
Q-trNDELtK SİYASI HABER FİKİR GAZETESİ 

Ankara 4 (Radyo) - Harbiye oku
luna kabul edilen talebeler bu gün 
Ankaraya gelmişler ve eski talebeler 
tarafından karşılanmışlardır. Eski ve 
yeni talebeler ulus meydanına giderek 
Atatürk anıdına çelenk koymuşlardır. 
İki genç harbiyeli tarafından söylevler 
verilmiştir. 
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Mersin Belediye meclisi 
ikinci toplantısını yaptı 

Bu toplantı da bir senelik mesai raporu okundu 

Rapora Göre: geçen sene tahsilat nisbeti yüz 92 yi bıılmuş 
ve dört ay içindf'· 75,037 Lira para tahsil edilmiştir 

Bu sene beton is~elenin no~sanlan ikmal edilerek işlemiye açtlmış , Dispanserin üzerine bir kat 
yaptmlmış , Atatürk parkının etraf parmakhklan ikmal edilmiştir 

Belediye dispanserinde 1153 esnaf , 6652 hastanın muayenesi icra kılınmış 
ve 3721 yurtduşa da çiçek aşısı vapılmıştır. M Belediye bütçesinden 700 lira spor 

teşkilatına ve 7000 lira Helkevine yardımda bulunulmuştur. 
Mersiu Belediye meclisi eç

\·clki gün saat 17, buçukta 
ikinci toplırntısım yf!pmıetır.Ek
serıye ı oldu~u görüldüğünden 

l'else reıs n. Mılıı\ Toroı1'1U \ara 
fıtıdaıı açılmış, zaptı sahık oku 
ııarak kabul edilmiştir . 

Reiıı, makama lıaıı eHak 
Relmie olduğunu te ruznamede
ki maddelerm müzakeresinden 
evvel onların okunmasını teklif 
etrniş ve kabul olunmuştur. Bun 
!ardan birisi Enver Germen ta
rafından umumi varidat ve mas 
raf hesap cetvelinin knyıllara 
Urgun ve diğerlerinin usulü mu 
lıasehcye muv'1fık olduğu anl.ı- . . • 
6ılctı~mdan tetkik ve tasdikine ı Devlet Demir Yolları ıskelesı 
Aitti . Ruznnmeye alınmasına sonra celse 2dakika tatil edildi. \encümenine, 
karar verildi . fKIXC[ CELSE 938 yılı bütçesinde tahsisat 

D ğeri mezarlık talimatna· Reis vekili Zekiye Olgaçay münakalesi icrasına Ait evrakın 
rnıısinde t~diUit yapılması hak- celseyi açtı · Belediye reisinin bütçe ve hesap encümenine ha 
kında ViUiyr>\ makamından mu- bir senelik çalışma raporu okun valeı:ıine ittifakla karar verildi 
lıavveı Sıhhat müdürliiğüııün du · 9::18 yılı için kabul ve tas- ve Çareamba günü tıaat 17 de 
tezkiresi idi . Du tezkirede şah dik edilen bütçenin tamamen toplanılmak üzere toplantıya 
rin muhtelif yerlerinde Beledi- tahakkuku esbabının bir an ev- son verildi . 
Yece ihtiyaca kafi ölü yıkama vel temini azadan Necip Ergun 

yerlerinin tesisine kadar bunun tarafından temonni mahiyetinde Bele~iyenin bir yllhk 
ölü sahibınin isteğine terkedil- teklif edildikteu sonra raporda 

\

benin faaliyeti ayrı ayrı eıra 

lanmak suretile Belediyemizin 
senelik umumi mesaisi tebarüz 
ettirilmeğe Qatışılmıştır. 

1 - Yazı işleri 
A - Dairemizin umumi ya 

zı ieleri, meclis ve encümen k.:· 
rarlarının zaptı ve kayıt mua 
melatı yolunda ve intlzamrnda 
gltmietir. Geçen bir :yıl içinde 
belediye encümeni yapmıe oldu 
Q'u yüz iQtimada 3711 karar al 
mıştır. Yine bu muddet zarfınd 

belediye meclisi üç defa adiyen 
ÜQ defa da fevkalade olmak üze· 
re 6 toplantı yapmıe ve bu top 
lanhlarda 70 karar iUihaz edil 
mletir. 

B - Ayrıca bir bürosu ol 
madığı ioin ayni zamanda (ev· 

ıncsi, mevzubahs işler hakkında veri- çahşma raporu 
2- Ellerde ve ya baskara len izahat P.kseriyetle kafi gö- - Asr'"ı hela · Şehir mecli!!inin sayın uye-

vasıtnlarla cenaze naklinin men'i rüldü · Celse iki dakika tatil leri: lenme( ielerile de meegul olan 
B- Kabristandaki kıymetli olundu · Geçen bir yılın işleri hak bu şubemiz medeni kanun ve 

taşların muhafazası ÜÇÜNCÜ CELSE kında yüce meclisinize malu 'evlenme talimatuamesiııin hü 
4 - Cesetlerin beş seneden Reıa Miıat Toroğlu celseyi mat veren raporuma başlarken kümleri dairesinde 210 çıftin 

evvel mezardan uokledilmemosi açıı • Bu gün ruznameve alınan muhterem heyetinizi selAmlama akilleri01 içra etmielir. 21 çifte 
5- Ölenlerirı.baeka mahalle meselelerin müzakeresine geçile ğı en şerefli vazifelerimden sa Sonu ikincide 

nakli halinde tahnit masrefınm rek 937 yılı kat'i hesa p cetveli- yarım. 
ve doktor ücretinin ölü sahibine nin bütçe ve hesa.p encüma~ine j . Hizmetleriu mahiyeti ve aidi 

Mezarlık talımatnamesınin yatı bakımından daha kolıty 
Aidiyeti, kefen ve tabut masra- Lor~lar Kamarası tadiline ait evrakın türlü işle rtetkik edilebilmesi için her eu 
fının Belediye tarafıudau yapıl-
rnası ve isteııdiği takdirde be 
delleriııin ölü sahibinden alın
rnası, 

Teklif edilmekte idi • Ruz· 
nam~ye alındı 

Hıırnamedeki me~elelerm 

Tohum ıslah 
istasyonları 

İngiliz ita/yan an
laşmasını tasdik etti 

Londra 4 (Radyo) Lortlar 
kamurası lııgılız ltulyıın anlaş 
maaıııın ınert)' tıl meçkiıııo gırnrn 

sıııı 6 muhalif rnyo kareı55reyle 
tasvip etmiştir . 

trıüzakeresine goı:ilorek :çroe cu 
Yu tevzi talımatnamesindc > apı 

lacak tadildt hakkındaki cıaımi 
encümen kararı okundu . VilA
Yct makamınca yapılması teklif 
edilen tadil1H şokli tetkik olun
trıak üzere evrakın türlü iş!Ar 

eııcümeuine tevdiine 

Senede 
'l,oh ıım 

ı l< i M ı 1 )1 on l{ ı l o 
Dag·ı tı la bilecek Bir guruptan 

Beş senelik mesai progra· 
nııııın yeııidcıı tanzimi hakkııı

daki Vılilyet makamından vaki 

AnkHrtt - Aokııra orman çırt 
liğinde yeni bir tohum ıslııh lslas 

yonu kurulması takarrür etmiştir. 
Yakında, botun rollştPmllatiyle ye 
ni istıısyooun inşırntıoa başltına 

caktır. 

olan teklifin müznkereı;ine mü- Bu istasyon Aokaradıı esasen 
laallik meclis kararı okundu Bu mevcut istasyonun yeni bir şekil 
hususta lazım gelen ıetkikatııı de tees UsO olacısktır. 
· Yeni kurulacak istasyonla be 
ıcrası için evrakın türlü ieler en 

rttber ziraat vekaleti tohum ıslah 
cümenine havalesine ve deneme servisi senevi 2 mil-

