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Partinin değişmez Genel Başkanhğına' Reisi 
cumhur i S MET i N ö N O müttefik&n . seçildi 

Büyü~ Kurultay 
ve i s m e t i n ö n ü 

] Hu .. ).t.ik 
Diin .Anknra< a 

~Iillet .. [e(•lisi içtiurn ı-;~ıloııun 

un, üç yii7. he~ parti lIH' lrn~u
nun ve biitiin yurttan giden 
216 pnrti iJyiinkurul delrgcle

rinin huznrlariylc C. II · 
ırnrti C't'nPI hnşknıılıg-ına ıuiit
tcfiknıı ve bir alkı~ tuföm 
arnsııı<ln milli ~ef, biiyük ku
m:ıntlnıı, Hei!-lktmıhnr hnıet 
luöııii ~cçil<lilcr . 

On ı-ıekiz milyon halkı 

tt·m~il eden hu hiiyi.ik heyet 
onu eçerkcıı, lıiiti.in knlplcr 

hirtlcn ntıyor , bütün gfüıül

ler onun sC\'gisi ile dolu hu
luııuvor, biitiin lliıunglnr o

ııun yiiksck azim Ye 

"'inden ati i~in doğacak 

lak vnrlıklarln ıne~gul 

iradc-
par
olu-

İsmet inönü çok kıymetli ve 
(heyecanla bir hitabede bu

lundular. Şiddetli , sürekli 
alkışlarla karşllandılar 

İS'M FT !'\ ü"NC'ni'i.ıı nutuklarından : 
Vazifemiz, milletin en güç ~a:nlacnk difoklcriııe kadar 

tedbir bulıııaga çalı~maktır . 

Bizlt·r; memurlar, n•killer hepimiz uıilletiıı lıizwctiııdt• 

~alışmada ~eret' bulan im~anları;,ı; . 

Hepimiz milletin ek~ik kalmış tarnflnrıııı ~iiratla ilt' r
letmek vazit'csiııdeyiz . 

:Milletlerin gc!)iıusbı;, hirhirine emniyetsiz bulunduğu hir 
zamandayız . )!illetler ara::ıında kopacak bir fırtınadan uzak 
kalmamız bizim arzumuzla temin cdiloıncyohilir . 

Bu yur<lnıı hiç bir köşesinde Cumhuriyet a~kmdan 

ba~ka bir ha va e:.1ınoıuiştir . 

:.Millet idaresinde lüzumlu gilriilccek tedhirlori znına

nında nlıuakta asla tereddüt ctnıiyecuğiııı 

Tek kudretli varlık: Türkire Biiyiik Millet niecli..;id ir 

Hiç hir vntaııda~ knnunlnrııı kendilerine tcıııiıı ettiği 

nimetlerden mahrum edilemez. 

eu ile ayRkta durmuelardır. 
Sonu l i<lncld• 
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. H. P. büyük Kurultayı Ankara Radyosıında sabah 
neşriyatı 

-Birııc iiıleıı artan - I Tüzük komiı!on~nun hazırla Dr. Refik Saydam lllstanbul. 
Nutku müteakip • dığı maddeler muttefıkan kabul Muhlis Ertem "Kütahya", SelAh Günde on saat neşriyat yapılacak 

1 d'ld'kt 1 t 1 ·· - kil Cimcoz Jstanbul", Hasan Ali Y6 Başknn vekili ruzoamemizde: e ı ı en ıonra sme nonu r ~ 

Tüzüğümüzün 33 üncü mad 
1 ıüye gelerek kıymetli bir hitabe Cel ,Jzmiı", Halil Türkmen .. Zon 
1 d b 1 1 d auldak., Huan Çakır .lzmir" ,.. . .1 . .1•• b k e u unmut ar ır. ıa 

Ankara radyosunun 

yatının genişletilmesi için 

nesri 

çok uesı ınucı )ince ıı.:ı as aş ·arı ve j ismet lnönü Dr. Cemal Tunca ııAntal7a", Cev 
allı _sekretu seçimi vardır demiş 

1 
Bilyük Kurultayın saym üye det Kerim locedayı .Sinop", mühim karar veri imle bulunmak 

lerdır. 'teri, Şükrü Ali Tökel "lstanbuııı, Bah tadır. ~imdi üzerinde tetkikler 
Astrn~k ıuıl ığa m_üttetıkan Ab Büyük partimizin esas bün ri ~pak_ .. Tek~'daQ:, R~mıi Gü_r yapılmaktadır • Şimdi üze 

dülhalık Rendn seçılm ~ş \'e b~n: 
1 
yesinde Beni ~enel başkan ıeçti el . Gaz.ıantep • Muttefıkan seçıl rinde tetkikler yapmakta bulu 

dan sonra se kreterlerıu t!l'ÇUnı niz. Yilksek bır muhabbet ve sa mışlerdır. b , _ 

rı lfıl l' · • d ld,, b k dan aşe.>ı.ıdaki takrir verı·ımıatir · da sabahları da neerıyat yapıla \. • ı ,Jynr : mınız en a ııı;ınız u arar e .... · k 

Ankara 
Radyosunda bu 
günkü program 
Türkiye Radyodifüzyon pos 

taları, Türkiye Radyosu, Anka· 
ra Radyosu . 

Dalga uzunluğu 

rnpılmıŞtı r. miıni bir ifadeniz olan bu seçi Seçim:len sonra baekanlı~aınan u .ırnrara iOr~ radyomuz 

Va z ı rem fı i tam tıulmuetur de dolayı teşekkür ederim. Ben bu Yüksek başkanlığına ca hr. ! 
· · 'f · ı t 1 • Ankara radyosu kuruluşu m ış te aşhaı;ıkanın kürııye gel· vazı eyı arzu annıza uygun sure· I Rartımiz deği,meı ba,kanlı . T . A. Q 19,74 m. 15195 Kes 20 

rnesini reca etm ıştir. le ifa etmek için bütün gayr~tı tına intihap olunan Büyük Şef anından devamlı. neerıyat yapıl kvv T. A. P. 3170 m. 9465 K<'S· 

169 m. ısa Kes. 120 Kvv 

A bdülhalık Ronda alkı şlar mi, bütün varlıtımı aarfedeceiım :ve kahraman Türk orduıu kul ması mukarrerdır. 20 Kvv . 
d k p • g 1 . Sizlarden birlik, beraberlik, yar mandanına kurultayımızın yürek Fakat şimdi bu istasyonu S I 

