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Hadise:erden 
cevap 

bekliyoruz 

Başbakanımız ve lloriciye Vekilimizin Belgrodda temasları Milletler 

umumi işler görüşüldü 
Prens Pol Başbakanımıza beyaz kartal ni- Bugün görüşülecek Negüs 

şanının büyük kordonunu verdi bjzzat kürsüye çıkacak 
Kral Naibi Prens Pol ve Dr. Stoyadinoviç 8. Celal 8oya1 

şerefine ziyafetler verdiler. Samimi nutuklar teati edildi 

Fakat honseyin nasıl rıica edecefi m?
rakla bekleniyor. Holifaks faaliyette 

tecuQzleri önleyecek yer!!e bun 
ları anlatan Türk iazeıeeini ke· 
pauı. 

HAlRJ meselesi (lzerinde 
eimdiye kader verilen ve hiç bi 
riai de yerine eetirilmeyen söı 
ler düoünülürse B Garonun u· 
nuuuau TOrkiyedeki beyanatı· 

mn da ayni soydan olduıtuna 

bükmemek iQin bir delil )'Oktur 
Bu hAdıselPr kRrfiptııude An 

kı\rR nr düe6n0Toı? 
Şüpheeiz h~tiiselerin aeyrl 

lıareıeıııda tokıp • dilN~ek hır 

hattı harPkPt Qi&ilecektir. ~ite• 

Atatürkün gençli
ğe teveccühleri 

Türkiye serbest güreş ~irir c'.si o!acak 
Güreş takımına "Altın Ata

türk Kupası,, veriyorıar 
kim dOııkO posta ıle gelen«t::luf!• Anknra, 10 c Ulus • - Tamı edilmiştir. MQsabokalarda bu 
IÖJl0 demektedir : spor OlduQu IQlll uize ıen Uyguu gruplardan hangisi lıiriııci olur 

c lskenderunda tazyik \'e olan serlıesl güreşin tamimini sa cAILun Atatürk Kupası• nı 0 

m6dahalelerin hiQ de eksik ol· 0.mi.r bu~· urmuş olan Hüyük Şe· 1 
grup alacaktır. Türkiye serbest 

h b 1 d kt • fımız, mıııt sporlarımızın başın 1 gürPŞ birincilıkleri her ..,ıl yapı 
madığını a er a ıp urma a d 1 b lı d b" . ·ı · . k il • F . \ a ge en u şu e e ırrncı ığı a lacağıııdao kupa serbest güreeÇi 
yız Butt1ıı bunların, rensız ıs k · ı k - ı . · . . . unaca grupa \'erı nıe uzere 

1 
Türk gençliği için daima tazele 

'ıhbarat zııbı~lerının meh1kmalb v
1
e t "Altım Alalürk Kupası,, ihdas neo temiz bir rekabetin mevzuu 

muvafakatJerı altında vu u u · · 1 · . . Ô etm ışlerdır. olacaktır. Yanı gruplar her se 
duQunu da bılıyoruz. yle _kl ÜQ Bu birinciliklAr, Türkiye gü ne kıırşılaşncaklar ve bunlar ara 
aün içinde Adeta umumi bır ted ree federasyonunun teşelıtıüsü l sında şampiyon çıkacak olan 
hiı havası yaı·atılmıştır. Eğer iş ile önümüzdeki 4 va 5 haziran grup takımı kupayı o yıl sonu 
ler böyle aidecek ve seçim bu tttrihlermde a ıı kara şehir stadın na kııdar muhafaza edecektir. 
tedhiş hav.asının tesiri _ altınde dq yapılacak ve birinciliklere Atatürk'ün sporcu geııçliğe bu 
1apılmak ısıene<-ekse, nıkbınlık TürkiyPııiıı biıtün güreşçi genç eni ve d eğeri ö çülemiyecek ka 
ve Wmadımızın bizi bir kaç gün leri ietirAk edecektir. Uu müsa ~ar büyük erme~ını hak edecek 
avutmuı olmHından gayri ne bakalar için memleketimiz on iki mutlu takımı, 5 haziran günü lıü 
feydaınkoturd Y D 

1 
Mö .. G 1 büyük grupa ayrılmıetır. Grup tün memleketin candan lllkıfia 

An ara a e ege syo a 
1
. . . 

