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Dün Mersin, Tarsusta Bele· 
diye meclisleri toplandı. 

Mersin belediye riyasetine 
Mitat Toroğlu. Tarsus belediye 
riyasetine Şadi Eliycşil seçildi. 
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Büyük Mille~ Meclisi dün saat14de Atatürk namına ceıaı 
Bayarın bir nutkile açıldı ı Belediye Meclı·sı· 

Reis, reis vekillikleri idare Alman siyasi ma~afili 
amirlikleri katiplikler 

seçimi yapıldı 

Atatürke meclisin sonsuz, sarsılmaz en 
yüksek tazim/erinin arzi hakkında veri

len takrir ittifakla kabul edildi 

Başvekilimiz Celal Bayar 

Ankara ı - Türkiya Büyük \lillet Meclisinin be~inci 
dovre dörctünrü içtima toplnııtısı bugün saat on ciörtta yapıl
mıştır . Huzname ~u idi : 

1- Başbakan Celal Baynr tarııfıııd:ın füıbicumhur Atatürk 
namına açılıe nutku, 

2- M clis reisi ı;eçimi, 

:ı - Ri)·asot divanı, reis 
ler intihabatı, 

rekilleri. idare amirleri ve kutip· 

Saat un dörtte Kamutayda yoklama yapıldı ve ekseriye t 
haı.;ıl olduğu görülciüğüııdeıı Kamutay açıldı • 

Başvekil CeHil Bayaı· alkışlar ar11sındn kürsüye Çıktılar 

\'e açılış nutuklarıııı okudular • 
Başvekil, teşkilüti esn ire kııııuııunuıı 31 ınci maddı>siııı> 

tevfikan \'fi Heisi Cumhur Atntüı ktl';ı aldı~ım emir üzerine 
açış ııutkunn okuyorum: "'a}'ın Mıllet Vekilleri hepinizi saygı 
ve sevgi ilo selamlarım Dedikten sonra geçf\11 sene içinde ya· 
pılnn adli, sıhhi. ekonomik ve Hrıir dahili işlerimizi va harici 
siyasetimizi anlattılar. milli müılataamız içiıı de rPjim111 ve 
vatanın korunmasına arnil oları ordunun son sistem vasıtalarla 
techiz edilme. ine hız verilmiştir. 
"ir umumi tnslıhal pro~ramı hazırlanmıştır.Tatbikatı ileı lemek 
tocıir. Deniz kuçveılerimiziu artırılması için lazımgolen gemıle 
riınizden küçük bır kısmı s•pariş edılmıştir. Büyük bir kısmı 
stı>ariş edılmektedir. 

ı\J~çcut gemilerimizin daha mükemmel bir hale konması 
için de tertibat alınmıştır . 

Sonsuz gurur duyduğumuz kıymetli ordumuz, 
şark mıntakasında tabiatin bütün güçlüklerine rağ 
men kudret ve kabiliyetini bir kere daha göster
miştir . Ordumuzun çok değerli komutan ve su· 
baylarımızla eratlarımızı huzurunuzda takdirle se 
lamlarım . demişler ve bundan sonra harici siyase 
timiz hakkında kıymetli ve emniyet verici izahatla 
dolu nutuklarını Büyük Kamutay, şimdiye kadar 
olduğu gibi bütün işlerinizde başarılar dilerim di
yerek sözlerine son vermişlerdir · 

Bnşvekiliınizio nutkundaıı sonra reis ve reis vekilleri se<,!İ · 
miııo gı~çilıniş Ve riyasete ittifakla· Abdülhalik Rendn reis 
Vekillıkleriııe Refe t Canıtez, Tevfık Fikret, Hilmi Ural intihap 
ed i lm ışlcrı.Jir. 

Bundnn sonra idare ıını · rlıkleri ile kntiplikler seçimi de ya 
Pılm ıştır, bıll'lhure meclisin onsuz saygı ve sarsılmaz en yük 
sek tnzlmleriniıı Ataliırka nızı hakkınıiaki tRkrirler okunmuş 
alkışlar nr ında ıttifakla kolıul edilmiştir. 

M.eclis p zarlcsi güGü saat J5de tekrı:ır toplan caktır. 

Roma görüşmelerine 
· ehemmiyet 

veriyorlar 
Berlin 1 (Radyo) Burada si 

yasi mehafilde Roma görü~ms

lerine büyük ehemmiyet veril· 
mektedir • 

dün birinci toplantısıni yaptı 
Riyasete tekrar 8. Mitat T oroğlu 

Encümen azalıklo..rına Doktor Abdullah 
Germen, Zekiye Olgaçdy seçildiler 

Erso'· ·' , Enver 

Bu görüşmeler, Borlin gö· 
rüşmelerine uygun ve ~lünihte
ki görüşme esatıatı dahilinde ya 
pılmaktııdır • 

Alman ve ltaly3n HRriciye 
Nazırları lo{Örıiş:nelerirıde umu
mi siya-ıetiıı aldııtı ştıkil üıeriu 

de mrş;(•ıl ol'lı:ıktadır . Söylen· 
Jı~i ııH ~iirn ha ly a ıı ı n h .,, ihnz ı r

da ki siyaı-eti lııg ıltere ile müııa 
sebaııııı saı!laml<iştırmaktır . 

Görüş·neler esnasında Al
maıı mıi-ı·eınlukP meselr.sinin da 
ınn' zu \ı'.lhsolciuğu tahmin edıl
meklP.dır . 

.\tütıtemleko iş'Pri i<;in Al
manya şimcii .1trn bir teşebbüste 
b :ılnıımRın .lfıt k1:1rar vı>rmiştir • 

Londrada hava 
müdafaa tecrübe

leri yapıldı 

Loııdra 1 (Radyo) lııgiltere 

de hava müdafaa işleri etrafın· 

da umumi bir teı~rübe yapılmış
tır . Bu tecrübedA 4375 tel ofon 
memuru va1.ire almış vo bunlar 

Mitat Toroglu 
(Kurtuluş savaşında iken) 
Saııt 011 beşi yirmi gı>çe 

verilen talımal ve emırl~ri he: meclis saloııu yeni intihap edi 
tarafa kısa cümlıılerl c· tebliğ et· len bir Ü7.n ııok~aniyle toplan
mişlerdir . TecniLe muvaffnki- mışlı • Reis ~tıtat Toro~lll; mü 
yelle neticelenmiştir . saado buyurursanız başlayalım 

Tür~ - Yunan 
Muvakkat reis intihap edilecek 
dedi . 

En yaşlı aza B. Halil Gazali 
Ticaret anlaşması riyaset mevkiiue geçti • Ekseri 

yel var meclisi açıyorum dedi. 
Atina 1 (R:ıdyo) Yeni Türk 

- Yunan ticare t anlaşmasının 

yapılmasına memur heyet dele

geleri Atinada Hariciye Bakan-

Meclis açıldı ve rois intihabatı 

na geçildi . Reylerin tasnifinde 
2 müstenkifa karşı 23 reyle be 
lediye riyasetine tekrar B. Mitnl 

lığında ilk toplantılarını dün Toroğlu seçildi ve ı1zalar tara 
yapmışlardır . Bu gün de lop- fından alkışlandı • 

1 
lantıya devam C'dilecek tir . 

Yuguslavya ve Bulgar 
Başve~illeri görüştüler 

( 

Bel.erat 1 (Radyo) Yugoslav l 
ve Bul~ar başvekilleri Vişi kap- j 
imalarında görüşmelE>rine başla-! 
mışlardır • Bu görüşmeler 24 
ikinciki\nu!l 932 de yapılan p ,k 
lm esasları dahilinde olmuştur 

lkiınemleket ara~ındakiekonomik 
vaziyetler görüşülmüştür • iki 
kardeş memleketin terakki ve 
tn:ılisi içitı mutabııkati efkAr 
hasıl olmuştur . 