Sporculara A.it bisıkletlerin yon kilo ıslah edilmiş tohum da 
Vesaiti nakliye resminden bir ~ıtahllecek bir kudrete çıkarılmış 
lllikdnr tenziUit icrası hak:..ıııda olnuıktndır. 
ki daimi oııcüıneıı kararı okun- Çiftçilikte en mUhim unsur 
du . Mesrıle tetkık odılmPk üz e olırn tohumun ıslnhı için şimdiye 
l~rlü ışl~ı· eucumeıııue .ba_vale-1 kıı dur Ankara. Eskişehir, Adaptı 
sıoe ittifakla karar verıldıkten zarı ve Yeşllköyde tohum tslab Is 

tusyooları , bulunmtıktaydı. Bundan 

bıışka Eskl~ehirde bir deneme Is 

hısyoou, Çiftelerde tohum Oretme 

çiftliği, Anlalyada sıcıık lklim ne 

bııtltır ı ıslah istasyonu, Kayst-rid~ 

Yonca deneme ve yonca tohumu 

Muvaffak olamayan talebeler 
üniversiteye giremiyecek 

Ankara 4 (Radyo) Kültür 
bakaulığındnn tebliA' edilmieıir: 

temizleme lsta .ı;yonu, Erzurumda Bir guruptan muvaffak ola 
tohum ıslah ve deneme istasyonu mayan talebelerin üniversite ve 
Erzurumda devlet örnek ve Uret- yüksek okullara devamı hakkm 

me çirtligi, Ordıı, Konya ve Ço- da muracaatlar tevali etmektedir 
rumdıı denem"' tıırlııhm mevcut Evvelce yapılan ltecrübeler men 

bulunmaktadır. fi neticeler vermiş oldu~undan 

Bu istftsyonlar, çiftlikler ve bunların üniversiteye devam et 
tarlalarla tobnm ıslııb işlerimiz fev tirilmemesi kararlaştırılmış ve 

kttlade iyi işler bir şekle getiril bu kararın rle~ietirilmesine bir 

mektedlr. Yeni istasyonlar bunu sebep buıuumadığı tekrar tebliğ 
takviye etmektedir. olunur • 

c. H. Partisi 
Caınişerif kamunıı yıllık 

konğresi Yapıldı 
938 yılı Cami Şerif kamunu 

yıllık konl{reai perşembe günü 
akşamı saat 20 de flyöukurul
dan gelen . müşahit Doktor Muh 
tar Berker huzuriyle Parti bina 
sında yapıldı . Üç ocaktan se· 
çileu delekeler temamen gelmiş 
lerdi • Kamun baekanı doktor 
KA.mil Tarhan kongreyi açtı ve 
tüzük mucibince kongreyi idare 
etmek üzere bir baekan ve zap
tı tutmak için iki sekreter se· 
Qilec< ği ve bu seçimin kapalı 
reyle olacağını , ekseriyet ister
lerse açık reyle de Eeçilebilece· 
ğinin tüzük ahkamından olduğu 
nu ilave eui . 

Ekseriyet açık olmasını is· 
tedi ve delege Şefik teklifte bu
lunarak konlı(rede bulunan ilçe
yönkurul üyesinden Enver Ger 
menin bsşkanlığıoı ve Baha 
Gökçelin de kiltip olmasını iste 
di • Teklif müttefikan kabul 

Bundan sonra ruznamenin 
maddeleri sıra ile takip edildi 
Bütçeler üzerinde görüşüldü. Ka 
mun hesapları seçilen encümen 
tarafından tetkik edildi . EncÜ· 
menin raporuna istinaden tat 
dat ve sarfiyatın muntazam ola 

r ak deftere geçirild iA'i görüldü 
dilekler münakaşalı oldu • Ruz
namenin sonuncu maddesin\ 
yönkurul ve ilce kongresi dele
ge seçimi teşkil ediyordu . Kon 
gre b1:1şkanı tüzük mucibince 
e çinıiıı kapalı olac e~ ıı ı ve ek-

"e riyet isterse açık royle de ya 
~tlabilec e ğini tekrat• söylediler. 

Ve bunun hangisinin kabul edil 
diğini sordu, reye ko odu . Qok
ıuk açık olarak yapılmasıoı is

t adi . Teklif neticelerinde yönku 

rula doktor Kamil Tarhan, dok
tor Nazım lusal, emekli yarbay 
Tevfik Saltık seçildi ve ayın 

edıldi . 18 iude yapılacak olan ilçe kon 

Başkan yerlerine goctiler . gresioe gidecek delegeliğe de 
Mehmet Ali Saracoglu ve Fahri 

Kongrenin E"hE"mmiyeti hakkın· 
da bir kaç söz söyledikten son· Merzeci seçildiler · Başkan ruz-

ra ruzoamenin birinci maddP.si namede konuşulacak baeka bir 
ni teşkil eden kamunun yıllık mevat kalmadı~ından yeni rön
çalışma raporunun okunmasını kurula iyi <;alışmalar temennisin 
söyledi ve rapor kamun baekanı de bulunduktan sonra kongreye 
tarafıodau okundu . :Rapor hak son veriyorum dedi . 

kında söz söylemek, isteyenler Delege arkadaeıarın yönku
olup olmadığı soruldu • Çokluk ru\ seçimindeki isabetleriyle re
raporun kabul edildiğini söyle- ni yönkuruluıı ödevlerini tebrik 
diler • ederiz • 

izmir'de 
Hal, Otel, garaj ve hastane 

binaları Yapuıyor 
lzmlr, (Husu~i) - Şehir biz- llrayıı çıkııcıık oltıa garaj santra· 

metlerini kolaylaştırmak bir ~ı- lın plıloı bazırlaumıştır. Yukıoda 

deo idare etmek maksadiyle be· ı bunun inşaatıaıt da başlanacaktır 
ledlyeoln giriştiği bOyOk teşebbUs 500 bin liraya çıkıac11k olao bQ· 
ler tahakkuk safhasına girmek 1 yUk otel de 939 tuvarı zamanına 
Uzeredlr. Bu arada bOyUk bııl saat kadar bitecektir. Bu otelin 140 8 ralın inşası, çocuk hastanesi inşa 11 Y 
atı ilerlemektedir. tağı ve 90 odası bulunacaktır. Şe 

inşaat yaz mevsimine kadtır ! bir gazinosu arkasında birinci kor 
ikmal edilecektir. Yarım milyon don'da yapılacaktır. 

lngiliz Kral ve Krali~esi 
Kral Karol şerefine 
ziyafet verecekler 

Yoğuslav -Romanya arasmda 
Kral ve Kral naibinin gö

rüşmesine bOyOk bir 

ehemmiyet veriliyor 

Bükree 4 (Radyo) -
Londra 4 (Radyo) İngiltere Royter ajansının hususi 

kral ve kraliçesi Bermin~ham f muhabiri bildiriyor; 
ııarayından Londraya dönmüş Yoğuslavya Kral naibi Pol 
!erdir . Kral yeni nazırların ye bugün 1_3ü.kreee vasıl olacaktır. 
minlerini dinliyecektir . 

Kral ve kraliçe ayın onbeşin 
de KraJ Karo! ~orefine büyük 
bir ziyafet verecektir . 

Ziraat Bakanlığı 
memurları yapı 

kooperatifi 

Ankara -· Zıraat Bakanlı~ı 

Kral naıbı, Kral Karolun bir av 
p~rti.sine davet ettiği il!ln edil~ 
mıe ısede bundan ziyade arala 
rında b~yn~l!Dilel meseleler ara 
sınd~ bır fıkır teati!!lnde bulu 
nulac2ğı zannedilmektedir. 

1 Vi~anadP. Macaristan lehin 
de varılan kararın görüeülece4i 
zanMdilmektedir. 

Kral Karolun Londraya git 
meden evvel yapılacak olan bu 
görüş11le pek büyük bir ehem 
miyeti haiz olacaktır. 

Ziraat Bakanhğı 
memurlarının kendilerine ev f 
yaptırmak üzere bir kooperatif Tasarru ve yardım 
kurmak üıere olduklarını evel-ı aandıtı kuruyor 
ce yaımıotık • . 

Ankara - Zıraat BakanhAı 
Haber aldı~ımıza göre koo- bakanlık memurları . . b. t 
ff · - · d f . ıçın ır a-

pera ı ıe uzerıo e aahyete bae sarruf ve yardım sandıQ'ı kur-
layara~ arsaları temin etmış,p!An maya karar vermi~tir • Bakan· 

ları ve yapılacak binaların ke· l lık bu hususta tetkiklere baela· 
eiflerini hf\zırlatmaya baolamıetır mıetır • 
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şvekilimiz b. Celil Ba~arıi Belediye Meclisi ikinci 
Toplantısını Yaptı tarafından okunan ı 

Nutku aynen yazıyoruz Birinciden art.n ye mahafüısine 900 metre !uzunlu\ veteriner, zalııta ve temizlik iş 
ait evlenme muaıneıesiııi• mera ğunds yeniden lağım yaptırılarak Jeriniıı fanliyoti ayrı maddeler 
Fiimi tamam olmadığından dolayı bu mahallenin umumi lağım şebe halinde bu rapora derç edilmie 
önümüzdeki seoe)·e devr edilmiş kesile irtibatı temin edilmiştir. oldu~uudan ve bunlar hakkında 

-Dünden artan -

Üç numaralı yeni bir 
proğram 

kiln niı:.betinde tatbikına 

yılda detam edilmiştir. 
bu • kaydeıtiğim eğitmen okulları I tir. Gecen yılın nikah ededi bir Umumi kanalizesyon şebeke sırası geldikçe izahat verilece· 

çok iyi neticeler vermiş ve etti· evelkı yıla nazaran 50 fazladır. si daimi surette temizlettirilmiş ~inden burada bu şubonin yal· 
Kazanç ve muvazene vergi 

l e riııde yünlü ve pamuklu ku 
Birinci beş senelik s~nay'. l mıışların istihU\k vergisinde va 

planımı z muvaffakiyetle bıtmek hayvan vorğilerinde indirmeler 
üzeredir. Buna ilılveten üç sene yapılmış hdyvau vergisinin al 
tik bir maden işletme proğramı ve katıra ait kısmı ile tibbi ve 
tanzim edilmış ve tatbikatına ispençiyarı maddelerin istihlak 

tim kadrosuna bu yıl 1500 kişi 2 - Hesap işleri ve arızasız bi.ı halde calişması nız asli mesaisini üç kısımda 
daha iJAve edilmiştir. Önümüzde 1 A - Geçen bir yıl içinde va temin edilmiştir. mütalaa edeceğiz: 
ki yıllar içinde bu miktarın ar- ridnl ıahkkukalımız 26-1927 lira C - Su işleri A - Belediye tababet işleri 
tırılacağı şüphesizdir, 1 dır. Tahsilatımız 244580 lirası ha Şehir içme su tesisatı proıesı B - Dispanser işleri. 

