . ve sureli gayri resmiyetle Salın almak surelil~ 
~uvve•e sahiptir Gemide 16 sokmaktadır. Amerıkalılıtr, F~ Esasen yaeı da küçükken meşgu~ ~l~sa ~eluJı .~~s: ömer oğlu Ali Niyazinin seuelsiz olarak ol ız S•~-

, . . ransadan ve dığer ecnebı aooesl ufak l>ir nadi ceza ver ıuacı, ışıııı ter. eltıgını nedmtbt>rİ ulıdei ta~arrufonda iken 933 vıluıda öl-
tııne 15 lık top ıle lo tane on memle1<atlerden Ameriluıya it dıkıen soura mesele hallol~na ı 7-12.938 tarihli istidası • 
buçukluk tayyare dafı topu dı AD IUks kadın eşyası· cak ve esrarengiz dokt.or fy~ne ile oda va bildirmit oldu masile karısı Ze)'OP(> \e oğlu Mehmeı Turhan \e 
vardır. Ayrıca gene tayyare hal e 1 . . . faaliyetine devam edeb1lecektır.

1
.... . "' .· .1. . d' kızı Dogan a~· ı terk f>df)rek IJaşk;tca varisleri ol-

. ı p;;ır gilmrilp resnııne t~b1 E k tedavisıni üo· guıulan !ıı!ICI ıne ışaret e 1 d ..., 1 " I . d '} 
h_UcumlArme . karşı 3k7oym~1~ ı-t n' ~kt 

1 
rlar Bu Sflheple ec re~a=~k!~>~l~ııd~z yapmak\actır. 'ı.,rek kavdiııin düştilmiiş ma ıgı r.0) er111 en verı en ilmühaberden anla-

cın yirmi ikı tane mı ıme tutma ti( 1 • ; • • ·ı v zor ..., . 0

.\ şılmı~ ve bu verin \1eniden tapu.va ba!'lanruası .. . ı· k dın eşyasının A· Komıser kandı arzusı e e olılllflU ılc.ın olunur. .; .; ;"') 
relik mitralyözle muc,hhezdır neb1 ilks 8 . ıa ıo frank verm.eıir. - _ istenilmiş olduğu ntla n 28 . l 2-938 çarşamba gu n n 
811 mitralyözler ayni ~amauda merikada fitıtleri mUlbtş pa- Mndam Morel, bu vaziye\teıı d~r. Da~a. pek kuçüklrno bıle mahallen ktışif ve lahkikal vapılactti1tııdan veraSP.l 

y IAd bır an ıQın olsun uyuyamıyan .; ~ 
denjzden gelecek tehlikelere hrlıdır. - çok m nu.n~ur: alnızca e~ 1 

basta kız, yedi aydanberi 1200 ve tasarruf iddiasında bulunanlar varsa ayni giitı 
karşı da kullanılabilir evsaf- Amerikada kaçaıtçılık ta oın saadEltını dueüııen anne. . kisiyi tedavi ettikten sonra uyu d 1 il' · t k t rf ladırlar lkibatilede meşgul olan O Men -~Kızım maeallak çok ıy'. ~~ga _da baelamıetır. Gayri ta e nrn ıa ıne gl( ece . memura veya lUl apu uıii 

• . 
1 

. lis teşld- bir vaziyette; o bundan 7edı bıı bır yaratıheta olan Andre diirliiğiin~ müracaatları ilfın olunur. 
SUrati saatte 38 mıl, hac namındaki devlet po . . ay evvelme kadar hiQ uyuya· boe vakitlerinde dalgın dalgın i 

mi. 3
9 

bin tonduar. Almanya !Alı, sevimli ve şöhretlı sıoe mazdı Çok eükür )hastalarını roman okumakla vakit geçirir. L A N 
. l · ld bu pahalı lilkB • l d . Esrarengiz doktorun eöhre\i • 

hu gAmi ile denız kuvvet erı- ma yı ızmı. . tedavi etmeQe . bav adı~ın a~ civarda duyulunca binlerce ha& lçel Husus"ı Muhasebe J'ırekto·rı· ... d rıi tıiraı dRha fazlalrtştırm1ş pşyayı gUmrUksUz Amerıkay~ berl ~ecelerı bıraz uyuyabılı •ta tedavi için genç kızın evine U ugun en 
olııyur D ğf' r tayyare gemisi sokmakla itham ediyor. Bu ıt yor. Kızımın etrafmdakilere bu koşmuetur. Andre haRtaları çok llususi i<lart~ye ait Canıi~erif mahallesiudeki 
de Kı~İ· tezgahlarında işa edi· ham, Amerikada bUyUk bir eekilde müfıKt olmes.1ın~1 .1°k0 e\~o~ ~~rsik~:~a uı~~~~:ıa::~189~0~~mpe~t: « 12» numaralı ahiı iistlü bina ic.ın 400 lira ruıı . 