27112 938 aras!ı1ı la ursıyo k de mlış. 
1 

k dım beklerim. Büyük Kurultay d .... ıayaı ve baTwlılıklannın far ·· 1 ü 1 · a 1 
,, u ılerem ar a 40 ar ıa . k t 1 - d 1 i d 1 -- • ili muz o~ e zer erı 1,6 ve akıam 12,30 Müzik (büyük bır vir· . . . . . . l ur u Uf muca e es n e en eve zına karar verllmealni ve bu ka ları da 5.5 pazar günleri 6 saat 

kımda gösterdıamız bu ıtımattao ı'•lemiyen i .. erden dııı:ardan hü dil . 1 t k ıüouıu plakları) 
• - ., ' T ... rarm ken erıne ıunu maaını e olmak üzere günde 7 7,5 saat 

dolryı cümtenıze şukranlarımı cumlara maruz kaldıj'ımız feli l'f d • 13,00 Saat aydrı Ajans ha-
ı e erız. neşriyat yapmaktadır. Sabahla 

sunarım. Ruzııanıeye geçiyorum. ketli ıünlerimizde yapılan en eı Bu teklif reye kanulmuş it bulu berleri ve moteor Ankara 
1 d rı da yapılması mukarrer 

Ruzoornerle g ne eekr~terlııli11 ki tetkilitımı:ı ır. tifakla ve alkıılarla karı1ılanmı•tır 13,10 Mü~ik (valsler-pi) · o k ., ., nan neşriyatla bernber radyomu ıez.kcresı \'ard ı r. nu o uyorum Atatürk kurtuluş mücadele Celil Bayar bundan sonra, 13,25,14 Türk müziği (Şarkı 
Llemieler '' e tezkere okulimı.ııtur iude siyasi, askeri müşuirleri Bütüı. üyeler ve kurultaya zun günde on saat sesi duyula lar·pJ) 

B ıl tilıare Başvekıl Celnl Ba· ni eveJA kurultayda sonra bü ifa ettikleri vazifeden dolayı ar caktır. 18,30 Müzik (Cigan ve saire~ 
yar tarafından yapıla teklif yük millet me.clisinde idame ettir zı •ilkran eylemif, Ankaradan Sabah neeriyatında beden l8,6& Konuşma (hukuk ilmi 
okuıımuşt•Jr. Bu teklif de; di. l ıı kıtasız bir milat meclisi ida ! iyi intibalarla ayrılmaları ııhhat terbiye!'i: yayma kurumu) 

Tüzü~üo 34 üncü maddesi re_ etmrık k~vet ve kudr etini b~ ve 1aadetle yolculuklanna de Umum müdürlü4ü tarafın 19,10 Saat ayarı, ajans, me· 
ınuı·ihince 15 k i ş i d en mür:ekkep gun dahi bırçok memleketler iO ı vam etmelerini temenni ederek dan tertip edilecek proğram da teoroloji, ve ziraat borsası ha· 
uir komıs.,oıı teakili IAzıındır. remiyorum. Kurultaylar AtatUrkıl celaeye hitam vermittir. hilinde sabah jlmnastığl hafif 

1 
"' 1 beri eri. 

1 

SAYFA - 2 

Irak ~a~inesi istifa etti 
Bağdat 26 (Radyo) Başvekil 

Cemilelhas kabinenin müeterek 
istifasını Kral Gaziye takdim 
etmiştir • 

Kral yeni kabinenin teekili· 
ne Nuri Paşa71 memur aylemiı 
tir • Yeni kabineye girebilecek 

eiyast zevat ile temaslara baı-

lanmıştır • 

Yeni kabineye alınacak ze
vat şunlardır : 

Kral Faysalın eski hususi 

katibi Rüstem Haydar Bey, eski 
kurmay başkanı Taha Paşa hA· 

kimi, eskir mutasarrıflardan Ö

mer Nazım Bağdadi, eski bele· 

f diye reisi Mahmut Suphi, eski 
nazırlardan Tarık Hababedir . 

Kabine lebeddıllü hiç bir 

hadiseye sebebiyet vermemiştir. 

Amerikada O~ranyahlar 
büyük bir toplantı yaptılar 

\'aeington 26 (Radyo) Ame· 
rikada bulunan Okranya teşki· 

IAtı umum heyeli yaptığı bir 
toplantı yaparak Avrupada bu· 

lunan 45 mil)·onluk Okranyah 
kitlesinin : istiklılle kavueması 

Ben bu defaya mahsu!I olarak samimi ve derin bir sev 0 i ile se müzik ve bir konuşma bulunaca 
• 19,25 TQrk müziği (Muhay• ve mütesanit bir 1aeayış temin 

etmeleri hakkında bır karar su· bu komisyonun oıuz üyede mün vindirdi. Gelece' kurultaylarda Şeb f)• ffi 1· z 11-ı tahmin edilmektedir. 5 yer faslı- incesaı) 
teşekkil olmasını teklif edi> o rum da bu sevai hiç bir zaman sön Ankara radyosurıun pazar 2o,OO Temsil ·Boş beıik ve reli kabul etmiştir . 

denmekle id i. miyecektir. Ben eevgl ve saygıla gün1eri devamlı bir tıekildn neş ak kuş- milli piyes ., B 1, 'I' • b' 
Tekli( reye konarak mütte· rımızı ifade etmekle şeref duya Ticaret ve zahire ~orsasmda riyal yapmaeı ve cumartesi aüa Yazan (Ekrem Reşit) spany& 8ŞV81\l I yem ır 

fikau kabul ed:lmış ve Oluı üye rım demişler. 
11 

leri öğleden sonra neşriyatın da l3 tanbul konRervetuvar mü 1. • 
deıı müteşekk i l bir heyet seçiİ-1 . Bundan son~a teş~ilahmızı dünkü muame 8 8f ha uz ıtılarak takviyesi düşünül dürU Vusif Zıya Demirçinin eser U8Y8008m8 neşretti 
ıniş ve saat 1fi de tekrar topta·,dıQ'er devlet teekılAtları ıle muka mektediı. Bu suretle esneen zen terinden alınmıştır. 