Türk Tarih ve Dil kurumla liyeden 27306 sı ı;abıkadan ol ne uygun olarak ikmal edil C Süt çocuğu muayene 
rıoıo çahemaları takdire layık ) mak üzere 2718_86 liradır. miş ve halkın istifadesine arz ve müşavere evi işleri 
kıymet ve mrthiyet t kt - Halıye tahsılatının tahakku olmuştur. Bu suretle Mersin için A - Şehirde mevcut ve da. 

baelaıımıetır. Bu üç senelik ma 
den pro~ramının büyük bir kıs 

mını içine almak ve şeker sana 
yiiııi de genişletmek suretile ma 
kine, kimya, gıda maddeleri top 
rak ve su mahsulleri ev mahru 

katı sanayii ile liman ineııatını 

ve uaklıye vasıtalarıuın Qoğaltı\ 

masııu vo deniz iC1leri için duy 
duğumur. ilıti:raÇları ihtiva velita 
de eden dörl senelik üç numara 
lı yeni bir proğranı yapılmıe 

d ·ır Tar"ıh t . . . ardzde md~l e kata nazaran nisbeti yüzde 92 çok mühim ve en esaslı bir be iremizde kayıtlı bulunan muaye 
vergiı;i tamamen kaldırılmıştır, . eıımızı re e ı mez 1 . . • l d' h' t' · ·t d'l · ld 

d rı .k 
1 

• . _ 

1 

dır. Umumi tahsılatınızın budce e ıye ızme ının 1 a e 1 mış o u neye tabi 897 dükk1\n ve mües· 
Bir kısım verQ"ilerde yapı e 1 ve VeEı a arla ılım duaya· nin mnhtımmen varidatına göre ğunu i kayd edebiliriz. sese daimi tehiş ve murakabeye 

lan mühim indirmelere raAmen sına tanıtan Tarih kurumu mem nisbeti de yüzde 89 dur. içinde Dört aydanberi 510 abune tabi tutulmuştur. 
ıabıiUH muhammen Tarida\tan leke tin muhtelif rerlerinde rtni· 1 bulunduQumuı mali senenin teş kayd edilmiş ve şehrin münasip Yiyecek ve içecek satan 1153 
aeçen aene de 29 milron lira den bzılar raptırmıe ve be1nel ıini etol Q38 ipddaaına kadar 4 yerlerine altı adet umumi çeşme esnaf sıhhi mua1 eneye tabi tutu 
bir fıtılalık ııöıtermiıtiı. 1 milel toplantılllra mutatfakıretle a7lık tahsilAtımız 1ekunu 75037 yapılmıstır Abune Padedinin gün larak ellerinde bulunan muaye 

Bu seneki tahsilatın da bh iştirak ederek;YaptıAı teblilllerle lıra olop önümüzdeki arlarda den güne çoğalaca~ı muracaatın ne cüıdanlarıua işaret edilmiştir 
minlerden ıir•de olacaQı umul ecnebi uzmanların alAka 'fe lak il d~ bu ~iıtıel_ dahilinde. ~asılat te devam etmekte ~imasında~ anla Bu rıl içinde 10368 parça 
maktadır. dirleı-ioi kaunmıetır. mın edıleoeQı kabul edılıree 938 şılmaktadır. fcnnı ve sıhhı olmı müstamel eşya etuvden geçiril 

D·ı .. :ı 
1 

f büdce muhammenatının ııeçen l yan eski ııu tesisatı abunelerin ço mı .. ve sari hastalık görülen 137 Ekonomik 11hadaki lnki"af ı .. ur•mu en auze te e- v 
.. . . . . : • . . seneler derECeııinde tllhaukuk ~almasma ve muracaatların azal hanede dezenfeksiyon yapılmış· 

rıı;lı bır ıı olarak turlu ılımlere f 1 x.· 1 1 ı masına deX-in bir müddet daha 

ve ilan edilmielir, 

Bu plAıı için sarfolunacak 
para 85 ile 90 milyon lira ara 
sında tahmin edilmektedir. Buna 

aid kredınin temin edildiği ma 
luındur . 

Memleket için faydalı olan 

her teşebbütıü yüksek bir vatan 
penerlik durgusile teniQ ve hi 

ıa mütenasip olarak daima 

büdce tahminlerini aşan de•let 

varidatının devamlı artıeı bir ta 
raftan vergi tahfiflerini muaf 

1en bir proğram dairesinde ta 
hakkuk etıirmi7e diller taraf 
tan muhtelit sahalarda terimli 

işlere ve Milli Müdafaa büdcele 
rioe daha çok pı\J ayırmıra im 
kAn vermektedir. 

mare edeıı deaerli Kamutar'rn Teeviki ıınari kanunundan 
ba plAnı da mfizaheretine maı istifade eden müesseseler~ hariç 

har kılaoıtıodao ıüph• etmirol ten aetirditleri iptidai ,madde 
rum. 1 Jerle makine alA\ te edevat için 

• terilmle olan a-ümrlık muafireti 
Nafiamız 

kaldırılarak mezkür kanundan 
Mahterem Millet Vekiller; istifade eden te etmi1en bütün 
Memleketin imarı te kalkın ıeneri erbabına eamil olmak 

nın ı voluuda çok mühim vazife üzere bu nevi iptidai mad 
ler alan cunıhuriret uafiasının 1 delerle makiııe dlat ve edevatının 
bu yıl içindeki calıemalarının 1 gümrük resimlerinin cüzi bir 
azami randıman vermie olduğu hlilde indirilmesi ve makine aHll 
uu görmekteyim. 1 ve edevatı için muamele vergi~i 

Geçide açılan büyük körü muafı1etinio kabul edilmesi 

lerin bu yıl 115 e bahğ olduğu 1 memleket sanayii üzerinde hayır 
ııu kayıt ve adetlerinin ihti f ıı neliceler verecek bir tedbir 
yaçla mütenasib olarak suratla olmuştur. 

çoğalmıısıııı temenni ederim. Bir kısım vergilerimizin 
lstaubuldan başlıyan Avru· tarh ve cibayet usullerinin ıslahı 

p.a turistik_ asfalt y?lu~u_ıı lıirin l 'e tatbıkatta sadelik ve birlik 
cı kısmı ık mal edılmıştır. Ve I temenqi maksadile hazırlanarak 
sou kısımlarının iı.:easma de Yüksek Kamutaya sunulan IA1i 
vam edilmektedir. hanıu biran evel çıkarılmasını 

Memleketin umumi su siya temenniye değer bulurum. 
setinin büyük ehemmiyeti 
rinde durmaktayız. Geçen 
rede kabul buyurpuğunuz 

üze 
dev 
bir lnhisarlamız 

. k . . , , edem rece.ı an aıı ır. 5 tır • 
aıt tür çe terım.l?rı. teebıt etmı.e Varidat kalemleri üzerinde muhafaza edilecektir. Geçen bir yıl içinde 5721 
ve bu suretle dılımız yabancı dıl 7apılan incelemere ııöre bu nok Ç - iskeleler şahsa çiçek aeısı ve 454 şahsada 
lerin tesirinden kurtulma yolun eanlıA'ın, bee eenedenberi müste Yeni yapılmış olan beton Is· tifo aşısı tatbik edilmiştir . 
da esaslı adımını atmıcıtlr. cir sıfatile resim tahsil etmekte kelenln stormaç!l ve dekovil ter· Ebelerimiz marifetile 184 do 

Bu 111 okullarımızda tedri· olduQ'umuz devlet demir 1olları tlbstı ikmal edil~rek lşlPomPğe ıtum kayl edilmie 601 t'ölüm va 
satın türkçe terimlerle yaıılmıe ne ait beton iekelesine mayıs açılmıştır. ithalat iskelesinin çUrU kası tesbit edılerek defiu ruhsa 
kitaplarla beşlamıe olmasını kul 938 denberi kendileri tarafın meğe yUz tutmuş olan demir ka· tiyesi \'erilmi~tır. 
tür ha1atımıı iQin mühim bir b4 dan ve fazla tenzilatlı bir tarife zıkları kllmlleo beton kazığa tah B - Dispansere müracaat 
dise olarak kardetmek isterim tatbiki euretile idare edilmie ol vil edllere" muhtemel lebllkenin eden 6632 hastadan ayakta veya 