. F T" k' d ti merkezlerı Ankara, Balıkesır, Di yAcağı \'e 0 takım olmak için de 
ro ıle rensa- ur ıye os u . E 1 • yarbakır. Edırne, rzurum, sıan hüıün grup birincilerinin bütün 
5 • ı rı •samımı ve acık .. unun ıctıp B bul, lımir, Kastamonu, Koııya hflves vo gttyretlerile Çalışacakla 
bir lisanla görüşülmüş ve anla· Snnıeuıı, Seyhan olarak !Ayin rı mul1Akkaktır. 
eılmış olduğu malumdur. Yalnız 
buna istinaden birbirini velye 
den hAdiselere göz yummak 

Toprak mahsulleri ofisi 
•aır bit ha&a olec•Qınl da itiraf H 1 . b .. 1 
etmek nıecburi1eıindeyiı . 1 azır anan proıe ugun er-

Hakikali niçin aaklamalıt fs d K t k d · ı k 
kenderunda olup bilenlere Anka e amu aya sev e 1 ece 
rada kimRe akıl erdiremi1or. 

Ve bunların mAııası.nı. ne ol 
dutunu açıkça sormak ısur.oruz Ofiı lüzum gördüğü yerlerde un ve ek

mek fabrikaları teıis edebilecek 

1 

Hitler 
Berlinde büyükte

zahüratla karşılandı 
Berliıı 11 (Radyo) Hitlerin 

hususi treni dün gece saat 22,45 
de Berlinden itibaren 17 kilo 
metrelik mesafede iki taraflı sı 

ralonaıı nskerf kıtalar arasınd an 
gf'çıırek Btırlin isıasyoııuna gel 
di, HıLler ieıaı;ıyoncta b11şda Gö 
ring olmok üzere Alman yükıuık 
memurlıırı ve 011 binlerce halk 
tarafıııdan kareılandı, 

Musolini 
14 Mayıata ltalyan 
siyaaetini anlatacak 

Roma, J 1 (Rad)·o) Royter 
bildiriyor: Hiller- Musolini mü 
!~katının hakiki şümulü ve mn 
nAsı Musolininin 14 mayısta Ce 
novada söyliyecaği nutukta bel 
li olacaktır, Musoliııinin bu nut 
kunda lıalyan siyasatini etrafile 
oizmesi bekleniyor, 

konseyinde bizzat hazır bulun 
ması bir kısım itiratlnra , ol 

A • aQ 
mıştır, Aza devletlerden bir co 
ğu l ıal)an füıulıatını tanıd ığ 
için • imdi Ntıgüsün konseye e~ 
mesi hAIA bir Hııbeeisıanın nıgev 
cudiyeti mAnasını tazammun et 
lirmAktedir, 

Zannedıldlğine Q'öre bu gü 
Lor\ Holifaks ve Bone bu me: 
zu üzerinde delegelerle temas 
etmişlerdir, 

Amerika ateş pQskQrQyor 
Vaeiııgton. 11 (Radyo) Ay ıı n 

i\zaeıııdaıı Herdi bu gün neşret 
t iği bir makalede lngilıere ,.6 
Fransayı muahedeleri ihlAlle it 
ham etmekte ve habenın Babe 
şistanı istilAsını tanımalarını hi 
cabaver bir hiyanet di1e tavsif 
ettikten sonra eöyle demektedir: 

- Biz artık Avrupa dAmok 
rasilerinin muahedelere hürmet 
klir olduklarını söyleyerek Ame 
rika hal kını aldatmamalıyız• 

Mısır tehlike içinde mi bulunu~;or 

ingiliz-italyan anlaşması Mı
sırın endişesini gideremedi 
Son tec. übeler motörlü kıtafann çok çabuk aecıbilecek-
lerini Mısmn tam emniyet altında olmadığmı göstıdi 

Burada zannedildiğioe göre 
Musolini, Sudel Almanları statü 
sünün tadilinde Almanyaya dip 
lomaıik muzaharette bulunmağı Çin - Japon harbinde vaziyet 
vddetmekle beraber her hangi J 
bir harbe meydıın vermemesini 8 ÜyÜ k 
Hitler'den bilhassa rica etmiştir, 

mağlubiyete uğrıyan 
Japonlar gerileyorlar Hiıleı'ın Alman müstemlektı 

taleplerini de bahis mevzuu euı 
1 Q-i ıahmin olunabilir, Fakat bu 
hususta resmen hio bir şey söy 
lenmemiş olması ltalyauın logil 
tere ile iyi geQinmek ve İngiliz 
efkArı umunıiyesiııi giicendırme 