. memnunum. ızım yı •6 • • . , 

ıe\!ekt3•r40 1· • J • • dedikoduya sebebiyet vel'mış- ınsanlardan aldığı dualar saye ayene da_hı otm_ekted•:· Hasta hammen bPdei iizerıuden biriııci kfınunun ~O ncu 
O ımpıy8ul IÇ!D tir. Balım sinema yıld.ızı bu sinde bu gün daha iyi bir vazi ~~ :;::;~r~on 8~1:rı>.ayetı eı~f::n~~ cuma glinii saat 15 de ihale edilm~k iizre içel vi-
_,, .-.~ kaçakçılık ithamından .sınema yetledir. Bu işin bir dava ~ev üıeriaden ellerini hasta kısma layeti daimi encümenince açık artırmaya konul-

Amerika kızak ta• yıldızı bu kaçakçılık. ıthakm~n7 zuu olalı i ldiA'in~ tahmin eımıyo koynFrak tedav~ cdklyorm~e:. 1 mu Ş\U r. 
• • • dıın yakasını sıyırabılece ml rum. demektedır. . . e~n~n mum un goru eme· hı mı secıldı ~- EsrareugiZ kızın büyük ao· dığı gıl.ı1 aklımıza_ da 1 yakın isl~klilerin şarlnameyi görmek iizr•~ flusu~i 

9
. 6 . dl Al . ·ı d ft k olan dörtlü Bal . kızlarıuın sayesinde bütün gelmeyen bu tedavı UIJU Ü acaba )luhast>lrn mlidiirlii_ .. iifine ve ı·ı,•.alp, ıJ\

0

İnİİ belli s Hıl-1 senesın e manya sı ~ e .. e • nosı .. ao dereceye kadar do"rudur. ~~ 1n :""l 

da yapılmış olan olimpiyadlar ekibini şimdiden tesbıt et· ailenin mesut olduğunu soyla Bu günkü '9aziyete göre orta le yiiıılP. 7 ,n nisb~lindeki mu vak kul teminat lll · 
esnasında Amerikan Bob takı miştir. mektedir.. . . u .. da esrarengiz bir kuvetin varlı tarı 30 lirahk makbuz veya ban~a 11ıe~ tuhnrıu 
mıka tanı Olan 

Donna Fokı Bu takım Dupre, Clifford E_'llerı hastalığın .ıcabın ~~ A"ına inanmak Andrenin fevkel· l .1 .• 
P ı dil s•cak ıcap ettığı tamı P.U SOlÜ gec.~en enciinwue bas. \llrnıaları 

1940 ıenesiode yapılacak olan Gray, Zunmy ve Doona Foka re uzumun : . ' . beeer bir urlık olduA'u~u teslim 

1 
.. dl d A 'k t m tu..,ter'"'i- ~ua~qr ,amın da lıuz gıbı aoaumakta ,etmek lbım seımektedır. ilAn olunur. 15-18·20·23 

o ımpıya ar a men ayı e "!I' , 



§.~ 1 FA 4 YENi MERSiN 18 Birinci ka•rnn 1938 

• 
ersın 

• lı 

yenı 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERS!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

yeni Mersin : 11 Yıllıh fasılasız intişarın 
da muvaf f akiyetini halktan 
g6rdüğü rağbete borcluclur. 

V E N İ M ERSİ N • Sizin Gazeteniz~ir Dertlerinize ~ilekleİinize YlHI 
• M ER Si H sütunlan açıktır. 

YENİ rJIERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı-
ya çahşınız. . 

YENi ME SIN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

a 

IXl~lRı lID©W@& D~ırrgfM~l1~1M IMl&~rFl1~~11ıg 
KİTAP GAZETE VE MECMUA 

rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mıt~ua fatura ve stire en net is ~ir tarz~a ve beğen~irmek şutile yapılır. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 

• SIHHATİN İZ! KOR UYUNUZ ı 
~ - NASIL JY.II 

i KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve tçtimat Muavenet Veklletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 

Göriinliş: Bflrra k Kalevi yet; " ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo 
mikdarı,, 0.2 sm3. 

Ht1nk 
Koku 

Ta ılı 

: lh~ nksiz 

; Kokusuz 

; Latif 
, TP.amiil; Mutedil 

~1t•cmu s~ r tl i k d ertıcesi "Fransız,, L 5 
Uzvi maddd~r icin sarfolunan nıüvelli-

• dülhunnıza litrede o.4o ingr. 
litred~ 0.0033 gr 

" 0.007 4 
Siilfat " ·o 4,, 
Klor "CI ,, 
Nitrat 0 No 3 ,, 0.0040 

" 1' ilrat '' No 2,, yok 
AmonyHk ''NH3,, Yok 

Ff'nnin en son usullerin~ riayet ederek kaynadığr yerinden itaba~ 
ren i tasvona Kadar ici kala,·h krtlvauızli borularla iei mermer döşelı 