Türk genoliginin kültürde maeından ileri geldiAi ııöze çarp öaUae geçilmiştir. evlerinde tedavileri kabil olamı 
olduau gibi spor sahasında da maktadır. ihracat lskeleslnlo h.tmlr lşl yacak bulunan 36• ü hastaneye 

Belediremiıin en •mühim ge . .. . . rapırılmış ve 6268 de Belediye 
idealine ulaetırılması ioin rük- . . . mUteahhıdloe ihale · edılmışttr. Dl . . , 

Jır membaını teokıl eden ıskele . ecz:ınesınden ılftç verılerek teda 
sek Kamutar'ın kabul ettiQi •se resminin bu suretle aıalmıe bu· ~er dahili tlc11ret ve ma;ı mahr~ vi edilmiştir. 
den terbiresi. kanununun tatbi· lunmaaı, buna güvenerek girieti kat iskelelerinin mutad ,tamirlerı ı c _ Süt çocu~u muayene 
kına geoildiQfois görmekle mem· Q'imiz taahhütlerin ifasını ve ya yapılmaktadır. ve müeavtıre evıne müracaateden 

nunum. paoağımız teşebbüslerin mevkii E - Belediye Emlaki 18959 çocuk hastanın illlçları veri 
Kahraman Ordumuz file konmasını güoleetirecektir. J Dispanser binasının astuoe ye 

1 
ıerek tedavileri çarelerine bakıl 

Bu nokeanlııtıu, tanzim selahire ol bir kat inşa edilerek çocuk mu mıştır. 
Muhterem arkadaelarım; ti rüce meclisinize ait olan ba uyeoe ve müşavere evi tests edil 1 Sıhhat işleri hakkındaki iıa 
Vatanın ve rejimin koruyu· zı verııi ve resim tarifelerinde mlşllr. batıma son verirken lıir yıl için 

cusu olmakla kalma7ıp en genie yapılmasını dUeürıdüğümüz tadil Belediye buhçesine 10 x 20 de içtimai yardım bahsine taal 
ve hakikt mAnasiyle bir sulh ami terle kısmen teltlfi edileceği fik ebadında yaniden betomarme bir luku olabilecek nalıl y~rdımlar 
li ve bir eğitim ve öğretim oca· rindeyim. Böyle bir tadil teklifi gazino inş ı edilmiş, pım:ısız kıs· dan da balıs edilmesini lüzum 
ıtı olan yenilmez ordumuzum ge ilk fırsatta tetkik ve tasvibinize mına da bir bUfe yupılmasıns baş suz addetmedim, 

çeo sene de iearet ve izah etti · arz edecektir. lanmıştır. f Fakir ve Çahşamıyacak bir 
ğim gibi sen sistem silah ve mo· ! B - 50414 lirulık liman şir Atuturk parkının etraf divar halde olduğu ciddi muayene ve 
törlü vaeılalarla cihazlandırılma ketinde iki bin liralık elektirik ve parmaklığı ikmal edilmiş, top lscelemedeıı sanra taayyün edeo 

81 yolundaki oalıemRlara hız ve- şirketind? ~lmak üzere im~iyaz ruğın tesviyesi yapılarak uğtıçlao 170 acezenin yevmiye ~k.i övun 
.1 . . (B 1 . 'dd tı· lı mahallı şırketlerde bedelı ta dırılmıştır .Buritnın plılohıştırılma ekmek ye yemek mesaı ıfıno kl\r 

rı mıetır. ravo ses erı, eı e ı .. . 14 1. • 1 k 1 k 1 lk · · · ti -
lk 1 ) mamen odenmıe cemun 704 ı , d d ktl J şı ı o ara ıa e\·tnııı ıç mııı 

a ıe ar · l ralık hissemiz vardır. ısı eHvalm le ec~d r. 
1 

k yardım komitesi emrine 2790 lira 
Geoen sene Büyük Kamuta- h c varıa a yııpı mırnına a 11 . ıı· . ı C - Ka!dırım ve kanalizes . ı ver mış r. 

yın kabul huyurduau tahsısaL . d 1 . k . rar verilmiş olan Umumi bela ın , 700 lira ~por teşekküllerine 
_ . . . yon meaahu aıı enç şır etıne t Ut hh·d· ih 1 d'l · t· 1 
uzerıne bır umumi sılAhlanma 126163 1. ,, k 1 şaa ı m eı.: ı ıou a e e ı mış ır 7000 lirada halkevine vardım va . ıra uorc:umuz a mıştır. , , 
programı yaplmıetır. Tatbıkatı t . f .

1 
k Belediye binasında, Mldıt hın pılmıştır 

. . çme su ınenatınr sar edı me . . · 
ılerlemektedır. • d • d 6 r: zıfut abırıada huzı tamırler yapıl- 5 • Veteriner işlerı· . . , . . uzere on sene va e ve yuz e ,<> •

1 
. I?e.nız _ kuvvetlerımızın takvı- faizle yaprnıtı oldu~umuz lstık mışlır. . . A - Mezhahııda kesilmek 

kanunla Adana ovaı;ınıo sulama Sayın arkad1'elarım: 1ee1 ıçın luzumlu olan harp ge· raz yekünU 249:178 liradır. Bu 1'' - MUteferrık ışler ı üzere getirilen muhtelif hay\·an 
ielerine hız verilmie olması İnhisarlar idaresi kurumla- milerimizin küçük bir kısmı si · borçtan iueaalın devam ettiği 12 Şehrin hıılıbı,zır hıırltusının muayene odil c r~k 371:1:1 tanesi 
nı memnuniyetle k aydederim. parie edilmietir. Büyük bir k ı smı 1 rıl içinde 61496 lira ödenmiştir. mevzuutımızıı uygun olttruk yeni 1 nin ke~ilıııoslııe müsaade edil 

rının mali monopol, ticari teşek- 1 1 
Diğer su ielerimiı de proğram da sipat'İ" edilmek üzeredir. (Al- Her sene olduğu gibi gPçcn bir den yaptırılmış oldıı11-unu geçen miş hastalıklı olduğu anlaşılan 

kül ve mnli valoriıas1on kuru· "' } e; 
dahilinde yürulülmektedir, kıelar). yıl içınde de borç taksıtlerimi seneki raporunıdtt ıtrz etmiştim. 60 muhtelif baş ha}•vaııla 4817 

Geçen sene yapılmasına bae ~-u ~arakteriui iktisap . etmesi Bu meyanda metcut gemi zi ödemek ve ıahütlerimiz vaktin Bu yıl buna istinaden şt•hrin mlls cltter imha odilınlştır. 
lsndığmı bildirdiğim Radyo mer ıçın ıcapeden esııslı t~dbrrler a- lerimiıin daha mükemmel bir 1 de yerine getirmek hususlarına takbel imar planında yttptırılmış B - Bulaşıcı hayvan hnsta 
kezi sıatyosü ıamamlenmıetır. hnmakkta v~ semerelerı de elde hale konulmaaı iQin tertibat ahu' dikkat aösterilmietir. ve lcabedeo rormııJltesl ikmal edi lıklarile m~tat olan ~ucadele Y8 

$ . k ti d ı· . edilme tedır. .. kt d O - Arlık muvazene oedvel lerek tesblt için ytlksek makama j pılarak 693 uta malleıo yapılmıe 
ır e er en e ıD;ltZtJ ıı~eo 1 ma a ır. 2 h rt ·· -ıd-hü 

deml'ruoll .... ı.... l•l .. bına f8 mu o.ok_ tı,.me·Ui· ,. nefiı _m•_h leri uk\ında hazırlanarak encü sunulmuştur. ayvan a ruam goru u8 o 
'J .... , .. ., ,. :Bu 1ene Gölcük harp lersa· d ı il t t ı t il k 

Ulıerlml•den bırı olan tfttuoun menin tetLı"L te taudı"kı'nden ge Geçen lılr yıl içinde sokakla . en sa 1 'ne azm na ver ere 
harrik ve müteharrik edetatın .. nemizio inıaeına baelanacaktır. .. .. "' ıtlU edilmiştir 
her türlü ibtlJaca cetap tere iraat uıullerini dftzeltmek, zür· Han . proaramımız- öoem)e Qirlldlııi aibi geçen rılın kati he rımıza ve plandıt görUleo yeşil sa C Geçe.n bir 

011 
lçirıde 

h l~ ~ · ı .. d x. • ııabı da kanuni môddet içinde halara muhtelif closten 3500 fidan - ' oek euratte ikmaline "aheılmak aı, ma llU unu ıı eme .. ' 6 e.er b''- 1 &.. d 1043 k" k ··ıd- ·ı · t- '>2 kx 
"' tat 1 \ 0 ooma..ta ır. tan•ı'm edı·ıereL encu"mence tel dl'-ı'lmlı:ıllr ope 0 uru muş ur. - v tadır. fiatile aatmat bakımından aydın .. .. • v • 1 Şanlı adını andıkça ıönüt kik edilmio te \11dik buırulmak L - Hususi inşaat pek ısırma vnk~sı 0 up 4 Ü şüp 