ı k Ü 1 .1 yese ederek yapılacak vazifeleri 40 ton 700 kilo yerli klev aio bir pro.>ı.ramla "atıı:ımakta Barselona '26 (Radyo) lapan 
ııı ma zere ce scye son 9 erı . 1 bl ö . d . ıa • " "' Temsil esnasırı hatk türküle . . 1 mız ze i stcrmışler ır. lanı 4I kuruo 50 santimden ve olan radvs:nuz daha çok zengin yol başvekili Neg_rin radyoda bir 
ını~tır. 1 ri ve yurd havaları çalınacaktır. * İsmet lnönO hitabelerini ; 30 too şark fasnlyası 8 kurue 75 J9şmie olacaktır. beyanname neşrederek: 

* 2!,30 Konuema (Türkire pos * 
1 

Aziz arkadaşlarım, sizi mu san&imden ve 16 too Ulukıela Diller taraftan Ankaea rad Vatana ihanet, casusluk, isya 
l d tası) 

Büyük Kuru tay saat 15 e 

1 

habbe ile selamlarım Sizi gönde 

1 

buğdayı 4 kurue 325 santimden yosunda duyulan ıslık sesini iza na iştirAk ve teşvik gibi cürüm 
Abdülhalik Rendanın Ba,kanhi• ren teşkilat arkadaşlarımza ge · b ıe için yeni bir şekil bulunmuş 21,45 Saat, esham, TahvilAt terden idoma mahküm ol4oların 
altındaikincitoplant1ıın1yapmışve nel bsşkanıaızın sevgi ve saygı 1 ve 

15 
ton y~ne Ul~kıela u~dayı tur. Malum OlduQ'u üzere bu ses ve Kambiyo- uulrn& borsası fi at bu idam hükümler.inin infazın· 

Tüzük encümeni mazbatası tarım beraber götürmenizi iste 4 kuruş 370 santimden ve 40 Paris radyosunun Ankara radyo lan dan vaz geçildiQ"ini bildirmişlir. 
madde madde okunmuş ve ku· rim demietir. ton yerli buQ'day 3 kuruş 375 21,55 Türk müziQ"i l\fuhtelif Bu karar, ilerde de vatana iha-

rultayln tasvl.bı'ne arzedilmittir. •Hitabenin temamını ayrıca santimden ~e 30 ıoa şark buQ-· suna tahsis edilen dalaa uzunlu earkılar.) 
C 11-1 hu üzerinde neşri yat yapılma oet casusluk, isyan cürümlerine 

P b • • Cü h yaza a. " dayı 4 kuruş 50 santimden alı- " 1 - Suzinak şarkı Zevk ne de tatbik edilecektir , Evvelce 
1 - artinin anııı m u· ismet lnönünüıı hitabesi al • sından ileri gelmektedir. Anka 

riyetin müessisi Atatürk'tür. kı"larla 001181erd'ı Baa"ekil Cel"'I nıp satılmıştır • Adana borsaeın ise ·(Ref!k Manyas) ıan altına alınan bütün vatan· 
'" " ..,. a 1 ra radyoRunun neşriyat dalgasıo 

2 - Partinin detitmez ge Bayar kürsiye gelerek Sayıo ar da klevlaodın 39 kuruş 25 san- dıı ufak bir değişiklik yapılacak 2 - Suzinak ıarkı • Beni daılar eski haklarım talep ede-
1 b 1 ı · -d- k ı G ı b k 1 bizar ederken bileceklerdir . ne aşkanı smet nonu ur ~d~ş a~ı~: ~ne eş. anımız timden ve parlak pamuğun 32 bu mahzurun önüne geçilecektir 

3 - Aşağıdaki haller vuku mıllı şefımız mu~teseıa bır JUtuf kuruş 75 santimle 33 kuruş ara 2 Suzik şarkı • Sevdim Halk raJyosu tı'p'ı 
1 olmak üzere benden izi genel j ld "' G • b .1·11 • • 'l.L ki ııeveli (Zeki Adıf) U ~ann~:a:üy~~c~:rau:::;nd~:r:: ~:~ başkan veki ll i ğine dahiliye vaki• sıuda alınıp satılma~;a o u~-u aynmü 3UI ~(10 ıstıu~a 3[1 4 - Kürdili şarkı ·Akşaco 

li Refik Saydamı umumi sekre' bura borsasrna verı en ma u - - güneşi (Osman nihııd) 
ti üyelerinden birini genel ba, 1 J 1 t 4 B • /' / k terliğe ıarin bu7urmuşlardır Mü mattan an aşı mış ır · 00 ın ıra ı 
kanhğa ıeçer ucehenizde huzurunuz büyük 

5 - Kürdili şarkı 

şaçları <Haci Arif) 

Ankara - Ucuz fintıa satıla 

-sırma bilecek yeci bir radyo tipi için 

çalışan komısyon meqaisiai bi A - Vefat milletimiıiu huzuru demektir, 
B - Vazife yapamıyacak keodilerinize arzı şükran eylerim 

liman ~a~erleri 
bir hutalığm sabit olması, 1 Milletin dileklerinin husulu için iki üündcnberi beklenmekte 

C - İstifa ı c;~lışma~ı bir eeref. borcu . ~illi olau Deniz701larının Dumlurnar 
Mazbata a~ra .ayrı reye kon 

1 

bır vazıfe addoderım demıştır vapuru gazetemizi tab'o verd iği -
du ve kabul edıldı. . Ondan sonra. ruzn1:tm~y~ 1 miz dakikaya kadar limanımıza 

Bundan !!onra heyeti umu geçmişler ve genyölkurulun ıslı • gelmediği gibi bu toahhürün 80 
miyesi reye konarak ıöz istiyen 1 fasını okumuel~rdır, is~ifa kabul bebi hakkında da bir maliımat 
olup olmadığı soruldu. edilmiş ve yeoıdea seçım yapıl alınamamıştır . 

l 7 hatip ıöz aidılar. Hatip mıştır, önyölkurul azalıklarına L ' d b 
1 

y 
. . . . ıman a u unan unan 

}erden ıekizi hitabede bulundu aşagıdakı zevat seçılmıetır b d 
1 

S 
1 

. k 
• dd ı - k 1 ı ki · Es an ıra ı a amına upuru rom lar. Hitabelerden sonra ~ma e e Genyoıı uru aza ı arına. .~ 1 • • 

rin heyeti umumiyeıi reye konul at Ural .,Amasya". Mümtaz Öz madenı ve Danımarka b~ndıralı 
du ve ittifakla ve alkıtlar ara mon ,.Ankara, Dr. Fikri Süze11 Brokholm vapuru da kusbe al-
ıında kabul edildi. ' 11Erzurum", Münir Ak "Gireson,. maya devam etmektedirler . 