Çin hücumu umumileşli. Merkezi Çan
tungu şimalinde ileri harekata geçtiler 

• 
Hankov, ıı ( Radyo ) - Şa- sinde Talianpi · VP. Siaoı· . 

mek istedi"'ine aıfolunnıaktadır, S k 1 i ıauDpı ıK har'lı seyyar bir Çin kolu ed. öy erin geri almıelardı il!> . Sualimııe bir cevap alahıleek, 
taziyet muammalı olmaktan çık 
8 b. . de hareket tarzımı~• e, ızım . eınız 
Jeui eerılara iuubak attırın 
mümkOn olacaktır. . . 

K 1 • ciiçini geomieıır. Bu kol, elmdı sag ve sol cenahları da r. ~ın a enın Pekiniu eacak 35 kilometre şima terakki!er elde etrı\l l . ınühım 
Ankttra 1 l(Husıısl) - Merkt>zl' temas t>dert>k buğdayı mahdud li garbisiı·de ve Pekin- Suiyan Jatonlar eli e erdır. 

Ankttrada olmıık nzre, bububııt ııevllere lıca etmek ve ticari mak işçi mümessiller İni 1 demiryoltı. üzerinde bulunan Bü "k g ~orlar 
ve saınıtyllne sllolttr ye uyuşturu sadlara göıe staodard tlplt're vara ı k b l • 1 Şırngping'~ hücum elmekıerl;r .. ma lub~ueııe:ea~ııata ve birçok 

Mesut ıalAhiyet sahiplerınııı 
taıife ve mesuliyet hi@si tanımı 
Jan, Halay davasını~ 11ezaket 
ve ehemmiyetini takdır eunıyen 
ıu bulandırmakta menfaatleri 
olan, kendi eahsi temayül veya 
ie&ifadelerini, bir en evvel tees 
ıOs etmesini lıtediğ miz sükOu 
ve istikrara mAnl olmakta bulan 
entrikacılar n mildahalelPrine 
derhal nibaye,· vermeleri lAzım 

reli yor. 
SorduQ'umuı suale artık hA 

dieelerden cevap bekliroruı: Bu 
C)evabm gecikmiyeceA'ini ve endi 
.. lerin ıOktln bulmasına yardım 
tdeotliui Qmid edelim • ~ 

cu mttdddere mllteıtlllk lıOlOn iş bilmek l\·ln tedbirler almak gibi 1 a U effl 1 Resmt Çin meııbalarıudan l k~kt y Qrıyant'fopknler 
teri ld

8
re etmek Uzre kurulm11sı belll başlı meseleler vardır. Moskova, JO (A,A) Dün )'Ük verileu hu haberlerde dıger 111

1 
1 ~ur~~le zayıfladıklarını 

kararloştırılan toprıtk mahsulJerlj Of' 
1
• -

5
• verler sek Sovyet divanı reisi Kalenin bir seyyar Çin koiunun Tielll.;in an katacd~ H 

1

1r ta~da aeri çekil 
j 1 

b I ıs uzum gorece"ı il • me le ır. a en düe 
ofis\ hakkındHkl kbnuo pıo "S u de un ve tJkmek fabrikaları teısia Sovyetler sendıkelnrı mP.rkeziıı in a~cak. 14 l;ilometre ga~binde ye kıtaları bekl;r ~an, t~kvi 
gDnl t! rde Kamutııya sevk edlltcekl d k ... but salın alıp işlete de l mayıs bayramı dolayısil e ve Tıençın - Pukov donıryolu Ş k h vl azırettedır. 

e ece ' ila l\l k 1 · 1 · üzerinde bulunan Yan~liuenig'e ar cep es nde Çinli! 
tir. cek ve her ıürlü un ve mamulle Od ovaya ge muş o an ecnebı - - . Tyngpu'relle 1eniden 1 ~r 

fi 
ı b ,,d • 1 • 1 d ı 1 k b hucum etmekte olduğu ılhe o . e e it:Çır 

Pro1PY6 gOre o sn u .. aya ri ticaretiyle meegul olacaktır. ışç e egasyon arını a ut et mıışler \'e bu eurelle Naıık" . 
ald vaıı.ifelerl tırasıod11 iç ve dış Yeni kanuula silolar ofise miş ve kendilerile beş saatten lHunQmaktodır. ·ı , Vuhu arasındaki düşm11n ıngüıle 