Memleketle nakli7e haçmi !atmak '9 toromak, tdtünlerimi- heli oörüldüx.ünden kudu t dıt 
ferahı H •onsuz Qorur durdu- üzere 7üce mecliıioiıin tastibioe Oe~o bir yıl içinde dairemi a • z e 

artma'·ta"'ır. Muhtelı'f malların ıi dün1a piyllllalarına daha çok vl evine oönderllml"tlr 
" u Qumuz kıymetli ordumuz bu raz suaulmuıtur. ze 2l0 kişi mUracaut etmiş lolup • "' · 

ee .. kı' nı' kola.,lıkla ıemı·n etmek tanıtarak ihracatını azami hadde 1 1 _ Sonu yarın 
• " eark bölgeıinde tabiatın en çe 3 _ Fen işleri bunlardan 86 sıoa yen nşıtat, 36 -

i"İn veni nakli 0 e vasıtaları si çıkarmak rolundaki ga1retler ııa 1 ı t 88 1 d t ı t =* 
.. iT , tı"n ve ba .. ·ın aartları ı·,.·ınde vap- Kaldırım .. e vollar, sına çe nşıta • n e am ra l k 

parie e1ilmiş ve üç numaralı iyi neticeıer vermektedir. tıQı man ... evr:ıarda h~r gü~ ar· 15 numara~• 'sok aka pazar ruhsatıyesı verıımıştir. Avukat ık onunu 
proğramda de bu husustı1 a1ri~a DiQ'er iahisar maddelerinin tan ltudret ve lttbiliıetini bir caddesinin 1362 metre murabba M - Umumi tenvirat işi, tatbiki hazır/ık/arı 
)'er verllmietir. istihsal ve ietihlAkinde de iuki· kere daha aöstermietir. (Şiddelli hk kısmı sökülerek yeniden be· Görülen ihtiyaç üzerine ge 

Geçen yıl Dlvrigi're ulaetıQı saflar görülmektedir. alkıılar). ton olarak raptırılmıetır. Qen yıl umumi tenviratıa « lam 

nı iördül?ümüz demiryolunun Çok de~erli komutan ve su· Uray caddesile, bozkurt ve ba daha ilAvl' edilmietir. Halt!u 
bu yıl Erzincana vardığını ve KOltOrOmOz fabrı"kalar caddesı·nı"n bı"r kısmı &ehir sokaklarımızdaki lamba baılpr.tmııla küıraman erlerimi· 

Ankara - Öııümüzdeki ar· 
larda yürürlüQ'e girecek olan 
avukatlık kanunuuuu tatbiki et~ 

öoüm1'zdekl 111 içinde de Erıu tamir edilmi•tir. 937 lıüdcesinde adedi 700 dür. Seııaili arkadallarım: ıi huzurunuzda iftihar ve takdir v Su filitresindeki iki motörün rafındaki hezırlıkrara devam o-
ruıo ıebrine taıil olıcaaını kl YükıiNc tabıil ae.nolerini is· le selamlarım. (Bravo sesleri, aü ki rol &ahıilAtıoin mühim bir çalı"abilmes·ı ı·çı· a ı"cap eden cer· lunmakladır . Adliye Bakanlığı 
tan"la mQjdelerlm. kıımı mezarlık oaddesile istas "' 

" tediQ'imiz •e muhtaQ :oıduQumuı rekli alkıolar.) t ld d k kanuna göro teşkıl olunacak Lııı 
Yon 1oıooun iooasına sarf edil Yan, san ra an ı:ıu epoıuoa a 

Maliymnlı • aibl millt ıaorlo ve modern kül Gerisi var d ı ı \ b'ı ro vo mıutakalıırını tesbit etmek T.' ' • mit ve evlki ıeoelik raporda da ar rapı mıe o an murı azam r 
Arkidaelar.; tilrlil olarak retiıU.mek için lı- arzedilmleti, Hu yılın yol tahsisa hatla temin edilmiş ,o depoya tekdir . Diğer taraflan gene ka 
MallıtmiJdJertk " bGdce1 uQ tan bul üoiterıitesinio tekemmü- Jdman J'urdu tile de kıela caddesinin gümrük da bir muhavvele :merkezi yapıl nuna göre hazırlaııması icap s-

lam tcdire, terai ıiıtemlerini lü Ankara ünitereiteıinin taınam • me)'danından Atatürk parkıuın mıştır. den avukatlık stajı tulimatııanıe 
mükelle ı hine islAl:f te tabfif lanmaaı ve Şark üniversitesinin 13 ÜnCÜ yıldönümü medhaline kadar olan kısmı ile Şehre muntazam ceryan le· si hazırlıklnrı11a da bnelanmışıır 
ve milli paranın muhafar.a pren rapılan etüdlerle tesbU edilmie kutlanacak buna müvazi giden III ve 96 mini ıçin fabrika ve eebekede y ... 1 K 1 N 'Lı" 
&iplerini tam bir sadakat ve olan e1&1lar dairesinde, Van iÖ No lu sokakların parke ineasıua daim) kontröller yııpılmıe ve im ogus avyH ra aıuı 
muvaffokiyeUe takip ve tatbik lü civarında kurulması meııaisi · Şehrimiz idman lyurdunun bu karar verilmie proje ve keşfi tan ti>·az mukuclenanu•siııin hüküm 
etmektedir. ue hızla ve önemle devam edil gün 13 üncü yddönümüdür .. Bu zlm edilerek talibiııe ihale edil !eri tatbik edilmiştir. 

Halkın ve Qifçinio vergi rü mektedir. münasebetle bu gün saat on yedi mek üzere bulunmuetur. 4 - Sıhhat ve içtimai 
künü hafifletmek yolunda öte GeQen sene tecrübelerinin de yurt binasında bir kutlama B - lağımlar, yardım işleri 
den beri aüdülen pr"neipin im ümit verici mahiyette olduğunu töreni yapılacatı haber alınmıştır Lağim tesisatı olmayan ihsani Sıhhat işlerile alakadar olan 

Bükreş 4 (Hadyo) Yugoslav 
kral naibi Prens Pol Bükreşe 

golecek ve Kıal Karol ılo görii 

eecekıir . 
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Günün meseleleri : ı 
Nerelerde ve ne kadar demir 

madeni var'? 

YENiM ERSiN 

Gt~a maddelerinde ne\eı 
çı~mış 

•••••••••• 

MERSiN 
Pi YASASI 

lugiltere Sıhhiye Nezere· 4- 11 - 938 
tine mensup müesseselerde Pamuklar Ku. S. Ku.S. 

5 ikinci Teşrin ı 9JM 

L A • 
1 N 

Sıhhat ve ictimai mııavenet 
Müdiirlüğünden 

~l~rsirı, Tarsus, Silifke hastahanelerinin yılhk 
Bütün dünyayı meşğul li) or. ispanyada ise bir buçuk 1937 senesinde gıda madderi· Kıevlant 3~ --

eden meselelerin petrol kuyu- milyar ton maden vardır,, ne ait 151,370 oUmune 4!J32 Dağmah 31 
ları. kömür ve dok madenleri Buraya kadar saydığımız tahlil etmiştir. Kapı mala 29

6
1 

\d d d 
Koza , 

o u~u malOmdur. Biz bura a evıetıer demir madeni zenğio 1936 senesine nazaran Kırma yok 
demir madenlerinden bahsede olan yHlerdir. Fakat bunlar- 4932 nümune fazladır. Kozacı parlağı ~8. 
ceğiı. dan Laşka Avrupada daha ba Faılahk 1927 ıeneıine Buğday- Çavdar 

2772 lira 35 kuruş muhammen bedeli 183 kalem 
t. ilaç ihtiyacı 21-ıt 9~8 tarilıi.ne ras~lıyan .pazar~esi 
· giiuli saal on lwşl~ .•hale fldılme~ uzre ıçfll vıltt
~ yeti dainıi tıncliıuerıwce açık eksıllmeye konmuş. 