Fantazi 
Pies ve Senaryo ilihi Melodi Bekir lJlu_tj 

·~~=-=-=----=-=-=--~ ....... ~a;=-o-......~--- =-..-..-=-=--==..;o;;====:;;-=~-~~~~=-~~~__;.~ 
Baküs • Babanıo aevdıaini ojlu sevemez. 

4 
Baküs - Oetireceıtin mermerlerden benim 

için çok haemetli bir heykel isterim. Bir elimde 
şarab, bir elimde fizüm, başımda üzüm salkım· 
ları, JAprakları .. 

Fidyas - Yapacağım Baküs, eimdi ben gidi
yorum. }~arımı, kız1mı sana emanet ediyorum. 
Allaha ısmarladık , 

Baküs - •yavaeçsıı k,e.dinin boğazına ci~er 
"pekey güle güle git. gel Karıoa karım, kızına 

kızım gibi muamele 7apar.sılıma itimat et ." 

Fidyas · leeekkür ederim . 
"Fıdyas, Afrodit, Artemis giderlf'r. 

BakOs • "şaraba devam ederek11 Böyle bir 
.tır11nt d aha ele geçmez. Afrodit, ah, ah nasıl 

mahluk l.ıuular bilmemki . . Anası kıuudan, kı · 
zı nııcıRındaıı güzel, ikiıide bir içim su . Hele 
Artoıni , hele Artemis ... Ah ., 

Görtaıı - Bııhn . 
Bakü • ~e var, SAVgili oğlum . 
Gürtsıı • Artemis içın fonn eeyler düşünme. 
BakOs - Yok n Arlemi i se n mi ~eviyorsan. 

Gürtun Bdki, e\et. 

Babanın gönül verdiği ancak bahara aitti • 
Gürtan • Fakat ben ona çoktan gönül verdim 
Baküa • Ben A1roditi annenin aaA'lıAında 

severdim. Kızını da doğduRundan beri. Bir da
ha ağzından böyle ıeyler ieitmek ie;temem Bana 
ıarab ver. Ben Oldükteo sonra mirasıma konar 
sın . Haydi defol hurdan abdal, böyle evıad m• 
olur. hiç, ben sovj~orum iote. 

Gürtan · Fakat baba ben onu çılgın gibi se· 
viyorum. 

BakJe • ben bilmem, sen nasıl utanmadan 

benim sevdl~imi seviyorsun. .klçak evl4d, Git, 
çabuk git hurdan. "Oürtan gider.'' 

Meclis 
111 

Hakıle. Artemie, Afrodit 
Artemiş • Anne gemi ufuklara dol}ru nasıl 

kayıp gidiyor, KllJki bizde bir seYphat etsek. 
Afrodit - Bir gün gelir o da olur kızım. Şim 

di seyahat edecek kadar paramız yok. 
Artemie • Bu prıra ne zalim oeymie anne • 

Hemen hemen kaptanın sözüne inanAsım geli· 
yor. Süs, ıenginlik, debdebe iyi eey a-aliba anne 

tııhsisat verildi 
6 - Türkü - Hicazkar bir tirmis ve hazırladığı raporları 

Ankara - Gayri mübadil bahçlvan posta telgraf umum müdürlü~ü 
istihkakların tef(viyesl hakkında Okuyan - Müzeyyen Sezar ne vermiştir . 
ki kanun mucibince çıkarılacak Çalanla • Vecıihe; Cevdel Ko Halk radyosu i1Jmi verilecekolan 

bu radyolar lçın nafia vekAleti 

her fedakArlıQ"ı yapacdkhr. 

hazine tahvillerinin ilk ödene zao, J{emal Nıyazi Seyhun. 
cek kısmı için Duyunu umumi 22 20 Müzik "Küçük orkestra 
ye büdcesine 4 yür. bin lira ild 1 - Die Geisha 118 ,Jone" - -----------ve edilmiştir. Bir hükme göre 2 - Bei Einer Flashe Moeel 5 - Romans .. A. Rubinstein 
haıine ve tahvili verilmek sure "F. May" G - Die Veber .. J I..onner" 
tile ödenecek olan istihkakların 3 Dream of Yeı:ıterday (F. 7 - Pizza de Popolo "Fre 
10 liradan noksan olanlarının Humphrles) deriksen 

asgari kesirleri nakden ödene 4 - Russischer marş "E 23,46 25 Son ·haberler ve ya 

cektir. O fi sen" 

Afrodit • Artemis beni mi çok sevi7orsun, 
babanı mı • 

Artemis • lkin.izi de çok severim . 
Afrodit • Tercihde mecbur edilirsen , 
Artemis · ~imdiye kadar böryle bir eey dü· 

ıünmedim. 
Afrodit • Öyle iae hiç düşünme . 
Artemis · Afroditin boynuna sarılarak: fakat 

sen baııa daha rakınsın aune. 
Afrodit · Oh ~eker kızım. Bir annenin saa· 

deti nedir henüz bilmezsin . 
Artemis • Nedir anne • 
Afrodh· Senin saadetin. 
Artemis • Öyleyse biz çok me,suduz anne. 
Afrodit • Hele sana güzel bir e~ bulursam 

daha çok mesud olacağım • 
Artemis · öyle söyleme • 
Bak üs · Afrodit QİÇek toplamaktan ne ·ıamılD 

bıkacpksın bilmem ki . 
Afrodit · Sen şarabı içmekten bıkdıQı zaman 
Baküs • öyleyse bu hal ölümümüze kadar de 

um edecek demek . 

Artemis · Biz fena bil' şey yapmıyoruz ki. 
DakQs - ben de fena lıir eey yRpmıyorum. 

Afrodit hele şu earabın g-Ozelliaine 1.ıak. A~zı· 
mın sur.unun akmadıAını iddia etsem yalandır. 

Afrodit • Ya sen bizim Ç ıçeklerimize bak ne 
kadar güzel, sevimli . 

Artemis · Biz bir papatyayı senin üzüm kü-

rın ki proQ'ram. 
L 

tükleri ne de~işmeJ iz • 
Baküs - O kadar da yağma yok ,\rtemis Va 

kia başınıza koyduQ'unuz çiçeklerle daha hoş ve 
latif oluyorsunu:ı ya .•• 

Meclis 
iV 

Evelkilerle Gürtan 
Gfirtan • Nafile babama <;iQeklerden bahset

meyin . O bütün zevk ve neşenin üzüm ııuyun· 
da olduğuna kanidir· Hatta ıarabı aıka bıle ter 
cih eder • 

Baküs • Sen bunda halt etmiesin. Pekey sen 
neeenin earabda oldu4uııa kani deQ'il misin. 