Dr, Abdullah Ersoy 

Mitat Toro~lu riyaset mev 

Al 
:dine gelerek aı kada~lar111a : 

ffi afi I - Rei.sliıle seçmek suretile 

Erkô.nıharbiye umuJ T 8 1 d' n· t' 
miye reisi çehildi 1 arsus e e ıye ryase me 

Berlio 1 (Radyo) Alman er Fabrikator Şadi 
k~nıh;ırlıiye r eisi General Bek Eliyeşil seçildi 
faııl vazifeden çeltilrniş yeriııe -~---
General Harde tay in odilmiştil' Tars us (Hususi) Dün lıele 

B. Hitlor General Beke hu · diye nıeelisi umumi toplantısını 
susi uir mektup yazmıştır . Bu yapmıştır Toplautıya 2!l ilza iş 
mektubunda yorulnıak bilmez tir:ik etmiştir n. Refet Tursusi 
oHısaisiııe teşekkür eylemiş ve muvakkat reh;liğe seçilmiş vo 
ordunuıı şinıdıki parlak vaziye- celseyi açmıştır Bunu müteakip 
te girişindeki yüksek hizmetine reis intihabatı yapılmış reylerin 
işaret ettikten sonra ordu ile tasoıfinde 13 revlo riyasete bele 

s~kı tema~lıırını muhafaza etme j d.'.ye rız~ları . lıaı_ ıciud~n . f~brika 
sıui dilomıştir . tor Şadı Elıyeşıl seçılnıı~tır. 

h 8 k k 1 m d ;ı gö.s 1 erci i ~:iliz tn ece Ü -8--:-1 ..... d""="-=,......,,..,n=· ~~=~---=~= 
he tel1eb\..ür edPrim . Yırnı lıele 1 e e ıyede eıs ve Encümen 
diye aıalarıııı selaınlaıııukln kı- • • 1 k 
vaııç duyuyorum, hep i ııit.e lllll seçınıı yapı ır en .. 
,·affaki) et dılııı 1111, dı>dı . 

Buıı daıı oııra t ıiı 1111•1 , .,. 

ikiııei 1 t'!S \ 'Pi. i l ~l İ il~ 

tıhalrntı '.) apıldı • 
1 fiıııı iu 

S ıat o 1 bı şı• çeyrek çar . 
Bt•IPdire azaları bır.-r ıki~er 

gelı } or . Celımler hir ar11} a Ü· 

eçr Üt'Ş P. r ıop ln ııı)Or . Bazıları -
Bırıı c. 1 (•IS ~ ( ltiıl ı t?•ıııı z k ı 

ve Ülgaı;:ıy, k . cı n•is Hk ıı•trı nın rnııklPri so ı~uıı, ı· l.s.ırisi 
tır ıı ş lı .. Ba)· aıı Eıı ise Berker, 
z .. ki) e Ol gaç .ı ~· OıılıH'I lakı ben 

ııe Hıza 1 uzkurı; l..1 ipl ı ldPl't· 

Yuımf 1\ılııı r:, Il ıl ıııı Üı.Pr, Lu ı f . 
Bükülnııız ll l rı ldıl r, Hıza Boıkurı, Hakkı Do ' •z.şah· 

riıı ıkı di _.ç:sı : Sairıı, Balıır • 
Hııiihaı ıı ıl ıım'i ı•ı,ı Üm l'tı i\z11 

1
1:1t ı ,;eçiını p p ıu1ı , 2J ı fl} lu 
L>,ı ı.. ıor ,\ tıcfi ı ll < !ı Er ı:oy, 14rP) i t• 

ı E ıı \'t'f G t•ı'ıııt>n, !l l'P}' lı• B :.ı~ :ın 

' 

Bn. Zekiye Olgaçay 

Zekiye OlgaçRy intihap oluııdu 
lar , 

Belediye encümen intihabatı 
yapıldık tan ııonrno•l<'Ü menler in ti 
hapları yapıldı, Türlü i şler eııcü 
menine Hakkı Deniz, Doktor ?\a 
zım, Bürhaıı Hokimo~lıı, Mu ta 
fa alany:ı, Diş doktorn Bdlıir; 

Büdce ve hesap oncümeni 
ne merkez bankası müdürü Mü 
fit Erman, Mehmet Karanıaııcı 

Murad Ergir, Doktor Kil.mil Tar 
han, Rızn Bozkurt, Saim Erge· 
oekoıı ve f• nsıye Btırker scıı;il 
diler. 

Ruzonıııede me\'cut içme su 
yu tevzi lalimatııamı•si, beş se 
nelık mesai proğraını. sporcu 
lara ait plsiklet resminin loıızı 

li ve beludiye misi )'ıllık nıe 
sai raporunun tetkiki trnlmı~tı 

Vakıt gl'ç olduğuııdıııı bu ıııe 
sE>leleriıı görüşülme si içııı muc 
lıı;iu 3 ikinci teşrııı perşenı trn, 
günü tekrıır toplaıımıı~ıua karar 
evrildi. 

Grup 
na 

idman Yur~u 
müsabak,1ları 

hazırlanıyor 

Şehrimıı idman yurdu grup 
müsahakalarma bu sene kuvçet 
lı bir knclro ilo iştirak edecek tir· 
Şimdiden baş kııptan Edip Bora 
ııın nezareti altrndn ek~ezsizleri' 
ue başlamışlardır. Ünüm zdeki 
hafta Adan:ı Seyhnıı ~porln şeh 

rimız idman yul'du nrasıııda Lır 
maç yapılacağı haiıer alınnıışıır. 

l lhı ~a:ıllı-ı :ıll~h kııı ıfiP ) O dİS 

v:1ı ı ... ı \'t>rnıesııı 'ay lıııllerıııt) 

C:aıt•toı•ı!er .. Z ·ı\'ıılıı gaıe 

tı c•ler y11rlı-akıe . O hı r d a gel 
nıışler, ııo ıçııı halıer nlıııakm ı. 

ı. ııf ı t•dect'k IPı i lı~klemt k ıı:m 

nıı .. ~a:ıı oıı ! ı ~· oıı gı ç•} or. 

ı 
B ı r kıı-ını rızalar ı-aloııa gııdıler 

tıır kı:;:ıııı lı:i n dışarıu ınüza· 

kereleı i lıf:klı) or . 
H ı r Ba\'nıı ueledi)'e iııa. ı .. 

\'ııpıııı la cak ilk iş . . Belt!diye 
daırm.;i ı·anılarıııı her ikı güııde 

lıir sıldırınek olmalı . , Tenıızlik 
lıer ş ı• yıforı enPI gelır rlıye ya· 
ıı ıııd nkıı ı e nnlntı)or . ,\liı:ıt To · 
ro~lu siıkııı ' e ~piler vüzlü . Sa 
loıııı giı d i oturdu • Hırnz :.onra 
dı:ı :ın 3 a çıktı . Zekiyıı Olgnçay 
arlrn kaııe polerd e ıı lııri no yas· 
laııdı, t'lrafı kırııik edıyor . f-: 

:N 11 fabnkat-ı sahibi, Meh· 
ııı ll t Karnnıatıc.ı ılu yan yana •• 
Görü~üyorlar . Her halde bele· 
dıye işlerine dair değil, mevzu 
demir pi)·asası olsa gerek • 

Xecip Ergun salonun kapu 
sun da, içeri mi girsem otursam, 
dışradakilerle mi konm~~am diye 
mütereddit . 

~eref Genç, güler yüzünü 
bir noktaya dikmış dalgın . Hıza 

Bozkuı t, salonda dolaşıyot' . E
lınıdPkı ı;ignrayı yakacak biı kib 
rit \'et en olsa diye bakınıyor.En 

sou gelen Uaynn ~Iürşide oldu, 
Bütün azalar salona girdiler 

cıgaralar söndü .. 
• •• 

lı; erde derin bir sükut var 
Reis olabilmek hayaliyle günler 
c~ takıl geçirenlerin, encümen 
iizalıklarıııı umaııların kalbi he 
yecaula çarpıyor, ah, ııe olur , 
lıuradn ben de bir şey olsayd ım 
olauılı-eydim dıye tahassür rtu 
yaıılorı eçcr gibi oinyormn, 

lııt i lıap h~şl adı , Heis Yine 
eski reis oldu, eı:cümen Azala 
rıııdAn Yalnız biri değişti , 

Eh,n" zarar var, daha goııciz 
lıu de\·re müddeti de biter " · ı ,umı 

0ııırn2, Bu defa olmasa gelecek 
te olsun ne ıararıırı vnr . Geç 
olsun da güç olmasın , Niçin 
ınü ıeossir olmrılı,Bu defa zaman 
dard ı , Prop ğaııdamı yapama 
dlln ' Uzun günlor, a}"lar, yıllar 
v~r~Eğle kendini gönül eğle,,Hem 
uıçııı , , beleuiyeye ilın olmak 
da az şeymi, ya hiç olamayan 
l ır uo yapsın , 

" . " 
f\leclis bilti. Eller ı:ııkıldı. Ka 

ıananlar memnun oldu. "C mi Ue 
Sonu ikincide 



' 

2 ikinci Teşrin 1938 Çarşamba 

YAZAN: Ki ikyada 
Tar sus ve Gözlıikule kazısı 

R. Yalgm 
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Mezııroluğun do~u,;undaki dağlarda bir {'Ok mıığısrdlar görUIUr 

Bu mağıuolıırın bir dımesi kubbelldlr. içine oldukça gllzel yapıl 

mış b:r de mezur konmuştur. (Belki ikinci Kostaotlnln m~zarı bu 
dur) llıı km rivayetine bukılımı bu mezısr oradtlD geçmekte olan 
bir krnl klllnıoıhr. (2) 

r; - Gllh·k kBlesi: 

YENi MERSiN 

Zirai Kalkınma 
Trakyada 

yiizleri 
milli Ekonöminin 
güldiirecek kadar 

inkişafı 

iyidir,. 