Son beş sene içiOdeki zı devletler vardırtıki az mik- göre yüzde yirmi nisbetinde- Sert anadol 
demir istihsali kat, kat faılaş- tarda da olsa demir madenle- dir. Yapılan bu tahlillerde bir Yumuşak 
lıği halde milletlerin silahlan· /erine fsahiptir. Lilksemburg, çok gıda nümunesinde zehirli Yerli buğdayı 
larıması yüzilnden yine kafi gel Çekeslovakya, Polonya, ve maddeler bulunmuştur. Çavdar 
rnemektc ve her giln bir parça Yugoslavya bunlar arasıodadir Meseli bir bira nümune- Anadol yulaf 
daha arttırmaktadır. Fakat Memtekctimiıin Karabük sinde kurşun mahlulü bazı tat Arpa 

4,50 
4.,25 
3.50 
li,,50 

3 25 

3,62,5 

tur. 
isteklilP.rin bun}I ~it şartnameyi görmek ve 

ahnacak ilacın mar·ka ve hangi fabrika nıah oldu 
ğunu anlamak için her giin içel vilayeti Sıl~hat 
müdü!·liiğiine ve ilrnle günü belli saatle 207 lıra
hk muvakkat lenıiualı vtıya banka nı~ktubunu 
hamilefl icel vilaveti daimi eıwümenine miiracaat lllilletler çelik ve demiri ne ve diğer mıntakalarında da lılarda ve marmelid ve reçel Anadol 

kadar sarfederse etsin dünya· zenğin demir madenleri var lerde arsenik ve meyva tuz· Yerli 
daki demir ihtiya~ları çok mik sa da ~ benilz miktarı maltlm larında kurşun ve siyah birada Nohut ekstra 
tardadir. Yer altındaki demir değildir. Bilindiği Uıere Kara dezenfekte mevaddı bulunmuş Faıulye 
cevherıleri asırlarca beşeriye. bük madeni yakında istihsale tur. Tereyağ nümunelerinden Yulaf yerli 

3,37, 
5,50 6 ları ilan o"ıurıur." 3-5-s-ı ı 

tin ihtiyaçlarını kerşıhyabıle- taşlıyacaktır. bazılara kimikn ve bazalarıda Mercimek ıark 
Cektir, Ş kısmen margarin olduğu an· Sablep 

En son demir madeni ara p laşılmıştır, 5673 ılid nlimune- Tatlı çoieD 
elan ~e istihsal edilen kıta enstitÜSÜ sinde ıu yahut diğer yabancı Balmumu 
Amerı1tadadır. · mevad bulunmuıtur . Süd nü- Cebri 

s.,ıı 
,,,25 
4, 

11 
15, 

i L A N 
Tarsus icra memurluğundan : 

No. 93i- 708 
Tapu No, Tarihi Cinai Hektarı Metre M. kıymeti 

12 45 K. ~ v vel 321 ha 11e a r~ası He veli u 11u•111İ yesi 
.. 1800 Lira Birleşik Amerikada. ~ine Ticar~: 'b;; ;ubesi mUş munelerinin yüzde yedisi sulu Susam 

sota .. Uyiskonsi~ .ve Mıçıgan terek ve umumi malumatı y•hut bozuk Çlkmıı demektir Yapalı 
dı·e~ır madenlerın_m. !hU~de el- edinmeğe muhtaçtır. Fakat iyi Peynirlerde dahil bir çok Siyah 
ısı demir cevherını ı tı va e - . · · h k f d'l · · Şark 

yok 
47 
46,50 
50 

llwlutlu, Şark~ n hakkı garh~n ~ahihi senet 

48 
mülk ve 4lt·ğirmuci muslafa şim<ılen kö~~er diyap 
arsası ceııuheu taf'ikiam • d 1 dil . fh tüccar yetişmek ıçın mı1 ase- bile eş e ı mııtar. 

er; bu maksat. a .. ny~ 18~ • be ve emsali umumi ilimler· 13unlardan yüzde beşinde Anadol 
salfl.tmın üçte bır_ını v~rı~. 

1 
a- den başka her şubenin ihtisa yabancı maddeler bulunmuş· Aydın 

rnafıh, yazdo ellı ce~ erı 0 ~n sı oları işleride ameli ve naza tur. Bir peynir nümunesinde Yıkanmıf yapak 
rn~denler azdır. Bır _sene_ e rt olarak öğrenmek zaruridir. ancak yüzde O 7 niıbetinde Güz yunu 
tstıhsal edilen cevh.er hı r mıl· Bu ihtisas işleri bazen gayet aw bulunmuştu~. 27 biri nü· Konya mala tiftik 
Yardır ve bu nevı mudenler nazik olu fevkalade kabiliyet y g . . • d b Yo:ıiat 
Yalımda bilecektir. Fakat. cin ~ munesınde ıehırh meva u- K • k 1 • < ve hassasıye muhtaçtır. 1 T ft" eçı 11 
eı o kadar iyi olmıyan maden . . t' unmuıtur. e ış ve muayrne 
lerden Pansilvanya, Alabama t"d ·BunBlart~an bt_ırı şa~ap ıtca si çok sıkı ve kanunlan sert 

re ı ır. u ıcare ın en ınce a· Pirinçler 

80 
yok 
110 

47 

17 ve Virjıny~de ~ilyarlarla ton 1 rafı şarapların tadmJao cins olan ingilterede gıd~ madde Birinci nevi mal 
demir madenlerı vardır. bun- · t y· t ekt·ır Fı' I )erinde bu kadar bıle yapıl- ikinci nevi mal ve nevını a ın e m - . . 'k 
l11r henüz iş1enHmeğe b:-ı şıan · vaki buna uid bir çok fenni makta olmas~ ~ıyadeeıle dı • Çay 260 
ınış değildir. alet ve cihazlar yapılmıştir, kat celbetmıştar. K&hve 110 

Bundan başka Kanad!ida Lakin bugünde insanın ağzı o· 80 methUf Ylflt Badem, çekirdek 
hadsiz hesapsız denecek d~re ve damağı suapları ayırmak unyamn ' ' içleri 

51 

120 

48 

280 

~evkii sofular mahallesi 
Vaziytıti, sofular nrnhılllesinde 7 numarah ha 

11eden içeri girildikle aşağıda merdivanla yularıya 
çıkıldıkta fevkani 4 odanan hir lanasinin ara1'ı yı
kık acık bir mulbah ve odalaruı ahrnda bir ahır 

• 
ve bir s3fa avlunun diğer kısmrnda merdivanla 
yukarı çıkıldıkta fevkani iki oda bir mutbah ve 
odaların ahında bir alur mağaza mağzanm dış ka
pısı her iki kısım arasmda orta bir oda ve sair 
miişteıuilatı ha ne u nnı miyt-lle yıpranmış bir haJ .. 
de 

'1ntasarrıfs, Sofular ma hallesioden ~ozacı ara p 
mu~tafa 

Alacakh, T. C. T. sofular M arap mustafa CCde çok (demir madeolerı ~e ta en emia bir vasıtadır İngil tOfÖfU Tatlı badem içi 
~eouı insan eli bile deym_emış 1 teredekilşarap tacirleri umumt 9 Acı • • 
lır. Şimdilik yalnız ontarıo ve 1 tahHili ve tiearet ve Br.tisad OUnyanın en meşhur ya Acı çekirdek 
Atikokandaki madenler kazı l· ı mekteplerini bitirdikten sonra rış şöförU Coraecio1adır Son 

1 
Urfa Yaiı 

100 
55 
35 
90 
70 

3 
kızı fadimP, smuiha vekilleri izzet giiner. 

~ Borçlu; Ayni mahalleden arap rnustafa karısı 
lllağa başlanmış oluyor. Dlger bir de şarabın çeşnisini öğre· yarışta dahi birinci geldiğin! İçel ,, 
leri ihtiyat olarak muhafaza dan husust bir mektebe de- den musaddak otomobil klüb ====---=~•m=:ı=~--=-
nlunuyor. Yeni Funlandiye vam ederler. Jeri beyneln:ilel cemiyeti ta i l a ft 

1 raziye ve oğulları ibrahim ve şeker ahmet v~ zey 
nPp ve . ölii mflluuet verrsesi karısı sıUika ve kt
zı nezih*! 

de on milyar tondan fazla de- Eskiden bu staj devri rafından kendisine Avropa 
lllir mrdeni hulundu~u .ta~min ' şartsp tacirlerinin yanınea ve şampiyonu unvanı verilmiştir içel Tapu midürlüg .. ünden 
olunuyor. Ki'ıhadakı ıhtıyar. I şarap mahzeule inde çıraklık Bununla bu zat UçüncU defa . 
:~r ise, ilç milyar ton farkedı ı yapmak sur~tıle geçirilirdi, bu unvanı almış oluyor 1 .. Mersinin Turunçlu köyü-

ıyor. şimdi bunlar için hususi bir Son yarış Bronchiçe kar . nun Mutullu maa parataı mev 
Maaınufı h. dUny•ının en ~ . . . . kiinde vaki Şarkan kııılyar 

Z.engin demir madeııleriniıı mel<lep v~rdır. 15 şayı daha evv~lk~sını Seo garben yol şimalen sulu eaik 
Yeri Bı eıilyadır. Bu memle· . Lo?dı~da bulunırn bu. mek mana karşı 18 ve ılkın L~nge : c~~uben mehmet tarlaıile çev 
ker ü il c il murabhai tebın şımdı 66 talebesı var karşı 19 seyı ile kazanmıştı. l ralı 4595 metre tarlanın maliki 
b·, •n. ç nı Y m m . • dır her gUn mektep sıraları . . .. Ali oğlu haıan iken mumai-
lt sahası yüzde altmıs cev nın ilzerine dizilmiş ince Alet · Bu yarış otomobıllerı mıı 1 h' 928 t h. d w il h r . d ı · 1 d d dö t ~y ın .-ı arı ın e ogu arı 

1
er 1 demır ma en e~ıy 0 ~- ler ile çalışırlar yüzlerce cins sabakaları şimdiye ka ar r ' ali ve bayramı terk ederek öl 
Udur Hu cevherlerın se kız d f mpiyonluk Unvanı ver 
rn · ı · t . d ·ır vere şarabı gözU kapalı tatmak ve es şıt 19~5 1 düğli ve bu varisler adı geçen 
•• 1 ı yar ton emız em k f · k mişti Bunlardan UçUrıü <> • • • k ce" . 