Oürtan • Hayır . 
Baküs - Hayır mı seni evlaqlıkdan tarde

derim • 
Oürtao · Red edebilirsin. fı~akat k.anaatımdaıı 

Çeviremezsin Sen şarnb iliUH oldu~un iQin öyle 
düşünüyorsun. Ben hayat, ne,şe, eaadeti - güzel 
bir ask .icinde bulurom • 

Artemis · Bravo tJürtao, doğru söylfiyorsun • 
. Gürtan • Babama.onun felsefesine göre aok 

üzüm ıuyunuıı zerrelerinde saklıdır ve onun 
içindir. ki ımnem beni doğurduktan sonra çok 
7aşamamıo . 

Baküs • Benim felsefemin teerihi senin gibi 
acemi bir yobazın eline 'dılşeree işte böyle ke· 
paıe olur. Ben artık intihar etmeliyim. 

- Sonu vrı.r - · 
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ltalya lehine bir casusluk 
ha~isesi 

1 MERSiN 
ij PiYASASI 

çingırakll kurt Bir polis hafiyesile 
dGnsöz hudutta 

tevkif edildi 
Bohemyade bir köylü lbirl r,,r ormana salıverir. 26-12 - 938 

gece ıthırında garip bir gUrOl Ertesi glln macerayı köy· Pamuklar 

tu işilir. ,Yatağından fırlar, IUlere anlatırken Bohemyah Kıevlant 
Bir dansöz bir İsviçreli d . . . '. doTrtı ahıra koşar, bir e ne bu hareketinin sebebini şöyle Dağmalı 

sıvıl polıs ve bıravukat. Fren crö;surı? Ahırda koca hir kurt izah etmiştir; Kapı malı 
sız hududunda, casusluk su- ~ ki re saldırıp duruyor. köy « _ ÖldU k k d hafı' f Koza • •1 • 1 d' Ya- ıne e . . rme ur a 
çuyle tevkıf edı mış e~ .•r. . ın ile kurt arasında çatın bır bir ceıa olacaklı. Halbuki ben Kırma ı w 

palan ar~ştıı:moda, poltsın evın Ureş başlar. Bıa iki yerinden bu suretle kurdu feci bir istı- Kozacı par agı 
de mü~ım e~~ak tultm.muş ~afıfçe yaralanan köylü yara rs ıçerisiode ölüme mahkum Buğday-Çavdar 
ve lsvıçre polısı casuslaı dan ... aldırış etme?, kurtla bo d~ K d Sert anadol 

• . . t" ıarııh-.. . e ıyorum. ur ormanda ge· k 
on kişı daha tevkıf etmış tr· ğuşmakta devam edAr. Nıha · k . Yumuşa 

Pul is hafıyesi Roşa Fren· el kurdu yener, ayaklarını zer. en çın~ıralc sesı bUtUo Yerli buğdayı 
sada son zamanların çok meş yb "l ı· gider ineklerin b\risi· ha) vanları ıkaz edecek artık Çavdar 

· . :ıg 8 
' ' IU k t f'I hur bir simasıdır, Nik?I ısının nin boynundan kocaman hır rı_ıe n ur , ga 1 avlayıp da Anadol yulaf 

de küçük bir luı çocug~ kay çıngırak atır, sağlam meşin yıyecek ha) van hulamıyacak Arpa 
boldu[u zaman. tahkıkatın.ı bir tı-lsma ile çınğırağı kurdun açlıktan kıçrana kıvrana gebe Anadol 
üzerine alan ve bUyilk muvaf boynuna takar. Hayvanı tek· rip gidecek, Y~rli 
fakiyetıer gösteren ~~ş.~ hal· Nohut ekstra 

~~ı!~i.~~ bir •e•g••'"' k•· Kanguru yavruları . Romatizmayı altınla tedavi ~:~:~y;.,11 
Poİis hafiyesi Roşa ve K~nguru,dyavrularıçııı kar Bazı İngiliz doktorları ro Mercimek ıark 

dansözün Fransada İtalya nley 1 nındakı torba ataşı~- tlnkU matizmayı altınla . tedavi et- Sahle 

h. d sluk ettiklel''İ anla· 1 Kanguru yavrusu ÇOie hafıf do mek usulanü bulmuşlard&r. 50 T 
1 

P .. 
ı n e casu 6 bi . d ö b h . t ı çogen 
ıl tır Casuslar, bundan ğar, ı ıkt ay an nce asıp mu telıf hasta üzerinde yapı- B 

1 ş m~;da;. evvel şüphe.>' i Uzer· j yilrUyemez yavrular yUrUye- tan tecrübelerin çok iyi netice C a hm~mu 
al y. kmişler ve fsviçre po cek hale gelincAye kadar ana ler verdiği bildiriliyor. e rı 
örı ne çe d Susam 

lisi o zaman<l~n~eri hak.larınl tarının karın torbasın a gezer . Bu tedavide altın, bir Yapağı 
da gizlid~~ ~ızlıye lahkıkata, ler. 

1 
.. mılh olarak ?astaom vücudu Siyah 

dt\vam atmıştır. .. Ke~I kopek aa şmnga edilmektedir. ve bu Şark 
Roşarıın arkadaşı dansoz , ' usulle tedav! edilen hastalık Aôadol 

Virginla Kapts at;lan İtalyan-ı Kedıler haln, köpekler 98 romatvid artritiı denilen ve A d 
d . 1 k d" y ıa 

dır Roşa l le uzun 2aman an dıktır. Köpek uysa dır, e 1 mafsalların iltihabından ileri y k k ' · h f' . ? . ı anmıı yapa 
beri tanıştıkları ve polıs . a ·~ dt>ğıldır Bunun sebebı . ÇUo gelen Romatizmadır Bu şekil· G"z 

k hı"tdısesı kil kx ki U ü · 1 k d' l ' u yunu yesi kaybolan çocu r •tr W• upe er s r ı e e 1 eı de tedavi edilen 50 hastadan Konya malı tiftik 
tahkikatı için po 1:qe gı ıgı ise tek başına yaşarlar, Ced- 4 2 si gayet çabuk iyi olmuş Yozgat 

da oraaa bulun· 1 · d k J ' t' dl k" k ' zaman onun .erıo en a ma ı tya 8 ope 4 ün hastalığı azalmış yalmz Keçi kılı 