Edirne a. a. - Trakyada 
evelce hio bir metod ve lekni~e 
istinat etmeden ulu orta yürü 
yen ziraat ie!eri son cümhuri 
yet yıllarında alınan tedbirler 
le ve hükfimetin maddi fedakar 

etüdleri y~pılmaktadır. 

SAYFA - 2 

içki ve sigaraya 
karşı iliç 

lngilter edesiga1a ve 
memesi için iki ilaç 

ichinin zarar ver-• 
piyasaya cıkarıldı , 

fngilterede sigara ve içki l leu ifdç bir haptır ve kullanış 

ııklarile modern ziraat esasları 
GOlek Bo*dzıııın Uıln doğusunda Ptıozın~~ukuru köyO kuzeyin na dayanarak yürütülmiye baş 

de K ırlıo~azınm gUneyi.ıde boğazriırn 600 metre yOksekllkte gOlek 1
1 

t y d .. 

Mandıraların islahiyle başlı 

yan sıhhi ve teknik earthır da 
hilınde yürütülen peynircilik 
sebze ve meyvecilik, bağcılılt 

süngercilik, ll)'çiçeği fabrikaları 

meyvacılık ve sebzecilik birlikle 

ri madencilik, tohumların ıslahı 

bağcılık, ipek böcekçilik, yumur 

tacılık, taveancılık, arıcılık yon 

ca ziraati, şaropc;ılık gülcülük 
ve gül yaQ'oılığı, pamukçuluk 

den ileri gelen hastalıklara kar usulünde sigara ic;tikten sonra 
şı ıki yeni ildç piyasaya çıka! yutulacağı ve yutulduktan son 
rılmıetır. 1 ra da bir saat içilmiyeceği yazıl 

Bunlardan biri fazla sigara maktadır, Bu Huretle Haçı alan 

eeker 

• 1 amıe ır. ur un en şırıc ve 
dağının en mUrtefığj yamaçlarından (Çatalgedık) tepesinin ortasıo· . I' b' 
dHkl kuleye Glll~k ve (Lovlıın) kalesi denir, <.> j 8°

1 
vTerımk 1 dır ~allriçaskı olan. ~ü 

ı ıe ra ya a mı e onomının 
Kttle kuzeyden ('l'tık\r, BlhUcek, Bozırntı) dtın gelecek bOtUo . ki f . . • . . 

d ,., k k 1 ın ea ı u;ın cumhurıyet devrın 
kervıınhırı ve yolcuları gördllğO güneyden yUkim o5 ru çı aca . 

ide zıraal ve havacılık sahasın her şeyi takibedec k kadar btıklm bir ~erdedir. ıe1tincilik pirinQ ziriaati 
. . da atılan kuvetli adımlara son 

lkı burçtan rnnttışekkıl olan kııleolo cenubıt nazır kapı.;ı 4 met 1 yıllarda . . k d' k ve pancarcarcılık hayvan hasta 
re gerıiş 4,50 metre yllksek 2 metr"' kalınlıkta mukavves Sepetkul 1 t·fı ~ır.aı re 1 ve satış ~ lıklarile savaş, aşım duraklı:trı 

• • • r opera 1 Arının de katılması gı 
lııı hır kemer ıle çevrllmtşLlr. Kuzey kapısı btraı diğer kapıdan kll v _ . . devlet ha1van depolarının üret. 

ut mustahsılın kalkınmasına 
çOktılr. Kalf'nln ufuk vurnşu allındıt ve CPoupta kUçllk bir su gOrU d t k 

1 
t . . me ve örnek çlfıliklerinin kuru 

IUr. H11ık ıırıısında bu suyun akmayau ve bitmeyen bir su oldu~u ı es e b 0
1 
an edbıkr~~rlı~ ?e ~iın luşu, küçllk ziraat va sanat . ı mıo u unması oy uyu mılle 

kanaatı v.ı rdır Bu pıılllr ıçia Glllek kttleslnin edebi kıymetini ya t'ın f b d 
1
. . d kurslarının açılışı hep köylü 

. . re a ve saa e ını eıar e - k lk · 
ı~o lsmml Hııl,ılı bey kOçllk pınarı şöyle bısvlr eder. (D.:ıhıı aşt.~ı nen Atatürk rejimine bir kat nun a ınoıası ve mılli ekouo 
da kerametli bir su mıığarası in gibi tılr yer, bir kucaklık bir ko daha bağlanmıı ve minnetini minin gelişmesi ıQin cümhuriyet 
ğuk. bir kerış derlnliı?lode hlr su, menbıt deı:tll akmıyor, birlklotl artırmıştır. Bu gün Trakyanın devrinde ac;•lmıe belli başlı ted 

1 birler ve yepyeni meuular ara dfğil lıllmiyor, bir teuc 'relik su ki ku'lııolısr ıs ttl gene o bir fence dört vilhelinde Jç yüz l•in lira 
eındadır. Huna göre,. kültür ve 

rl·lik su) diyor. (0 ) sermayeli yirmi bin ortaQ'a ma 
geuQlik hareketlerile saglık. is 

Ben bıı r-eoba m<>obd olmaktan :ziyade yağmur suhırı için lik seksen kadar zirai kredi ko kilo bayındırlık ve diğer sl?ha 
da~larda yııpıhın su t•·şkilıliının burayu akan bir sabrıocıoa benze operalifi Qalışmakta 9e bunlar !ardaki faaliyetlerin de çok iş 
tiyorum ] 1 köylünün hakiki bir ihtiyaQ ler bir duruma geçiei Trakya 

. kayna~ı olmaktadır. Buunlar köylü ve halkının oümhuriyet 
Kale kıı\ velll grunıt .t11şın ıft111 y11pılmıştır, TemP-1 taşlarının oyu dan baeka geçen sene Uzun ve Atatürke ol..:n candan bağlı 

içenleri hem sigarayı mutedil adam ı'kı' saat · · · 
sıgara ıçmıyor 

içmeye sevketmektir, ham de si· 
günde en aşağı dört kere bu 

garauın verdiği zararları gider 
mektedir. hapın yutulması lazım geldiği 

Diğeri de ayni şekilde, bu ne göre günde sekiz saat sig:ı 

ilAcı kullananların az içki içme ra içmemek icap ediyor. 

&ini lemin etmekte ve zararıua İçkiye karşı tavsiye eJilen 
biraz mani olmaktadır. ilAQ ta böyledir: Bıri akşam ye 

Fekat, birçoklarının söyledi mr~inden, diğeri yatmRdRn evel 
itine göra, bu ilAçiarın hiç bir bir k ti bve kaşığı ile alınması ld 
tıbbi meziyeti yoktur ve insanı zımgelen ildç esasen IQklye vakh 
aldatmaktan başka bir şeye ya bırakmamaktadır. Çünkü kulla 
ramamaktadır. Bununla beraber nılış usulünde içkinin ilacı al 
faydası inkAr edilmiyor. Çünkü maden en aş1:1ğı bir saat evel 
bu iliiçların kullanılış usuııe'ri içilmiş olması, iUiçtan sonra da 
•hastaları .. daha az lçki veya si bir saat içilmemesi tavsiye edil 
gara içmeğe eevketmekledir. memektedir. 
Verdikleri fayda da bundan ile Esasen içki akşam ve gece 
ri gelmektedir. içildiğine göre, bu suretle, teda · 

Mesela, sigaranın zararına vide olan "akşamcı,, ya içki için 
karşı kulanılması tavsiye edi vakit kalmamaktadır. 