1 
kt d' ko lamak sureti le keş etme U gayn men ulu mezkur tarih· 

gı ı;öy enmo e ır. . . ... 1 ve 1938 senelerinde olmak • ı t b · hd 1 • d ta' 
d 

d . edeni ıçın ugraşıyor ar. k 'ı en erı u e ~ran e sene ız 
.b . Avru~a. a ı." emır m · Bu esnada her gUn ister zere hep bu Alman şoför a- ·olarak bulundurmakta olduk 
1 tıyatıarı ıtıbarıyle en zeDgın . . . zanmıştır rn . . . Şimdi - ıstemez haylı mıkdarda şarap' . . .. (anadan bu kere aamlarına 

emleket ıngı(teredır. _ yutarlar son zamanlarda mek Şımdıya kadar ~uoyada •enede bailanma•ı köyden ve• ;e. kadar maltlm ~lan made~ tep bazı mali mUşkUlatla nğ 1 bu Unvanı Uç defa kımse ka rilen ilmühaberde talep eyle. 
e rın iki bnçuk mılyar oldu~u ra ıştır Bunu haber alan bir zanmamıştır Bu seneki yariş diklerinden t'O _ ll-9SS pa 

tahmin edili) or. Başka_ bır h mıı t 1 b ve mUe88ese mek 1 bOsbUtUn yeni bir formUI Oıe- zar ınnn saat 16 da mahalliD 
tahmine göre de bu mıktar aby a ~ 

1 
b 

1 
,_ şar re tertip edilmiştir Bu formDt de keıif ve tabki"at yapılaca 

alt .k. · ı d tc e venı tae e aınmaa 4 .. d' ı, yahut on ı ı mı yar ır. " 1938- O senelerı ıçıa ır. ğından bu tarlada bir hak id 
Fakat ingiliz demir madenle- tile mUhim yardımlar vadet Beynelmilel otomobil yarış diaında bulunanlar varsa bu 
tinin cevheri azdır. mişlerdi r Fakat İDgi liz şarap ı sporu teşkilatı Al Acr geçen müddet zarfında evrakı miis· 
• Mütehassıslar, . Almanya tacirleri ananeye çşk rı~yetkar i cumart.es~ pariste akdettiği bitelerile birlikte !daireye ve 
ile Fransadaki demır maden· bulunduklarından eskıden şa yıllık ıçtımaında bUyOk altın keıif gilnll mahallinde buluna 
~erinin ayni miktar da oluşu rap taciri olmıyan adamların madalyayı Coracciolaya ver- cak memura miiracaatları ilin 
1ddiasındadırlar. Alsae ihtiyat oğulları bu meklebe kabul mail suretile emsalsiz kudret olunur. 
<lernir madenleri Uçer buçu~ edılmemelerinde israr etmişler ve maharetini takdir etmiştir 
trıilyar tahmin ediliyordu. dir Liizım gelen para yine ba N 
A Aloas Loreo bu .mi~la'.ı badun oğula şarap taciri gelen lardoa biri yere dlltllp bayıl- J ( N İ M [ ft S 
Alrnanya l aleyhine degı ştı.rdı . adamlar tarafından tesviye edl 1 mııbr, Bunun üzerine imdat ı 
k Vusturyanın Almanyayd ılha lece ktır. iıaretleriae ıaldıran .volcular 
d •nd_an ısonra 300 milyon ton Trandı pan'ık trenin birdenbire durması u-
. 6•n•r madeni Almanlara geç . . zerine vagondan aıağı atla· 

tı. Alman madenlninde yüzde Roma Torı~o ekspreıın- mıtl•rdır. Trenin diğer vagon 
Oluı demır cevheri m~vcuttıır. de üçüocü mevkı vagonlarda aranda bulunan aaker ve k ı:· 

İsveç - Norveçteki demir birinde kimin malı 0!~•ğu tar memu~lara ~ayılan birk•ç 
madenleri kalite itibariyle çok meydaaa çıkmayan ve ıçınd.e yo~c?y.u dığer .bır.vago~a na
YUksektir. Yüzde altmış cı:: v Aıid SOlfürik bulunan bar kıli ıçın tren yırmı dakıka kal 
herj olan b emleket in demi 1 şişe yere dkşiip kınlmıt ve O." dar durduktan sonra tekı·ar 
~~denıeri : 0 m zengindir. He• talığa zehirleyici bir koku y~ - hareket etm!ttir. B~~ arat. 
1 kı rneml~i;etin ihtıyat maJ rı yılmııtar Derhal trende bır brmalara ragmen tııem11 aabı 

rl Q bu ar aaoecli· P8-ik bat slıltermit •• 1olc• bi baluamamıtbr, 

Nüshası 6 Kuruştur 
Abone \ TOrklye 'Hariç , 

Şerait ) için için • 

Senelik 1200 Kr ., 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Oç aytık 300 !IOC> 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi iliaaba aatin 1 O 
Kuruttur. 

tkinci artırmanın yapılcağı yer srün saat 19-11 - 988 
cumartesi güoii Hat !l dan 10 a kadir Tarauı İcra D. 

1 - ftbu glyrJ menkuıon artırma ,artnameıi a - 11 - 818 tarihin
den itibaren 938 708 No . ile tarsuı icra dairesinin muayyen numra 
ıında herkesin görebilmeıi için açıktır. 111.nda yaaılı olanlardan 
la.ala mal4mat almak iıteyenler ifbu fartnamf'ye n 938 - 708 doıya 
numaraıile memuriyetimize mtıracaat etmelidir. . 

2 - Artırmaya iftira.lıt tçin yukarıda yaaılı kiymetın yGade 7,5 
ı:liıbeti.ode pey Teya milli bir ban.kanın teminat mekhıbu teTdl 

edilecektir, (124) 
3- İpotek sahibi alacaklılirla diğer altkadarlaran ve irtifak 
hakkı ıAhiplerinin ga7ri menkul Oaerindeld haklarını. huHıile lala 
T't maarala dair olan ıddialarını i9bu ilan tarihinden ıUbaren yirmi 

· · 1 bi li.lıtt emuriyeUmiae bildirmeleri 
sOn ıçtDde eTra)U mtııbite}eri e r . el m bit olmadıkça a&tlf bedeli 
ıcap eder. Akıl b&lde hakları tapu ıicıli • '" 
nin payla9maaından hariç kalırlar· i •i k edenler artırma fart 

4 - GOıterilen ~ande artırmaya f • ra 1 
i · .lıt oaumlu malumat almıt Te bun arı temamen namea nı o amut Te 

kabul etmit ad •e itibar olunurlar. .kul tl" defa ba.ıı.ırıld.ı.lıttau 
&- Tayin edilen aamanıia gayri men .,. • 

ıonra en çok artırana ihale edilir. 
e G i enkul kendiaine ihale ohının .lıtlmH •erhal Teya 

nrilen- m~~t İçinde p&T&Jl Ter .. e&H ihale karan IHbolunarak 
kendiılnden eTnl en ytllı:Hk teklifte bulunan kimH araetmit oldu&a 

1 aaı olma.ıı Teya bulanmaua hemea 
bedene alma ta raaı o ursa ona, r k alin e~ çok artırana ihale ediHr 
OD bet StlD mtlddetle artırmaya Çl ar r 
iki ihale art.aındaki fark .... geçen ganler için ytlad• a den heaap 

1 .lıt 1 i di.ıı.er sararlar a1noa htıkme hacet .lıtalmakaıaın me 
o unaea a • Te • "181 
muriyetlmiace alıcıdan ıahıil olunur. . k" 

2004 numaralı icra ve ıflas anu~uuun 12 
inci madd~sinin 4 lirıcü fıkrasrna tevfıkan bu-
gayri menklil sahiplerinin bu .lıa~larma ~e husu
sile faiz ve nwsarifo dair olan ıddrnhtruu ılan tari 
hirıden itibaren :!o giin içinde evrakı mlisbitelerile 
bildirmel~ri aksi halıte hakları tapu sicilleriJP. sa
bit olmadıkca salış bedeliniu paylaşruasmdan ha-
riç kalacakl~rı cihf!lle alakadarlarm i~bu madde
nin m~zktir fıkrttsurn göre hareket t-lmeleri ve da
ha (uzla urnhi m<tl Hlnnı ~ i.,\i y~nit!r 938-708 do~~ a 
uumarasile 'f:.rsus icra memurluğuna mura.c~~l
ları ilAa olunur . 