• • ., • 4 

bellurhavuzlara dökülnrnktedir. Orad:uı d·,. bütiın Fiziki ve kimyevı 
evsafını muhafaza eder~k ve hiçl>ir su reti~ tıl dt1ğm~dt>n hususi kim
yaıerinıize ve .:\ılana Sıhhat Ucı karılığı nıu tayin elliği Sıhhiye nu~mn-

ll nı huzurlarında damacanalar ve vagonla r KAY ADEL~~N suyu ile 
yıkandıktan sorıra doltlurulm~ kl(i ve ağızları Sıhha t n~emuru tarafın- : 

"' elan mii hiirlem~rek şehrimiır ~elmek. tedir. * 
~ ~ 

1'· ... * ·················~••til••········· ~ * ~ • 
Yeni MersiA Basıaıeı in~e bısllmııtı 

1 L A N 

Mersin Askeri Satmalma komisyonun~an 
Mikdarı Muham- ilk te- Gün saat Şekli 

men bedel minat 
Cinsi Kilo Li. ku. Li. ku. 
Kuru soğan 6000 4o5 31 2 · l -989 15 açık eksiltme 
Patates 16400 90:> 6~ 16 ,, ,, ,, 

t - l1ersirı gırnızonurıdaki ~ıt.ıalın sent'lik ih 
tiy:tcı olan~ nk<~rıda ciııs, mıkdar, nıulrnmnıtın 1'e
dt'I. ve mu vak kal temi na ti le ek siltıııe giin ve fsaa t 
~f>t~ yukarıda yaıı\ı i 1 ş~ matl ıh·l ~ ri açık ek~ihme 
1 I~ tı ksi ltnu·~ ~· e kondu. 

2 - Eksillnu~ ~)tlrsirı A~kPrlik şubtısinin li~l 

katında ask.,ri malıfolde HSkPrİ ~atına 1 nıa komis 
yorıu tar<ifındJrı ) apılac<Jktır·. 

3 - Tenıiuatlar t>ksiltn:e saall' ' l\ kad :ır k ~ıhul 

edilir. 
4- Fazla bilgi eıli n uu~k isli Y" rı ist;~ ki ile r a~k P . 

ri sa tınalma komisyouuıııla nwvcut olan s ırtn :ııuP. 

lrri her zaıuau ~örebilirl ~ r. 17-2~ 27- 1 

Bir alıcı ~ad1n istt,niliyor 
Yl'ıks~k bir aile uez ıiinde ahçılı~ yapma~ üz-

re bir alıcı kadın .ı ilıti\'aC vardu·. i~t .. ~ldt'Jİr ı . ~ . 
matbaamız idare nı iidürlllğiinP. mü raca<l t la rı ~-5 

i L A N 
iktisat VP-kalPtinin 5 8 93'' ta r ilıiıul+a int i ş ;ır l 

P.den fiyat lisltsi mucip sı:ttışlctrınııı: 
Eh'aclı 

Tip il Se)han bP.zi 75X36 
" Vl Horuılu bez 75X16 
,, VI Şapkalı 36X85 

Fi 
6,aU 
6, ı o 
6,70 1 

ı -- Satış pı-şin bedellPdir. 
2 -- Hir t1alyadan aşağı satıştar için 010 2 

zam yapılır. 
3 - Sıf masraflarile bal~a ambahıj lJedel-

leri müşteriye aittir. 

Tar susta M. Rasim bey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 

• 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annver~i 
S P. r i ,, P. H ğ rı sız s ii 11 ıı el 

yapetr. 
Fakirçocuklara p,.rasıı 

Adres ; Tarsus pHşa ga 
zi rıosu karşısı 

*«!»- -" m 

Sağlık • 

1 
Eczanesi 

•· Mersin Gümrük karşısında I 
her nevi Avrupa, ' 

_ Yerli eczayı tıbbi-

1
~ ve ve müst.ahzaratı . 

bulunur. · ı 
E::r:: E::- - ~-:.3 

YE HiMERSiH 
- --~=-== 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

' Şerait ı için için 

Senelik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruttur. 

Yurtdaş 

Kızıla ya 

aza olunuz 

~~~~~~w~~~~~~~~~ 1 Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı imJ 
~ DOKTOR. im] 

iJ A. -Va kup Aslan 1 
[§lJ Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tobsilioi ikmel etmiş;;;;) 

fiili Hastalıırını her gün8- 1 2 ı fı - 18 e k dır kabul muayene~ 
l!: ve tedavi eder. ll!!J 
liill ADRES; Mersin Bozkurt caddesi imi 
~ Yoğurt pazarı No, 1 • 

[§ll~~~~~~~~~~(gy~~~~~~~ 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 dan itibaren başlar Mevsimin en gDzel şah eserlerinden olan 

iki Filim birden 

1 • Çingeneler krah 
Joıe Mojika; Rosita Morena .. 

2-king-kong 
Türkçe Sözlü 

Pek yakında: 1914, 1918 MECHUL ASKER 
ÇAN Ak KAL~J 

TtrRXÇE söz:ç....tr 

----~----~--------~~~---------------llllllİ---