f zmir Bele~iyesi 
Yeniden 25 otobüs 

getirtiyor 

lstan~ul ff ah piyasası 
Diğer senelere 

nisbeten daha canlı 

Jıış tarzı Mılılddı.ıu Oocekı SHDıtlın tarzıdır. Fdkııt sonraları bu kale köprüde kurulan kavun karpuz lığım bir kat daha arlırmıe ve 
~·ok tıtmlr görmO~tnr. ~t' lt'klm lbrahim paşısdtt bı:ı kaleyi tıtmlr et- satıe kooperatifini bu sene Ka· halk bağlılıgını 15 iııci yıl a 
m·ş ve kıJlırnmıştır. Ornurnlılıuu meydan okuyıtn Çupan oğlu bu rAhigadll da bir kavun karpuz görülmedik bir sur~ttr. hazırldn 
kili etle tuırındığı z ıman lıir çok top gediklerini tamir ettiğini balk sauş kooperatif el ele vererek makla izhar edilmiştir. Şimdi 

söyler. Her ne kad11r kalenin bıınisi Romalılar gösterlllyorso da çalışmıya baelamıetır. Şimdi de bütün Trakya büyük bayramın 

lıizunslılıır, SeJçukilerde burasını kullanmışlardır. Ksle bu gUn ba caıılı hayvan ve hayvan mah kutlama şenlikleri iQiııde çalkan 
- ı k lcıtaııbul - Bu seneki halı rap olmak Uz·•redir. ÇOnkO çobanlar ve çocuklar bu kllleden Gnteı, suller nin teı ilatlandırılması maktadır. t 

--· _ ---- _ _ __ ----~- zmir (Husnsı) - Beledi re piyasası diğer senelere ııazaran 
hoğtıZIUI\ hış yuvıırlamasını pek S('verln ve bu taşların çıkardı~· Balıkesı·rde Zeytı·ncııı·k Oüzelynlı, halkııpınar diXoer hat 

f; daha canlı bir ı-urelledir. Kıe 
St>da ve gUrllltU ile eğleııirier. Kaleye yol kuzeyden gider bir keçl larda işletm6 k üzere 25 otobüs 

maveiminin gelmesile fiyatlarda yo·u ıur. 811 l ol l>oğıır:lıığ yamuç 11rını dolaş>trttk kıtloyti ulaşır. Ka . dalıa getı'rtme k · t' 
ır·ı · Z • k / k ye arar ~ermıtı ır. yaza ııazaraıı rüzde ou bir leoiıı iı,:lade ve dışınd<ı yazı ve kitabe gibi şeylere rastlaom.ız. Yısl Y 1 ayette evtın İBfasvonu Uru aca Ş h' ı·s· · · · ·d 

'J ~ e ır mec ! ıuıu teşrınısanı e yüksklme kaydedilmiştir. Bu se 
nız glloey kHpısının diplerinde Puta Benzer bazı lşıtreller vardır. 1 

11o 1 yapaca~ı top antıda, otobüsler ne harice sevkedilen h:ılıları 
Kııll•nin Olllek holt"zıcııı sarka o gllu doğusu tı:ırtıfı surp bir uçurumdur Hı.ılı kebir (Hususi) - Vilaye· l ler bir milo1Jn 518 bin zeytin l · ıa 1 1 · · 

Qlll zım ge en ta ısısat ıstene mızı yalnız Almanya çek nekte 
• T k' 1 lb 11 1 el . tlmızin zeytin mıntakaeında bir ı •ılaçt vardır. cektir 1 IJ - e ır " unı, rl' ı m paşıı lHı>Y erı; . _ _ . . . · dir. Sevkolulan mallar bilhassa 
1200 Hnkımlı Tekir Hltıoı y11but Tekir yıtvlası O!llt'k boğazınnı :&B~ylın en~tütusu kurulacaktır Bu zeyttnlıklerın tane rek o Yeni getirilecek olobü11ler Ka seri, Sıvas ve lsparta halıla 

- . . ına P~OJeleri vilft.yEıl ıeytlıı mültcsi vasati rıami 117 m·ı on d ik' 1 11 .. l ı ' km.ey )Okıışıınun başından HUrllcek yayJıu.ıoıu eııgıoıoe kfldıtr de 1 1 Y en ıı- seyya ı arıı ma •~us 0 a rıdır. Sanat bakımından Acem 
. . tehuiisı:n tarafından yapılmı"-tır 1 kilo va"' rekoltesi de 20 ·ı k b ı vuııı eder. l>ö:t <·evresı <:ım vt• ıırdıç orroanlarıle ç~vrllen flhtnıa . . . " · • 1 6 mı yon ca ve e ıeri 50 kişi alabilecek halıları mertebesine yükseleıı 

Haıırhkları devam eltırılmekte k' I d F b lk · t' u u· 1 · dört dıığ tırusındııo lıeşı karlı Bulgur ve Kırkpınar da~lırı rUneylo l ı o ur. a r a adedı de Ayva ır. uu oto us eciu ücretler ı is ve oıılarlu rekabet edebileı.!ek 
de 0 uşu bu yııyh,yu ııyrı bir '{llzt:lllk verir. GUneyl GUlek kalesi olan te Ankarada toplanac.ak lıkta 23, Bürhaııiyede 23, Edre tenild i ~i zaman açılabilecek, )'a bir vaziyete gelen Kemaliye ve 
ve lıir n fes borusuna benzi~en <l:sr gUlek b:>ğıızı, batısı gUlekten oı~u b~yük zi~a~t _ kongr~sınl 1 mitte 35, Bandırmada 4 ki ce Zın açık olarak kullanılacaktır. Hareke malları lıarıç piyasalar 
uzuıu.ııı s!lsilelt'ri, gUn doğusu ~'11kıt llZNine giden dur vadilerle muteakıp enstutunun hangı ka man 89 dur. Ayrıca Bandırma· Seyyah otobüsler: eehirde çalış· da tutunamadığından bilhasııa 

zada kurulacağı belli olacaktır d d" t ı k ı l ı çevrilmiştir. Şirin ve ıoOt~nevvl bir tabiat arasıoda bulunan feklr a ort mHiıgene nıevcutur. ırı nııyaça • go en ya >ancı arı m"mlekel dnhilinde sarfet!ilmek 
Vilhelimizin zeylin mıntaka A ı·k 12 a· h B Ef h ı. ı 1 ıılırnı Hııva ve buz git-i ı-;ulnrilc Dlf ~h:Jrdur Killkys kapısından kur yva ı la , ur aniyede 5 Ed orgama ve es araue er ne ledir. 

sına d1:1hil olan Ayvalık, Bür m·tt 3 B d d d ı ·· ~ k - · · ı d·ı k tul!ın bir lnsJD bu alana çıktığı z.1 ımın bUvOk bir bUrrlyet havası re ı e an ırma a a ııa goıurıne uzere ı~tıma e ı ete · 
tenerrns eder haniye, Edremit, Erdek ve Ban bunbane ki ceman bütüu vilhot ' tir ' 

Hükumetin lrau transitlerin 

dırmada 54 bin hektar zeytinlik te 21 sabunhane vardır. j • 
Bu al:ıııııı güue)' \'O ku:l•Y yr1maçfarınııı sathı milleri üze· d 

ı ıııde uirAr adol muhteşem 1 ı h ye görüuür Bunlar Mııurlı İbra· Tarsusta Külıu·r hareLetler'ı in~'] edı'fece" Harp Gemı'le- 1 man. Y. urd_u 
him paşanın yaptırdığı ltıb}·\?lerdir. 1 \'~ 1 

den memleketimize mal çekme 
si üzerine halıcılık vaziyetı 

mizde büyük bir inkişaf baelıt· 

mıştır. Şarkın muhtelif mınta 
larıııdan gelen mallarla Londra 
dünyalllu halı merhzi halhıi 

ısım da lJa~lı yaıı Lu tahnleriu biri Pozantı ya gideıı eosauıa K Ö" lüler mektep rı·mı'z ve Go·ıcu·I, Tersanes'ı n un ıçtı maı 
iki k ılonıetrtıı l ğıııda(K üçüh Tııb) ~dir Tab3 tıııin önü iı:ıtıhkdmlarla 'J 1\ 
çenılrııiştır. IInlil iı.;inde liüı;ük Tuaç havau topluı bulunduğu binası yaptırıyerlar ------.--, ı t1man )' Urdu idare heyeti almıştır. Loudr:.ı uu sfloo için 
sö~·leııiyor. Fnkut Len tesadüf etmedim. Yalııız bolca gülle aördüm İstanbul, - lngıltere den alt dün ak"-ım aı;başkao E' bizden ya(111z eski Siokl11rdan 

" • 1 ·ı . ·ı· ı· 1 k ı " Dfer Tarsus (Hususi) Köylerimiz nau on a tı mı yoıı ıoi(ı ıı ıra' 1 Ali Germeni n riyaseti it d Qf'kmektedir. 
Yolun 3-4 kilometre kuzeyinde Elmalı dağının güneyinde 

kayalıır üzeriue yapılmıe (Uüyük Tabye yahut Fener Tabre) 
''ardır. Halkın kırmızı kaya dedıği bu labyeninde JOla gelen ta 
rafına istihkamlar yapılmıe ve tahminen 700 800 kilo a~ırlıQ'ın 
da toplar bu tab)·euiıı önüne indirilmiştir. Toplum üzerinde A· 
rap harflerile (Mehmet Ali Paşa) yazılıdır. Toplardan yalaız bir 
daııesiııde ise bu ibııre lntincedir. 