Mersin askerlik şu~asi baş~anhğmdın 
938 Tt•şrin celbinde bedel yatıran erattan ar

zu edenler ahı aylak lalim hizmetlerini ifa etme~ 
üzre kıtalara sevk edtlecekleri ih\n olunur. 

28- J-3·5 



YENi MBRSI N 5 ikiuci T~şri n 19 38 

Yeni • er sın 
Cenubun en çok olrunan r;e tutunan •oseteaiclir. 

içten ve Dışta n günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ 1\1.IE R.S! N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

nl• mers·ın • 11 Yıllıh fa~ılas.ız. intişarın 1 

• da muvaf fakıyetını halktan · 
~ördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ M ER Sİ N • Sizin Gazetenizdiı Dertlerinize dileklerinize YEHI ı 
• M ER Si N ıütunl1rı ıçıktu. 

YEN İ MERSiNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

i ME il MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

1 CiiiiZiii""' 

[M](g~ OO@W[Q)& n~ın~lMO~~[M lHl&~~~(g~~(g 

i ı a n i l A N 
içel Tapu müdürlüğün~en: içel Tapu müdürlüğünden 
Erc .. ı h(hii1ıiin ~~H'~- h rc• I küyiirıii11 rııascıı nıt•\kiıııdt- ~~\irı lar;.f-

buctık ıue\'kiıııtie k:"ıi11 t:.ı ' hu ı şar~karı \;·li oğl u raıu~lrıfa ıarlası garlıc • u nuıh 
r~ fl flrı şar kan )~ışar mu. 111t·l kızı t1 lıfe v~ ahmtıl oğlu uıtltmel tarlaları şi 
sa ve :ıhuıel oğlu uıtılı uıalf'ıı kiirt uııısa tadası Ct>mı b~n mPluuel k ız ı t> I İ 
DH'l tadcıla rı gaf'IWll dur f P. ladr.s;İlt• rnahıiul 7 n52 llldre nıııı·abhaırn\akİ tar,_ 
nıuş ~ ı zı lt•!"lirııe tadası la arap lıii!"e_\ irı .. cd t.1d ırıdarı ulıdt s i ı e iı ı t ık al el ·~ 
şimahw koyak cr11uht·11j nıt>k ~urHLile st->11edsiz la~anufurıda ikeu 3 ~ 4 yalın() 
du rnıuş kızı t~sliuu• tar- da ölm~~ile o~ulları ahnıel va önwrı terk ve ö·.! • • 1' 
las i lt~ uı ~ lıchıl hir kıtada 't> rdP 338 dı' ül 1 rt>k kardt·şi ~lımı~l \'e arınP.si ha-
9 190 nıt'lre mur: hbamda tİCt>)İ lPl'k .. .. aluııl'l cialıi B39 )ılırıda y ı lırula öl
ki tada gf>k ~ ızı lwuc•.·- uıPsil~ ~ ulrıız uıırıtısi lı a lice~ i lt>r k "e lıalicrniııde 
nin f-'CUad111d11n uhdf'Sİllt' 932 )lhrıda ülm.,sile kt1 1t'iiııdt·n t'\'Vt•I öle11 karde
intikal etnrnk surt'Lile !'le- şi ~lırıH l 0~111 ahdulkadir ve kızı h:-ıLİc•~ \t~ )İrıe 
n ~dsiz tasarrtı fonda ik.-n ktıııdiııcl+-11 c~vvc• I ült>rı di~P-1' kard••şi ldiçilk. alınıP. t 
93:? yılıuda ölmesi le kerı oğlu lıalil vt• kızı ha tice H~ ~ine ~ .. 11disirıdeu e v· 
disiuden [evvel ölt· rı kar- yine k.-udisinden evvel ölen diğer karılPŞ i ma lı -
dP.Şİ ahuıe l oğlu a bdu lka - uıut oğlu duran ve k ı zı ayşe ve k endisirıd ı-ııı ev· 
dir ve kızı hali ce ve yiıır ,.,ı ült-11 oğlu lıali l kı zı zeliha~ı h~ı k VP ayŞP. da hi 
kendisinden evvel öltııı 9ö7 yıltıuhı i>luwsile ~ ocası nnısa ve oğulları ah 
diğ~ r k2 rdeşi küçük u h- mtıl ve fahri) i terk ader.- k başkaca va risleri ol nı a 
mel oğlu h~l il ve kız ı ha dığırıd(trt rıauılarıııa lf•scili i..;terıuıiştir 19- ı 1-938 

tic~ ve yine k tırıdisirnltın ıar ihirıde ~aal oıı lıeşl+> kt 1 şif \'P t .dakı k ı ;t;in nıa
evvel ölen d i~er kanftı~i lı tlliıw uı• uıur göııderiJ• Ct•ğiııdcrı \' tlı·asPl ve la~a r 
mah nw l oğl u dttı·au ve r4 .f iddi~.;ıııcl ~ hu'una11lar varsa t'vrakı nıiishit .. -
kızı ayŞP. ve kf'rıdi~irıdt·ıı it ri't> tapu driı·,.~iıa~ VP. yP.vuıi raıua~~tırnh~ rn~hal
evvel ()len oğlu la alil kızı lintı ~Hlt>CPk nwnınra miinıca:ıthırt il~\n olun ur 

z~lihay ı lt> rlL V f~ ayş~ d'1- re T .. k H K 0 
hi 937 y ıl ınd a Ö~.,rPk ko C ur ava urumu V 
cası mu~a ve ogu llur ı alı O G' 
mt-l v~ fah riy i ·l~rk r.dP : bü)1fık Piyaı1gostı = 
r~k haşkHca v~ r isf Pr i ol- O Birinci keşide ıı ik nci teşrin 9.~8 dedir· @ 
mad•ğıııd:uı r ıHnılanu a B .. ..k ·k · 4 0 OO r d O 
lf>~cili i:l~ uruiş t i r. ı9 . ı ı ı.-1 uyu ı Tamıye , ~ _ır~ ır. : 
938 larıhinde S<ıal orı hP~ @Bundan b şka 15,ooo, 12000, l oooo; lırahk ıkramıye 0 
l~ keşif ve tahkiki iciı~ @lerle 20,000 ve lo,ooo liralik iki adet mükafat vardır.O 
mahbllİnP. nı ~nıu r ~öncİe 1 l>ık1'al ~ Bıl...t alan herkes 7 l>il'i11ci ltşrir ·= 
ri lPCP~indf>n Vf>rasPt ve 0938 .!!i'ı11ii a~~a11111ıa kadal' hiltıti11rini d.-ifo~ t ir O 

• ,-, 'j o'ı. (1 
il ta~a rru f İc l tl İ it li'I 11tl a lııa _l_ u- 0uılŞ lın 1 U U llltll ltll r. 

1 n~n l ar.var~a P-vrakı_ m~ıs- OOeO@ 00 @OOOO•OOGOO@O•OOg 
1 bı lelP-rıle tapu d:-ırr.~ıne 

KİTAP GAZETE VE ~Eaıv.ı:u .A 

fabı Yapıir · 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı . 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şutile yapıhr. 

/ Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez~engönderilir. 

* ~· . .......................... **+•• 
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_. SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNUZI * 
~ . 
ıt· - :r~ ASIL JY.II lf 

~KAY ADELEN ~ • SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet Ve"lletinin 672 ıaumarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriiraüş : Be rrak Kc.leviyeL; "ıoo sm3 suya sarfulunan N. lo 1 

nıi~darı,, 0.2 smJ. 1 
f{pn : Uerı ks i z )l pcmu sertlik. derece»i "Franiız,, 1.5 
Kokn ; .Kokusuz Uz\ İ madd~ ler için ~arfolunan müvelli- 8 

dülhu muza litrede o.4o mgr. 1 
Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 Si Tadı ; La tif 

il 'f Pamiil; :tluledil Ni lrat ''No 3,, ,, 0.0040 • 
Nitrat " No 2,, yok B 
Amonyak ''NH3,, Yok • 

F~nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığr yerinden ilıba- ı 
ren istasyorıa l.adar içi k a l a ylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevi .W 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir sureti' ~ el dt->ğmeden hususi kim- : 
yageri oı i ze ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin elliği Sıhhiye ou~mu - 1 

1 ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yı kandıktan sonra doldurulmakta ve ağıztarr Sıhha t memuru tarafm

-4l • dan mühürlenerek şehrimize gelmektediT. 
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urtdaş Kızllaya :aza olunuz 
basuuevinde ~ 1aıılm~ıllr 

ve vevmi mırn \' vtminde 
ma h~lli nP. idt-1c;k mPn111 

ra miir~ca:ı t ları ilftrıolur ...... 

İHTİVARLIK 

Peşinizden <?el iyor 

ONA KARŞI 

Hazır-hkh Davran ı n' 
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