-Ouğu enlaşılmıştı_r. b M.d· ler soku!gan, kediler hain olur ikisi iyi olmamıştır, 
Po'is befıyesı u ıse A ·ı • [ J • . Pirinçler 

hak~ınıla evveın iyi neticeler flln 00 0881 V enn~en Çaf gıya Birinci nevi mal 

Kn. s. Kns 
4ı,sô =
ae,so 
35 
8 

yok 
34, 

4,50 
4.25 
3.37 ,fı 

~,25 

3,50 

3.75 
3,75 
5,50 
8,75 

3,50 
4,50 

11 
17;50 

yok 
49 
48, 
5~ 

80 
yok 
120 

52 

almaklı:ı beraber esral'ı tama· , Üstünde yaşedı~ımıı kU· ı· lkinci nevi mal 20,25 
mile aydınlata~arnış~ır . . Bu~· renin gölgE>si V81' mıdır? uzum var mı Çay 260 280 

dan sonra Cezaırdekı bır h,t- .. . . l ·ıt d b' f 
. . tahkıkatı kendisine Bugun basıl görUnea bu ngı er~ e ar gen~ çit, K .. bve 110 

dısenın . l sualin cevabını verebilmek memleketın en kuvvetlı ana· Badem çekirdek .1 . ve Hoşa oraya gı • 1 . d • • ' 
ve_rı .mış için birkaç yUz sene önce ne erm en bırınde ınkılab içleri 
mıştı. . dö dükten son bilginlM çok uğraştılar, çok y7pmış oluyorlu. 22 yaşında Tatlı badem içi 

Ccıaırden rı b 1 çalıştıloı·. bır genç olan güveyi ile 19 Acı » » 
R dsnsözla u uşmuş, d k" k 1 · 1 k ra oşa .f • y Rir cismin gölge yapabil- yaşın a ı arısı, ev enır er en Acı çekirdek 
d beraberce ı vıçre e . 'kAb .... k'l' d 

ora an k t t · • mesi ıçin gölgenin vuracaüı 01 a guou 1 ıse e org çal· Urfa Yağı 
.. k uzre hare e e rr.ış ı::ı d t 1 d H b k' · · doame bir zemin bulunması şarttır. ır mamış ar ır. al u ı kılı- İçel ,, 

Huduttan g_t: k' ti b - mektediı·. Lunun için gölgesi-! çahoma11 asırlardaoberı de-
daşları olan bır ~~ut ·l, ; de nin vurabilecerrj bir saba yok . vam eden bir adettir ve tim i 1 in 

95 
58 

37,SO 
90 
70 

ıoo 

lerdır . "çerlerken arka Küremiz t oşiukta dön· sedeki oikih merasimin~e orgl 

raber isviçr~ po~ı~ı 8~ ~~ · :n tur. diye kadar hiçbir İngilizin ah. Kiralık ev 
tevkif edilmışıe. dır. a 

1 8 

1 • lına bu kaide haricine çıkmak 1 . d k 1 k 
d ohınmektadı r. . Ancak küremız güneşle l . r M' t V''-t ller ·ın e urlu UŞ me ta evam 

0 
• , . d W• k' . ge memış ır, ıs er ıa or 

---------:.~ )I~ :uasıne gır .ıg ı va ıt göl Kers ile en ni anlası Mis Do LP- bi civarında fevkani 5 

K 11, h yvan ply8S8SI gesı aya vurur. Işte o zaman . g ç ş 3S8P il\ 8 . da; Ay tutuldu deriz. rıs Soov. odayı ve her türlü kon-
~ -4''>- -Evlenirken çalgıya ne lü ,.. .. I · · ı. · 

Ziraat kurumunun Almanya; Parisi. lon~ra ve ıum var demi~lerdir. Nikah ıoru tavı yenı uır ev 

m üdahalesile Nevyorku huJutları merasimi org çalmadın da ıcara verilPCeklir. 
U 

010
0r· 1 b L·ıd k' k Görmek arzu edenlerin 

düşüyor 1 • • 1 n arın u şeıu e ı arar . , .. 
İstanbul - Kundan on~Un 1 • ıçm~ a ~ış 'larına t\mil olan asıl şey, tasar Zıya Ok a muracaalları. 
l k saplık hayvan getırte 1 ıtalyaoıo ~ KorsıkaJ Tunus ruf düıünce•idir Çüokli kilise 1-3 

evve 0 d 1 t N. · F d · t · d 'kAh • · 1 1 . . 0 buşlıy.an eve ve ısı ransa an ıı emeaı e, nı a meras ı yapı an ar ~------.----= 
rek aresı m · dd · " · A ı · · k'l d f 1 k 1 1 · 1 b . . 1 t eleri kurumu ı ı günun sıvası mese esmı teş ı an ayrıca org masra ı a ınır. ı:ı: arın top antı yerı o an mn 
zıraat ış e m l' t' d' F k b'I' k' B · ı· d h b' k İl' eki ide faa ıye ıne e ıyor . • at , ı ıyorsunuz ı u mısa ın a a ırço ye· telif klüp v~ cemiyetlerde en 
asız b d ~ k kısa bir zaman- Almanya ondan ileri gitmiş ni evlenenler tarafırıdao taklit fazla mavi "Mavi Tuna "Şen 
devam e eı 8 ' ~ . . " 

. d Ar11 ·11 olmag"a baş Paris, Londra v~ Nevyorku olunacagı ıanoedılıyor. dul gibi eski valalerin hoıa 
da pıyasa a a '' 

1 t 1 çoktan kendi hudutları içine [ 1, • d f d' ·ı· gittiği ve kızların bunları mo 

27 Oirinci ~annn 1938 

i l A N 
Mersin Orman mü~ürlüğün~en 

l'luha rıuuen ,·alı it fi atı 
Relıer kentalı 

Kental Cinsi Li. ku. 
4062 Karışık kömi'ır O · 2.i 

ı - ictd vihly.-tinin ~tersin k: zus1 dahilinde 
Akarca kı>~·ii civarı.uda manıl baltalık ormanından 
4062 kerıtaİ karışık ~ömur satışa çıkarılm1ştır. 

2-- BehPr kenlalının muhammen bedeli 2f> 
kurustur. • 

3 - Şa rlname ve nıu ka \'eleııa nıe proj~lt·ı·i ni 
görmek isli)erılel'İu ~lersin Or. bölge ŞPfliğıne nııı 
racaa ıları. 