Bundan muğdıl büyük bir top da Elmalı daQ'ı tepesine tab. 
ye edilmiştir. Kale kapısı üzerindı>ki kitabede 1258 (1839) raka 
mı terih olarak mevcuttur. Biııaennleyb tabyeler 1830 da ikmal 
edılıniş ve üç seııe evvel yapılmağa başlanmıe olduğuna bu ta
rihlerden öğreııiyornz. 

Poucr rahut büyük tau}'enin gün doıtusunda o zamandan 
kalma muazzam sönmüş lı:irtıç kuyuları vardır Halk Hald bu 
kirec;lerdeo istifade eder. 

Hay Hefel Tarsusun anlattı~ına göre bu kireQ yıldız sarayı 
na bile götürülmüştür. Galiba 1896 senesinde Abdülhamidin em· 
rile mnbeyindeu Şakir paşa ve maiyeti lbrahim paea tabyelerine 
gelerek iuceleme yapmıelar ve giderken bu sönmüş kireçten 4: 
gaz sandığı maheyine te iki sandıkla ı. aeıı.ya ait olmak üzere 
6 1-<nııdık ile bir küçük sarı renkli havaıı lopunu beraberlerinde 
ls\anbula götürmflelerdir. 

Üzerine lbrahim Paşaııırı Top tabye elliali Elmalı daQ'ı boaa 
zıııın nltıınbucak me\·kiiude. içinde yanmıe zahire bulunan bü· 
yük küpler ve un. ı bizans altunları çıkmakta oldu~u kunetle 
haber verilmekledir. Gene bu huberler araıında Tekir, AlmadaQ'ı 
9e bilhassa Gülek lcaleıi muhitine vaktile (Düzler keleei) adı 9e 
rildığı söylenır. Almalıd .. ğıuın şarkında Alma boğazı, Milli mü· 
cadolede güzel bir lıntırayı gaydcder. (Fransız Alay kumandan· 
tarından Meuil alayı ile birlıkte 3-4 ay Pozanlıda esir kalıyor. 

- Sonu var -

. 2 - Ba dağların maA-araları aralarıoda Neolitik devre aiı 

eırnr bulma ilıtimolı vardır. 

(.) HRyat mecmuası cilt 5 aayı 129 da BulgardaQ'ı makalı 

sini oku. 
( •• ) Acfauu uıııııakası AI aarıf DH:Cmuaaı yıl l ıayı 3 

k d. . 1 ·ı · ı h e ın a de okullara kar"-ı sevgi her gün re ruın atı mı yonu ı e arp bir toplantı yaıl ı. ı ı l Dix.er taraflaıı Rumauya da " . . . . . . ı ınış un op an ı ııs 
biraz daha artmakta, binası ol- ge~ılerı. v~ dığer sılahlar sıparış da ayrn 26 sınc1a yapılacak fut bu sene lsparta m:ılldrıtıa iyi 
mayan köyler halkı bina yap· edılete~ı?ı yazmıştık. 1 bol grup birinı:iliğiııe iştirak bir müşteri olmuştur. İspata tica 
tırmak için çalışmaktadırlar . ngılız tezgAhları?a . ı~marla 1 hazırlıkları hakkında görüşül ret odaı-n halıların taklid edil 

B d S 11,l ki K nacak olan harp gemılerının ev mÜ" ve bir kamp k 1 -u meyan a Ba ı ıi ur-

1 

" uru ınası memesi ve haliçte dahıl gu 
banlı köyleri de mektep için 88,fıu ı t.ayi? et1mek~ı~ızı~reM!_,onfd kararlaetırılınıştır. zcl bir surette reklam edilmosi 

M • 1 k . Ira ya gıtmış o an ı.r ı ı uda aa ı idman yurduııun 13 üncü 
muracaat ı e 1aphraoa ları bı· . D . - . için seçkedllecek halılarııı üzeri 

. . . • . 1 VekAletı enız musteşarı denız yıl dönümü müııasebetils onu 
nanın 1erıoı teabıt ettırmışler· 1 S · , . · . . 1 ne hususi damgalar vurmakta j a b~y~ aıd ın rıyasetındekı_ he·· müzdeki cumartesi akşamı yurt 
dir • . .. yolımız yaptığı temas va muzake ı üyelerine bir çay vermege söz dtr · 

~a~lık ~a~. _Belen, ~ır O- reler neticosinde ingiliz tezgahla leşmişlardir. 
merlı .koylerıoın u.çü de bırleşe· rınrta inşa edilecek harp gAmile 1 
rek bır mektep bınaeı yaptırma rimizio ilk partisinin mikdar ve 
yı kararlaetırmıelar ve !Azım cinsini tesbit etmiştir Buna ait 
gelen parayı haıırlamıelardır. mukavele bu günlerde imza edi 

Şehrimiz ticaret 
borsası satışları 

Liman haberleri ıece'·t~r. .. _ . Dün şehrimiz ticaret ve za 
Dığer taraft~n Golcukte yenı ı hire borsas111da otuz ton Elbis 

Türk Bayraklı Bürhaniye ve .~ü.k?mmel bır harp tersaııosi tııo malı fasulya 9 kuruş 25 san 
vapuru D. D. Yollarıoa ail kömür teeısı ıçın h zırlanmış olan pro· ı' t· d 15 ton d ı l f 

D . . . . ıın en ana o u ma ı a 
anımarka bandıralı Maersk ıenın tal~ık ~e tahakkuku da ya 1 sulya 7 5 kuruştan 20 ton Niğ 

vapııru Ankara memurin koope kındR mumkun olacaktır. ı de mnlı fasulya 9 kurue 25 san 
ralifioe ait çimento, Türk Bay-

• timden satmışlardır. 

~aa~,1~r~af:i~ vga:zur~o~aulthmtealliafrıtnüac Bele~iye~e Reis YI encumen l 
" 

1 
Ner'ımanı 1.ı"aklayan devam etmektedirler, • • ı L U V 

Alman bandıralı llon vapuru saçımı Bylarlpnıclıdreınen•rt,en• ı 
çaeilli hububal, Rus bandıralı Gülzar mahlrlım 

Hiç Kıyma~an 
Onbeş tavağu 

zehirlemiş 
Mahmudiye mahallesinde 

Mustafa o~lu Memed Eminin 15 
tavuğunu zehirlemek suretıle öl 
düren fhRnnlye mahalletiinden 
fomail oğlu Memel meehuıl suQ 
lar kanutıuııa göre ynkalırnarak 

evrabı ıahkikiyesilo lıirlikto mııh 

kemeye sevk edilmiştj.r. 

Kumar o~narlar~en 
ya~alan~ılar Piriuma vapuru yapak. İngiliz 

bandıralı Ka u tara vapuru merci· 
mek ve kum darı almağa dev.ım 

nip kazaumıyaularda iQ hisler oldu 
ni göstermemek için mütebessim ı Deuiz kenarında kumar oy 

etmektedirler. 

Marmara gazetesi 
lzmilte Marmara adiyle haf 

talık bir gazete intieara başla· 

ırııı,lır . Tebrik eder ve u7.un 
ömürld olm:ıeıuı dileriz . 

Ziyafet istiyeulere peki= ko· Genel evlerde sermaye tsmn namaldan suçlu İzmir otelinde 
lay cevapları. ıl kızı Nerimauı bıçakla >aralı okuyucu Adana lı Mah mut oğlu 

Bizede koşa' koşa iş baeına maktan ~uçlu genel kadınlardan Ahmeı ile Morsiuiıı kiıemıt :ıa 
y(-ltişmek dfü~tü. Oşaıan kızı Gülzar meşhut suç ne maluılle,.lııdoıı furuncıı Aı if 

Ha)'di: Ağalarımız: muvaffa lar kanunuııa güre yakalaııarak oğlu Mahmul nıeşlıud cıuçlıır ka 
kıyet diler sonra sizden Çalışma haklarında taıız im ejilen evrakı nuntına göre yakalnnarak hakla 
nızı istiyoruz. il11 birlikte malıkomeye verilmiş rındn tanzim edilmı Avrakı tııh 

inşallah yaparsınız değil mi! 1 malı kemece 35 güııe mahkum ! kiki 1·1A lıirlıkte 11111hkemeye sevk 
F. A. ı dılmletir. 1 edilmielerdir. 
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- YENIMERSIN 2 