ı tım yapmak " - - - cum umumı eşıyor k 1 h t . nı na piyssıılıtrda a ım sıı ' devredilmektedir. Bundan başka fazla goruşmueıur, a e a tını tehdıdleri altın 1 
sDrllm pazarları arayıp ~ulm~~· ham afyon ve afyon ile morfin 1 Du mülAkaıta ispanya, Fran . H:ı~·k.eu, 11 

(Radyo) ;- Res mııwlard.ır. a 
8 

buAday fıaılerlnla mOslt-b~~s~:m; satış ve inıali monopol_u ayni ~fi 
1 
s~, lngilıere, .Çekoslovakya, bP.1 mı l~ü~g. umumileşen hücumdan Suıyu~n' ın ~5 _kilometre ce 

tazyik edecek derecede >'. 
1 8 

se bırakılmaktadır. Ofıs morfın çıka, lsve~. :Norveç ve Avustu sonra Qantmıg'un aimalini mü nukbuuda 1• 1~detl, bır muharebe 

d 
memek ıç p va a . . . . . f b .k 1 _ '• v vıı ua ge mı fil ve bi 1 k 

sine mey an ver ' 
1 1 

de ımalı ıoın Ankerada bır u rı a ralya d tı lege e rıyle yuksek Sov dafııa eden Qııı merkez kıtaları 1. 
1 

ada r ja 

1 
• lsUblAk yer er o S . 17 .1 ı pon tes ım ol ları tanılın çın "'d satmak, kuracaktır. ermayesı mı 1on yet divanı fızal rı ve sendiknlar on kilometrelik bir ilerleyiş kay mandaaları muh bmue ".? ~u 

v•t-D flatl~rle bUe a1 k b' d'l . . ı ü ·ıı . . . ,... 1 . . are ede olmuı mua J .tMkrudlO dot'UJI lira olara tea ıı e ı mııtır. m me11ı erı ııtır • eJ emııtır. de\m t ve Pibıieo'iıı tlmıli ıarki ıtır. 
·•••idı•laıla ....,.~ 



12 MAYIS 1938 Perşembe 
Edebiyat: 

Şail' Cambul 
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VENi MERSiN 

11 

Sayf~: 2 

ihya edilecek bir adet 

------------------·-ııııı----ı.----------= 
Kiler Ananesi ve 

20 Mayıs 1938 tarihinde 
So\•yetler BirliA'i dünya edebi 
yat tarihinde misli bulunmıyan 
bir jübıle kutlıyacaktır. Kaza· 
kistan halk şairi, Sovyetler Bir· 
lıQ'ınin en çok sevilen esirlerin· 

ıkıisadi buhran zamnına oid Ceyhanda 
Son yağmurlar bü-ıEn büyü~- vazife e~ kadnına Malıye Vekaleti 

bir tamim 
t{lşl<ila tına 

gönderdi yük hasarat yaptı 1 duşmektedır 
den biri Cam bulun şiir olanında Mallye Vt!kllletl 2416 numara kok ettirllmesl ıcabeden 1·6 nts d )Cey~n (Hususi mubablıtmlz ' Çünkü• 
ki faalıyeıinin 76 iuci yıl dönümü h ktınun mucibince nlınmakla o lıetlndekl iktisadi buhran vergisi end ~ Con şldctetll yllğmurlar • 

Yuvayı yapan dişi kuştur. Kiler 
siz ev tatsız yuvadır Bundırn hemen hemen bir lan iktisadi buhran Zdmanıoa ttid ne dA lJQvesl lktlzıı eder 1 ve 

0 11 
ey bando f'plyctı hıısm ı 

asır evvel, 1846 senesi Şubatııı ml il ve yUzde zamları bökkınua 1 iktisadi hubnın ver~sla~ ya mucip olmuştur. Kastıbada şimdi 
da doğan Cambul, ~öçebe bir 12 2 933 tarih ve 8249·20 numara pılncak ohın bu zamlarda kazanç ye kttdttr görtllmrmlş şeklideki Atalarımız 
kozak ailesine mensulıdur 12 ya 1ı umumt tebllğtae t>k bir hımlm vngislne y11pıhın zamltsr ~lbl vıı· yttğmur Sttğottğı bı•ş saat devıtm mişler ; Yuvayı 

ne güzel söyle leriııi sanmadığımız diger Avro 

yapan dişi kuş palı kadınların da r~çel, ıurup 
şında iken, Kazakların milli halk yapmıştır. Vt:klllet bu tamiminde rldat bUtçeslnln 44 UocU ceznlar yf-tml iş, iki dbe lyiıJdırım kdkUşmllştOr tur. 