4 - Sat1ş 9-l-9il9 P. ertesi günii saaL 14 dH 

içel Or. çevirgc mi'uliirli'ığii binasında yapılacaklır 
· 5- Satış umunıi olup açık artırma . "'uretile 

yapılacaklır. 
6- Muvakkat lenılnalı 77 liradır. 
7- Taliplerin şartnamede ~·azı lı v~si ktilal'I 

getirmeleri l~zımdır. 21:30-3· 5 

1 l A H 
Mersin Askeri Satmalma komisyonun~an 

Mikdarı Mubam- ilk te- Gün saat Şekli 
men bedel minat 

Cinai Kiio Li. ku. Li. ku. 
Kuru ıoğan 6000 4o5 31 2·1·939 ıs açık ekıiltaıe 
Patates 16400 902 6"' ,, 16 ,. ,, 

t - }lersin garnizonundaki kıla atın senelik ilt. 
tiy:ıcı olan )Ukarula cirıs, mik.dar, ıuulwnımen be
dri ve mu vak kal Lenıinatile ek~iltme ırlin ve sa at 
leri yukarıda ~· aııh ia e maddeleri 3'}ık ek ihme 
ile eksiltmeye kondu. 

2-Eksiltme Mersin Askerlik şuhesirıiıı ii:-;l 
katında askt-ıri malıf elde askeri salına 1 mn komi~ 
yonu tarafından ~· apılacaklı r. 

3 - Teminatlar eksillme saatırıa kHd:tr k<ılml 
edilir. 

4 Fazla bilgi edinnwk istiyen işlekliler aske
ri satınalıua komisyonurula mevcut olan ~artnanıe 
IPri her zamarı ~~örehilirl ~r. 17-22-27- 1 

1 l A N 
Mersin Orman müdürlüğünden 

Kutru 
33 
32 
30 
22 

Bebe-
rinin 

Boyu Adedi M3. 
520 10 0.44.1) ) 

Cinsi 

450 ıo O. : 62) Çam 
500 19 0.353) direk 
250 4 0.095) 

43 

Beherinin 
kıymeti 
Li. Ku, 
2 43 
2 00 
2 97 
1 00 

Umumunun 
kıymeti 
Li. Ku, 
24 30 
20 00 
56 43 
4 00 

104 73 
~1ii adere emvalinden olup idare arıbarm~ 

da mevcut yukarıda adrdi ve ö1çlisii yazılı ''43,. 
adel çam dirPği 22- 12:.938 tarilıinllen itibart'11 
15 gün ruiidd~tle 5-ı-a9 perşembe glinii açık ar 
tırma ile ı-alı~ı yapıhıcaklır. 

2 - Kali leminatı l 6 lira·dır. 
3 - İhiileyi n! Ül~akip satış ltıları ptışine11 Ziw 

raat bankasına )'atırılucakıır 
4 - Satış llersirıde Or. bölge şefliği binasında 

s:rn l J 4 .ı~ ~'a pıl il <~ak tır . 
5- Biiliin uıa~r:ıfı alıcı~· a aittir. 24 27-29 31 

amıb~~ıet ıirnat işletmeler~ atmıştır. Sl\I ans ar iri ıyor mu dern va1aıere tercih ettikleri 
k şimdiljk piyasada1<ı 1 Almanya bunı Çeko!lo Herşeyde olduğu gibi dans görülmüştür. Tecrübeyi yap . = 

urumiu,topton fiyatıodan iki vakyadan aldığı Südet arazisi tn da• uki mod Ja~ın mı tek mış olan bir musiki muallimi tlılllllm.mlflJRllllftllDRllfl:lllll~ 
~mum daha eksİğıne setış yap ile ınuv ffak olmuştur. Çünkü nr ortaya çıktığını göreceğiz. niıı söylediğine göre istisoasıı = . •.ı2mnıuttı 
m~:t~dır. Bu fıyat kurum Paris, Londra, Nevyork. Sü Bir stati~tik ~unu haber bütün genç kızlar musikiden ı' ~ Sayın Mersın Halkına müjde i 
şimdilik komisyoncula~~an det arazisindeki üç küçük kö· yermektedır. İngılterede genç hoşlanmaktadır. il GiiJme\'e kırıhnca va kaıiar ~iiime\· ~ ... 
ha van aldıi'l hald0 dahı ıda ün ismidir ve asıl bu ismi ta ıl . · .: .. · · .. , Pg 

Y d?r lhıknt toptancı Y b" ük şehirler gene ;m '•m : uıve haıırla11111 (~llnku: 
r:re!~re:~:~ böyle ucuz satış ~;::s.,ufngiltere ve Amı:rika 1,üccar defterleri geldi ı · . . " 3 A. hb 
yaparak piyasayı kırmasını da bulun lctadır. Ka'larıç \'e tican· t kaııuıı larırıa o~· gurı yev- •Hakık 1 a p 

rekabete e:: - 1 
hOi karşılnmnmış ve den beğ~ndıklPrini sııçip ul· mi.~ .. , Ü t' rlerİ kt>bir, llH' \CUtlal Ve kop\·e def- · 

J Bu da kurumun , J Ç8V . 1 kalkmışlar ır. . . ·at se· mak istemektedirler. Fakat u C. ar 
piyesuyı mutedıl bıı fı) . • karum dah ziyade halkın et lerleı ile yeui sene için Oosyr, Klasör, zaı f, y 
viyestne irca etmekkt~~nsıp ihtiyacını kar.şılıyun kasapları kağıt ve ht~r cins kırla ·iye çeşi lleri ıuiz gt·I- Filmi Türkçe ıözlü Pek v~k ırn.Ja 
lerine uygun dUşrne e ır. 1 azarı dikkate alarak konu· . . Fiiltlar cok mul•·dildir. HAI . 

Ya_ınız kurum~~ ~:.~~~:ı ;~ 11 nsuıu bozmak istememek- uııştır. • la .. ~k Sinemasında 
ra seçtu ıneden rna un etme- tedir. Sedad Sahir Seymen ~ 
bazı kasııpları memn . k ·~ÖSlflrİlflCPıktir. ı peşın Devlet zira;.1t işletmeleri u [ray Ctıd dP-~İ No. 4 J - ~l\lrsin 111 
mektedir. Bu kasap r vere· ruınu şimdilik gene paşi ola· - ~ım mll.illimfmlmmlllllflmllft :~ 
para ile daha fRzla para rak satıc:ı )'&pmaktadır. 
rek k~silen koyunluın için· ıı-
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-------~~~~~~~~.,~~~~~ y e n i .M e r s in 1 Nisaiye Oi:a~~e ;>~u; Mütahassısı 1 
1 A.-YakupAslan 1 Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ~ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • 11 Yıllık Fasılasız intişarın 
• da mu·vaffakiyetini halktan 

gördütü rağbete borçludur. 