Dünya ~eynelmilel ~uğday konferansma doğru 

D N N MERSiN 
Üll)73da eler oldu eler oluyor Pi YAS.ASI Birlt>Şİk Aoıt-rikadarı day anlaşması vücuda 

gelen halH·rlere :!Öre ~\- getirilmek i~lenmişti. fa-

8. 1 1 11 938 nıerika lıiikumeıi beynel kat bu ~33 '' Jlı arıJaşnıa-
lr a~am taş ~esiliyor Şehirlerde amalar daha em- 1 Pamu:lar - Ku. s. Ku.S. milel huğda~ piyasaSlfll Si bek.leneu :ıeticeleri vee 
·•••··••• · · · d · K ı t JH = ve bug'da .. v satıslaruu ııi.lnıedi şimdi ise arJ·autiıadr 

Kaliforniyada Pasedena nıyet lÇIIl e gezerlefIDlŞ Daleg_vmaanlı • şeh · d 31 zanı altına almak dPvlet birleşik devleLlerin bug-_ 
rın e küçük bir memur o- . . Kapı mah 29 -

1•n Bert Bel isminde 32 yaşm Amaların şehirlerde göz · ltiğini iyice tefrik etmektedir. Koza 5, 50 yardımı olnıarlan istihsa- dayıu planlı bir şekilde 
dı bir adam; şimdiye kadrır ü(erden ziyade iosn ve eşya 1 Yazı makinelerinin tıkır , Kırma yok lin ra nla blit• sini lrmin ihracı hak kında ki fikri ne 
tıp alemiuce mcçhnJ bir bas· tanımakta olduklari ötedenberi tısını işittiği zaman bir ttıccar Kozacı parlağı 28, etmek uıaksadile alaka- iltihak etmektedir halbu-
talığı yakalanmıştır, Bu za. meşhurJur. Bir fransız amiri yazıhanesi önünden, tezs ek· Buğday- Çavdar dar llH·Htıle~~tleri bir kon ki aıjantin beş sene ev-
\rallınan kollan ve bıcaklara bunu fenni cıhtıtleo tetkik msk kokusu duydug"' u zaman Sert anadol 4,50 f ra s k J 1 ( e u ::. c ıue ( (ıVet el- vel huna uınva akal etme 
Yıvış yavaş taş haline istiha ederek isabetini isbat etmiş bir fırın, yahut ekmekçi dUk· Yumuşak 4.,25 
ı · y b d 3 ;.o nıişlir birleşik Anu~rika mişti. bü.,·ük stoklar .vap e etmeğe başlamıştır. tır, kanı yanından geçmekte oldu erli uğ ayı ·" 

K ·kı . t k"b" d b Fransız Amalar mektebi ~unu oolar. Çavdar ıi,,:lO lJüylik buğday nıüst:tlı-ıuwk için kAfi derflCtıde 
emı erın er ı ın e u 15 

3 25 · ı · l 1 k · ıA 
lunan lurecin kemiklerden ta- Profesörlerinden Pierre Henry Manav dükkanı önünden Anadol yulaf Si veı ıracatcısı o ara OH-HU silo ve an har lt>Ş ' dll 

şırak vücudun diğer uzuvları uzun müşahede ve tedkiklerde geçerken ama. içinde kaç tur Arpa lt>kelleriıı Kanada Vf' Ar mevcut hulumuaması bu 
na yayılmasından ibaret olan l'ulunduktan sonra şehirlerde IU rneyva bulunduğunu koku· Anadol 3,62,5 janlirı ellJirl ı ğil~ hf>dt>fı-:> ıııırı haşlıca ~ebebini lrş• 
bu hastalık zavallı ad@mcağı fimaların gözlülerden ziyade !arından bilir. Y~rli · 3•75• vasıl olabilir. buda lrn iiç kil edi)·ordu arjantin ge-
za tahammül edilmez ağrılırJemniyet ve itimad İçinde ya· Halkın yilrUyUşUndea, is- Nohut ekstra 5,50 6 nıeıulekelin yapacakları çen lwş sene zarfında bu 
vermekt . 1 şadıklan ve aynı zamanda ti kameti tebdil ettiklerini ve Fasulye 8,,11 t k · ıa I 

P e~mış. h t h . . gözlülerden ziyade bilgiç bulun binaenaleyh sokağm nihayet Yulaf yerli .~,25 buğday ihracatını zaman t>~ · ı lı lamam amıştır. 
büt .. adseketnal asha fanesını~ dukları neticesine varmıştır. bularak başka bir sokak ile Mercimek ıark 4, mliddeL deva 1u ve nıik tal' \'e piy<tsaya biiyiik mik-

un o oran asanın ag Ş 1 . . h .. d . . d.. S hl . · ı. ·ı 1 d 1•1, 1·ra y•ısla ı ... g-YJa k r 1 d" d. _ b '"' ıırıerın arıcın e ~ma ıttısal peyda eyle iğını anlar. a ep ılıuarı e ara arm u • J • _ u uu, l y arz~tme 
' arını m ırmege ve asta - 1 . . İ . - 1 · 1 d b · · 1 It- . 

1 
_ 

1 
'- tarın gPzrne erı gUçtUr. Çünkil nsan tanımaktakı meha- Tatlı çogen ve tesbil etme erı i e me urıyellıtı e d~"'ildir 

ga mana o maga ça ışmada b 1 . 1 . . . . . ... 5 
dırl 

1 

u yer er kör er ıçın bırer ok rRtlerı fevkalftdedır. Ama, ka· Balmumu miiıuklindiir ön planda binaenaleyh bu glin bir 
ar. yanustur. Kendisine rehbar zaen ettiği ht-r hangi şahsın Cehri 11 12 hu meseJelPrin halli gel leşik :ımrrika ile mlişle-
Yanar~ag" tepesinde bir 1 olacak bariz alamet ve iştm~t- f'fkek, ~ahut. kadın ~ldnğun~ Susam 15, k d 1 l 

. 

1
ıer yoktur, vA uz.-rındekı elbısırnın hangı Yapağı na .. ·tp ir. hu ruestı e P.r rtıken lesbil olunan pro 

otomobıl Halbuki şehirlerde Ama, kum~şıan bulunduğunu vehı~ Si, eh yok h" 1 olu r ı ~U ıılığı_ takti! rd e j~ nı uci bi11ce tayin olu na 
İlk defa olarak bir otomo her . adım_ taşında tramva~, ten ıdrak ed .. r. Şaık j 47 48 he)ıwlıuıleJ bugda)' pıya- Cetk miktar zaman ve Si• 

b·l E d _ . omnıhUs ıstasyonu, otomobıl Burnuna gAlen kokuhırdan Anadol 46,50 .'ia!'ında fı \aL sııkuthHIUI . . 
1 toa yanar agının tepe ı- d w • • 1 h ı · 'b" b. d d h . 50 5 . ra ııız ... rııına ılıracalııı bu ne .. .. .. nragı. tune met a ı gı ı ır yanın an geçen a umm angt Aydın 1 •hırdurmak kahil olmıva . 0 

• 

ç~~mıştır Ru k~çuçuk oto alamAt He karşılaşmaktadır. lavantayı sUrUnmUş olduğunu Yıkanmış yapak 80 caktır son hafwlar za·r-ış~kıl~e. organ.ıza~y~ınıı_ıa 
nı .. 0bılı k_ullanan delıki.olı 1888 1 Şehirde ama, kimseye derhal biJir. fSebirlerde ama- Gu .. Z yunu yok 1 bılır ll'°l0 klnl Bırl ş k k k k fmda her c ins ham nıad- g ı re . '("". ~. t- 1 
yu se hg~ kada.r bır atır muhtaç olmaksızın serbestçe ların koku, temas, işitmek duy Konya malı tiftik 110 120 z 
yolundan ılerlemış ve ondan ve emniyetle gezebilmektedir. ğuları son derE>cede inceldi- Yozgat delerde fiyat yiikselişlt>riı:.\nı~rıka ıraal nazırı ar 
800111 da volkanın ağzına ka· 

1 
Hem caddelerden geçerken göz ğinden, gözlillerden daha emni Keçi kıh 47 48 kaydolunmuştur. buğday IJ~ttılıne aynı zamanda Ka 

dır otomobil yoluna devam lüler gibi hangi dükkan. mağa yet ve bilgi ile kendi evinde fıy:1Llarıu111 2· 9 guııliik ! nada başvekili ile de mii 
etmiştir. 1za ve mUeYsose önünden geç- gibi gezer. Pirinçler salahdan sonra SP-rıelcr zakerelerde buluuarak 

Bu rekor Katanya Turiog K . Birinci nevi mal 18 d~nber.i hiç g!,\rlilnı~miş İngiltere piya~asınrta bir 
ldubünce tescil olunmuştur. a{lakcıların cennetı tkı0ncı· nevi mal b s 1 d ş esı pla Y ır ev veye u m , b"rl .11 k b t l • 

T "f ~ ~ı· t ç 260 280 1 ı . .. .. 11 . • ı er e rt> a ~ e mıye ayy~re 1 e ayvan na· ıya 1 Kaçakcıların cennetiuiıı fezasına bütün iogiliz donan- ay nsız lt.tae nnıtevt- illi ·ı . d . ···r k A o A 1 Kchve 110 1, • •• k ce" erıne aır uı · ar(lra 
1. .1. t 1 . . 1 vustralya kıtasının şarkında masının bile kAfi ge miyecıği uu VeiZıye .. lle su ulun r_n I vasıl olnıuşıur. ve bu pı· 
ngı ız gaze (' erınm ver- .. Badem r.ekirdek 

diki . h b 1 .. L d hulundugu ahiren meydana karadaki muhafazası için bir . 'lf. ~on haddırıe vasıl oldugo .. . 
da ~rı a ere~~· g~~le o~ ra çıkmıştır. Sidney ve Brisbane kolcu ordusu vilcude getirme· ıçlerı . . 100 95 muz ôa nıalUm d~~İl(Jir yasada muştereken tesbıl 
..... k ~!vanb na .•Y•b.ı e t ugr•ş- şehirlerinin tacirleri, piyasaya g-e muhtaç hulundug"u anlaşıl- Tatlı badem ıçı 55 • 1 'I l &41• uzre ususı ır ayyare . . . Acı ,. ,. çiinkii bundan sonra da , O unau 1 ıraca programı 
. k . k 1 k .. d' 1 killlıyetıı mıktarda çıkarılan mıştır 1 · d I ·ı· d 

şır etı uruma uzre ır. , b. 1 . . ' Acı çekı0rdek 35 36 ı. d l ki 11111 cercivesı a 11 ın e 
V k . d. k d t el ıse erın toptan fıatmın ya- Bundan başka kaçakçılar rf y _ SU•tı tun evanıı •e ene 1 • ' • 
.
1
a ·a:l 1ştm ıye .

8

1
• 

1
'r b~Y 1 rısına satıldığın'ı görerek resmi pek çok hile kullanmaktadır- 0

1 
la •gı 90 ıoo bilir. lwş Sflrı~ ~vvel \' İne fazla islihsallerini pl:\sa 

Yare ı e arı ar ve pı ıç er ın . çe 70 • ı 

l k ·ı ki t makamlara malQmat varmış· lar Kaçakçı gemileri kaçan " \)İrlf>Şik anwrikarıın lf•Şt\b etmeyi kararlaştırmışlar-erce ı omelre uza au aşın 1 d • -
maktaydı . O~ha büyük bay-

1 
er :~apılan resmi ve hususi eşyayı su geçme_z kaplara k~- hiisilc beyrwlmil~I birbuğ dır. 

vanıardan bır canbeıhaneye araştırmalarda bu ucuzluğun yup karasuları cıvarında danı- Zari mü~ür 
a~t bir fil Hindistandan İngil- 1 

hariçten memlekete kaçakçılık ze bırakmakta ve üıerJerin de 
g.ıl~er~y~ kadar tayyare ıle ge : yoln ile gUmrüksUz ve hiç bir kUçUk birer şamandıra koy. 
tırılmıştı. resiıns ; z mal sokulmasından maktadırlar. Sonradan karada 

Londraya her gün kasap- ileri geldığı anlsşılmıştır. ki Şf'·rikieri motorbotlar ile ge 
ilk hayvan taşımakla rne~gul: Avustralya federal hilkü · lip malları karaya çıkarıyor-
olacaktır. meti ve Kuinslend hUkumeti tar. 

lü~s Sıg-ına~lar bu kaçakçılığın önUnU almak BütUn sahilin hava filo. 
için lazım gelen tedbirleri araş (arı ile sıkı tarassud altına 

Dünyaom her tarafında I tırmışlar, fakat her hangi ted· alınması dUşUnUlmektedir, Ha 
zehirli gazlardıın korunmak

1 
bir ile buna mrıni olmağa im· vaden muhafazası icabil olma 

için ıığıoıklar y;;pıhyor fakat l kan görülmemiştir, dığı takdirde gUmrUk ve diger 

Şiihsıoıa ait zati müh
riimii zayi ettim m~zkur 

mülıiide kimseye Lor .. 
cunı yoktur yenisini yap

tıracağuudan zayi miih
riimiin hlikmü olme: dığı 

nı ilan ederim. 

i l A H 

Mersin gümrük mü~Drlüğün~en 
Giimrükte ı 2 lira asli maaşh bir yer açıktır. 

Burava makine ile yazı yazar orta m~kl~p mezu 
nu bir bayan ahınıcaklır. istP-klilerin imtihan gü
nü olan 7 -11-938 pazartesi günü saat onda güm 

röğP, gelnwleri. 2 - 4 
Londrada yapılan bir takım 1 ÇUnkU Kuinsland sevahili rUsumun esğari hadde indiri- ... ersin bahçe mahal 
sığınaklar biç şüphesiz bun- 1gayet uzun ve son derecade terek kaçakçılığın karii bir iş lesintle11 Ahnu~l ça- ----------------------
ların en lüksüdür. girintili ve çıkıntılı olduktan olmaktan cıkarılmesından baş vus zevct'Sİ Fatnıa 

k "' . kQ b 1 ·~••!•~ •• ~.~.ı.~••!• * * •>•:••>•:••)•!••) Bunlar 00 kişi almakta· baş n çogu gayrı mes o u ka esastı bir çare görlltmemek -.. ... ~ ... •· ... 
b h .~ ·:· d 1 d d t ıunduğundan urasının mu a- t~di r. .... T t ·· rl r n 

ı::~.:·::;: .• ~ ~: y.:::ı~." .,;; Pariste heykelleri yıkıyorlar ı . arsus ucca a 1 a . ; 
naktakilerio hariçte müuase- Civanm inianm aMakr üzerinde tesiri ·> işlerinizi kolaylaştıracak yenı b;,~ ... 

. . d 1 dd - d 88 ..... ..~. bette bulunmaları temin edil Cıv ·rnın ınsım Ozerın Plcıva ı meva ı muşt~!lı:) bura a 1 O dA Pariste topu topu : kk .. 1 k d h. t' · d ~ 
mişti•·. Lüks sığınaklara ve muzı r pek ço < te::iirlerı olduğu bulunanların Asa ı ıııa şıddetle 11 ldşinın h ylıeli VHdır. Ru :::teşe u ya ın a ızme ınıze ama eı 
yiyecek maddeler de konmuş ve bahusus kirpık ve kaş ka· dol(unmaktadır. gün h~ykellerın aayısı 171 i •!· bulunacaktır. •> 
tur dar insen üzP.rindeki sac ve 1 huldu I •:• •!• 

A 
" • J" J kılla ,. 1 düşil•ilp casc 1vlak ya Cıvadan AsRbı huzulauhır f •:o!••:••: .. : .. !o!• • •:••! .. !••! .. :••:••: .. :••!••:••~•:••:••:••:•+•!•(• 

vrunamn ta şıma mue tığı nıalurnduJ'. el( · rİ İle doğ u dUrOsl yttzı F Zlff mijl ı ı asıl göz cı J.. ar ' 
I' . p . .. .. . m11zsa, ftnla bUyUk udam hey· lllllmlmlmlllllmfmlm~lilllllli!eftll 

Avrupanıo ta şımalinde Son tedkıklne gort1, cıva, yazamıyorlar, Yuzlt:rının ada 1 ,.d ö b l A k p ı.ı;ı aıııı. . \e ı e fl ze a mez nca a 'CD' ._. 

Hımmeıfest şehri vardır. Bu ıns~nın ~ ·ap. ve ahia l. ına da ı~tı mUtemadıyen teJ{allQs edi . · _ ID T •• k H K O 
şehirde deniz kenarında 75lh'S.1r ctnektedır. Cıvalı moddtt yor. rıste bulun~n, P~rı~tn. ~n gn ® ur ava urumu 1 
rakamlı büyük bir kayayı ge Je r ı koklıyan, yehut bunlara . . . zel yerlerıne . dıkılmış ola~ O ._ .. . 
çenlerde bir kaç meraklı te- ~eı~a~ ~denıer. son derecede Bu gıbı adamlar yahancı bu 171 heykelın çoğu acemı : buy llk PıyangOSU 
miz.lediler kayanın buzlarını Jtlrkek ve çekıngen olmakta• Jarın bulundukları yerlerde va heykeltraş elinden çıkmış O B" . . k .d 11 İk" . t . 9 ! 