YEN 1 1\1ERS1 N : Sizin G~zete_niz~ir Dertlerinize dileklerinize YEHI 
M ER S ı H sutunlan açıktır. 

~ T6rkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Alman yada tahsilini ikmal etmit ~ 

liill Hast .darını her günS-12 15 - 18 e k~de:tr kabul muayenellC!J 
l!::! ve tedavi eder. 
r.;JI ADRES: Mersin Bozkurt caddesi l!I 
I!::! Yoğurt pazarı No, 1 111 

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

Karlı bir iş ;çin Ortak aranıyor 
Yapılacak bir Portakal ve Limon Sandıiı imalathane

si için sermeyedar bir ortak aranmaktadır. 
r, ıu değirmeninde yapılıc•ğından kuvvei mubarreke 

masrafı yoktur. 
Ortak olacak zate kir ve teminat gösterilecektir. 
Mektupla ; 

• 

m 1 srrat[!)lt 

Saghk 
ı 

' 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. Yeni Mersin ldarebaneıinde Kadri Yaratkana 

milrac•at edilmesi 9-1 O 

Eczanesi 
Mersin Gümrük ~ırıısmdı 

• • 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Veni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
lHJ~~ OO@W@LA O~irın:IMOO:.~~ IXJLA~IFO:.jğ~O:.~ 

KİTAP GAZETE VE lv.IEOMUA 

her nevi Avrupa, 
Yerli ec.zay1 tıbbi

• .. 111111111111•= ·•UU!!!!RllD»Rll• ve ve müatahzaratı 

ISaE~ M~~f i'~inş;;~~i~;nel · ~ulunur. ıe:r~~ 
1 Y~ğ~}~~b;na~:::~İ~~=~İve 1 
g yeyeceklerinizi 1 
iti Kışla caddesirıde Toros Olfli ahında llya~ • = M.-ropı s~lıs VPrirıd.-u ı.-rnin PıHn i z. il 
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Fenni Sünnetçi 
Sıtkı T annver~i 

SP-ı i v~ ağrısız sii1111et 
yapar. 
Fakir çocullara p ·t rffsıı 

1 __________________ _ Adres; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

1 

DOK.TOR 

Nazım ünsal YE HiMERSiH 
·rabı yapılır Muayenehanesi : Yoiurt pazarı caddesinde 

Sabah s•at (8) den 1 '2 ye Akıam (14) den 19 a 

kadar baıtalarını kabul ve muayene eder. 

Nüshası 5 Kuruştur ~ 

Resmi oa:ra ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua raıura ve slire en nefis ~ir tarzda ve ~eğendirmek şartile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

·~····· .......................... - •.. ~ ~ 
« SIHHATİN İZ! K.OR UYUNUZ t * 
: - NASIL MI : 

; KAY ADELEN i 
SULARINI IÇMEkLE B 

9 
ft Sıhhat Ye içtimai Muavenet V eklletinin 672 numaralı raporu 

1 TAHLiL RAPORU 
1 Göriinüş: Btırrak Kaleviyel; "ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo 
g nıikdarı,, 0.2 sm3. i H~uk ! Bf'ıık~iz }iecıuu serlli k .ı~recesi "Fransız,, 1. 5 

Koku ; Kokusuz [zvi maddeler jçin sarfolunan müvelli-fj dfılhumuza litrede o.4o mgr. 
U 'fa•la Siil(at ''SO 4,, liLred~ 0.0033 gr 
,QJ; , ; La ti r 
n: Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

1 

1 
U T~av.ıül,· ~hıltıdil N' N 0 0040 ıtrat " o a,, " . 1 1\itrat "No 2,, yok a 1 A mouvak ''NH3 Yok • 
it F~noirı ~u son usulleriı;e riayet ;derek kaynadığı yerinden itıba- 1 

ten istas,·ona k:ufar ici k ·alayh kAI vauizli borularla iei mermer döşeli 
8 lıf'llurha;uzljra döküline4'tedir. Oradan d~ bütün F(ziki ve kinıye~i 1 1 ~VSilf11u muh.afa1~ .. c.ı .. r~l ve hicbir suretle el df"ğm~den hususi kim- a 
il y~get.inaiz~ v~ Aıfana Sıhhat Hakanlığının tayin elliği Sıhhiye mr.m~ı- 1 
il ru huıurlarınd-. damacanalar ve vago11lar KAY ADEL~N suyu ıle ~ 1 _vık;uullkt;rn ~onr:. doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru larafm- * 
·il . chu• uıühiirienerek ŞP.brim ize gelmektedir. .. 
tf. • '* 
-,:. » • * .......................... - .... .., * ... .. 

Y RRi Mer~in Basımevin~e basılmıştı 

Paz.erteıi günleri öğleye kadar fakirler parasız 

muayene edilir. 

Mersinlilere müjde 
kıı geldi. Sobalık kömür ve odunları 

nızı ıimdiden hazırlayı'!ız. .. 
~luhterPnı halk11uıza bir Kolaylık olnıak uzre 

Kok kömürünü çuval hammaliye ve nakliye 
si bize ait Tonu 30 Liraya, Sobalı~ 0 d un u 
gösleri.lectık ev ve metğ rı zaya teslim Tonu 15 Lira j 
ya verıyJruz. 

1 
Mallarımız temiz ve saflamdır. 

Mersin soğuk Hava deposu yamn~ı 
Necmi Genç ve kardeŞi 14 - öO 

Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait ) lçio için 

Senelik 1200 Kr ., 

Altıaylık 600 

Oç aylık 300 

Bir aylık 100 

2000 K.ı 

1000 

500 

Yoktur. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruıtur. 

Vurtdaş 

Kızı laya 

aza olunuz 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu aun aundüz saat 14,30 dan itibaren başlar Mevsimin en aPzel şah eserlerinden olan 

1914-1918 

Meçhul asker 
ana.kkale 

Tt:rR.K.ÇE SÖZLÜ 

Pak yakm~a ; M A V i T U N A 
Brigiue f:lelm ve Hod . s~ndor Çisauı Orkestrası 

• 