ırlar. mncı eıı e tncı eşrıa .rt8 dedir· w.ı 
sildiler buzlarm altından oe Bu hal Almanyada tUfek ıifelerini göremezler ve çalışa- kötU, gülUaç şeylerdir ... Paris 1 B.. .. k .k . 

40 
OO 

1
. d ı 

çıkt_t_ ~ersio~z?. 25 tane Ren ıe nişan atmak için şehirler- mazlar, Daima tenhayı sever· matbuatı: O uyu l ramıye , 0 ıra ır 
geyıgı resmı de vUcude getirilen ) erlerde ıer G . . . k. 

1 
cm,Bundtıı baıka 15,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye 

B d ı ki ı . · - Uzel parısı çır ın eş • . . . . O 
u uyu unca mera 1 ar görU1mektedır. Kışın kapılar Cl ~ bı ~erbad . . "z] Oletle 20,000 ve lo,ooo hrıhk ıkı adet mllk6fat vardır·O 

la mut&hassıslar taıı muayene ve pencerele kapalı olduguo- vanın ~8 tıren b? eserlerı temı emek • Dik HL • Bilet alau herkes 7 bir· . . a 
ettiler .ve resim~erin ta!ihten dan, atılan tefeklerin saçtığı deen tesiri aalaşılmaaı Uzerıne lbım t!ıye feryada başladı. O .... • ' ': . ~ncı teşrın0 
evvelkı devre aıt oldugu an- . . . k 

1 1 
bilhassa kapalı yerlerde cıvalı Şimdi Eski paris komUs 0938 gunu ak~amuıa kadar bıletlerım değiştir -O 

laşıldTt. 'h 1 b d 1 md e~enıyetlerdıoın uruk muş : . maddelerin kullanılması için yonu adile bir komisyon top imiş ltulunmaluiır. O 
arı len evve uz er· . ugunu mey aua çı 1ran u . . . . . . CllıP fit 

yalarıoda da insanlar yaşadı- resimler üstünde incelemeler Almanyada tedbırler alınmak· landı. Çırkıu sa~at kıymetı OODOOOOOOOOO*OOOOOOOOOOOOO 
ğını ve 'oralarda da ilk inHn l devam ediyor, tadır· • olmıyan heykellerı yıkacaklar. 
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Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
y·EN! 1\1.IER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• mer· sı·n • 11 Yıllık fa~ılaa_ız. intişarın 
• da muvaf fahıyetını halktan 

g6rdüğü ratbete borçludur. 

Y E N İ M ER S İ N · Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
• M ER Si N ıütunlan açıktır. · 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çalışınız. 

Y Ni MEB iN MATBAASI: 

r==r----ıael8!38\!i!8!li!*!!S! .. ::--"E3~ J 

nı Yeni Dikimevi 11~ 
1 

ı I Ruhiye Tut1:1cu ' l 

' 

M Mersin Bozkurt Cliddcsi NıımHI'ıl 120 il j 

Saygı değer 
müşterilerime 

Sil!fkf•ıf p nıi~afır ı. aldı 

•'ım ruiiddclcP rahaılı~ 
l"' • 

l •· 111 i z 1 j k k o l ı f o r i it-! lı j 1 

"PCe ırt'Cİf'lllPk \Of"llll-,.., ~ • • :-:ı 

luğıırıuzu ılirıl .. rıılıruıt'~ 
i~ti~·or~:ınızYeni han 
Oteline ~ ~r· ı· f \'Priııiz . 

·- ~ . ! il · ııl etot üzerine her nevi kadın iç ve; / 

~I 
dı• elbiseleri, rop, tayyör ve manto-~ -r / hiitii rı cliLk:ıl V P i,Liıw~ı 

ı ları beğendirilmek suret;fe dikilir. , hul ;ı cağınızı s :ı yıu uıii~ 

i

l 9 ,:)() 1ı ltırİlt•rimciP11rieıu'ılt•rinı 

~ Silifke yf.!ni han ve oteli 
• -'E3~~~~~~ııo:~~ ' müstPC'İl'İ Adil MndP.nci 
ı - . .. :-_ ıoi»;mmmr.Kmm- _.; - 1 .·~=============; 

• 

• 
• 

..... ~~~++c+>.:aP+~•······ 
Sağlık Eczanesi 

Mersin Gümrük karşısındadır 
her nevi Avrupa, Yerlir eczayı 

• 

• 'il 

tıbbiye ve müstahzaratı bulunur. • 
ı 

es:====:::=a e::=::---=---:..::::-..s ~ -::z::..-.- ~':.'::!~~ 

1 

ı 
1 Y[ NiM[RS N 
Nushası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ( için · için 

Senet ik 1200 Kı , 2000 K' 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 ;uo 

Bir aylık 100 Yokıur. 

Resmi ilan atın satırı 1 O 
Kuruştur. 

Taba ait bütün işleri ucuz 1 JiiUm@ftjl~f®@!@lde·' · .,~ l@@@@fiil~@f®Hın 
ve süratle yapar. 1 Nis:ıiyeü~:ı~·~e~~u:_ Müt•lı"s~ısı 1 

En yeni ve çok ceşitliıharfleri 1. A. -Yakup Aslan 1 
Y • M • M tb d lftll Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almaoyada tahsilini ikmal etmiş~ eni ersın a aasın a Fnji H .ıst.ıla~ını her gün s.ı:ı lfı - ıs e k. ı d;ır k .• bul nıuayenele!I 

b 1 b·ı· • • f ~ ve tedövı eder. fCj] U a 1 1 rsı n iZ fiili ADRES: ~ersin Bozkurt caddesi li!i1 
• l!::! Y ogurt pazan N o, 1 LeJ 

lKJ~[R? [ID@\Y/[Q)o-& ............... 0~---ifın:..._~ ........ 0 [b....-..~~~11'8A\!Rı!Pll.jg®ll,jg ~mJmJmımı~~mı@!J~@ljf@UmJmJm!f@!J~@tl~ 
KİTAP GAZETE VE 1'1.[ECıv.I:U.A 

l'abı Yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua Fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 1 

, 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng'önJerilir. 

i .. ~ .. ••••• • .................... * * ·:·• lf. 
* k SIHHATİNİZ! KOR.UYUNUZ! 

! - J:'~ ASIL MI 

• 
* * * :.KAYADELEN i 

j SULARINI IÇMl~~kLE İ 
~ Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numarala raporu · 1 a: 
~ TAHLiL RAPORU 
~ nnriiııiiş: B..r·rak Kalt~viytıt; '' ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo 1 
fi ruikdarı,, 0.2 sm3. il 
1 HPıık : H ... ıık="iz ll• cmu ~t>rtlik cfpr~crsi "Fransız,, 1.5 il 

Kok 11 ; K 0 ~ tı ~u 7 Ez' İ ıuaciıl,·l~r ici u sa rfolu nan mü v~lli- • 

t:i~ · dülhuruuza litrede o.4o mgr. 1 
1ı.: •• ır "lıı.!0 ı· d ~3 1 'l'·ı,lı 1 :\ ·r .. "Ju .at ., 4,, ıtre ~ o.oot,. gr Ji ... ; ..,Mı Klor "CI ,. ,, 0.007 4 • 

; 'l't·anıiil; ılltJletlil Nitrttl "No o,, ,, 0•0040 il 
;fi 1\ itrat "No 2., yok B <I . Auıonyak ''NH3,, Yok • 
il F•:11nirı t'll son us~ıl.lerine riay~l ed~~ek kaynadı~'. yerinden i~~ba~ ı 

111 rmı ı~tas~ ona ~ achı r ıçı kala) lı k[ll va rıizla borularla ıçı mermer doşelı i · lwllurhavuılara dökülnwktedir. Oradan d~ bütiın Fiziki ve kimvevi 8 
1 PV~afırıı .rnulı~faza edert•k v~ lıiçhir ~ur~tle el. değ~n~den t~ususi kim- = 
il ~ rt ~ •r1111ız .. ve .. \dana Sılıhal Bakaıılığırun tayın ettıAı Sıhhıy~ nwmu- 1 ,,-------
rf; ı u huzurlarında damacanalar ve v:•goular KAY ADELEN suyu ile -i'... ( / ~ 
~ yık~uıdıktau sonra doldurulnwkıa v~ ağızları Sıhha·. memuru tarafın- .__/ 
.. dan uıiilıiiderwrek şehrimize gt>lmektedir. * 
~ .. . ~ 
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V~r;;;°K~;:~~;·;~a-;;;:~
0
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IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazır-hkh Davranın? 

Y t>ui l1ersin uasuuevindt: lıa~ılnısıtır 

.. 