dl k
. ı dırımın lr s arma ·enarıoda B k d · yapmak se .. dasından vaz n sazı olen ve telleri koyun bar yor ı: fıJshnıo z1m cez11ldrı maddesıne u, a ın aıle hayatındaki • ge ... me 

seğ'ıııdan yapılmış bulunan Dom >l- Hizmet erbabı haricinde lrad kaydedllm~sı ve bunun te· ı ~oş bir yere dllşmUş, diğeri bel~· ve cemiyet içindeki yüksek rolü leri icab ederdi. Nasıl yukarıda 
bro çalmasını öl'renmiştir. Bu mOkelleflerln kazttnç vergiler\ U· mini için, tısbııkkukatın da ona ' al.ye babçeslnln önOnde nehır nü bu darbımesel kadar kuvvet 
surette melOdiler dünyası genQ zerinden 2416 numarnh kanun göre lcraiı Ulzımdır l içıoe df>şerek sarsıotıoıo şiddetlle le anlatan diter bir vecize hatır 
Cembul'uu zihninde ve kalbinde mucibince altnmllkta ollln 1 6 nls Mesela; B~yan~ısme vermiyen bllbçenin lokanta kısmını lıtbrlp lamıyoruz. 
açılmıştır. Cem bul bu ilk mOzik b~tlnd~kl lktlsudt buhran zummı· bir mOkellef namına 100 lire ka- eylemiştir. Dolu yUıOnden HOru· ı Kadının bilhaBBa '"ev ekoııo 
günleri hakkında diyor ki: ihti· na, ktıııınç vergisine tebean U\zım z11nç vergisi tarh ve buna 100 şıığ, Şl\krl~e, Kösrell, Tatarlı .• Btt· misinde oynadığı ve oynıyaLile 
zaz eden dombra değil fakat gelen mlsil veya yOzde zamlıırıo lira da misli zammı icra edilmış kırlı, Altı~öz, Bt-klrll, D •ğıstan, ceği rol iayet büyüktür. Burad11 
beııim geuç kalbimdi sanıyor· ltthııkkuk ve bUtÇP.ye lrad kaydın olsa, kıızanç vergisi nlsbetlnde N;ştdlye, Meçt>bey, Zloclrll ve ev ekonomisi tabiıini gayet ga 
dum . da bıızı muh111lerce yanlışlıklıtr 20 Jlra iktisadi buhran vergisi C bra kövleılnln hububat mtıh yet geniş mana&ında kullaoıyo 

14 yaşından itibaren, Cam yapıldığı anlaşıldığındıtn keyfiye tuh ve buna de keza 20 lira nıl sulU mOblm hasara uğrtımışhr. ruz. Yani yaluız doğrudan do~ 
bul müstakil bir hayat eürmeğe tin tevılblne lQzum görUlmQştUr. sil zammı vapılması lellbl•der Bu Bilhassa Bttkırlıd::ı dolu sekiz ruya para bakımından yapılan 
başlıımıştır. AA-uldan a1'-ula, köy· 2410 numartth kanunun lllrln misııle gör~ lrnzısnç verghılnlu ve sMaat mut~mkadlyen yağmış. Abmet yuhut yapılması mümküo olan 

.. 
1 

dd 
1 

( k . ubtarın 1 1 tıln dönOmlUk bubu· fi d ·ı . 
den k6ye, stanitsaya gıtınekte c mıs es nde bu ar•un mucl· lktlsadt buhran vergıslnln asılhırı b 1 tasarru arı eğı, aynı zamanda 
ve bu surl!tle hayatını ve yiye· bince 11Jınal'ak buhran zammı ka· olan (100 zııld 20) 120 lirttnıo 11ld 1~t t;t ıısını "blQdet» orak makine bilgili bir çocuk bakımının, an 

söyledi~imiz gibi apartman ha 
yatı Avrupadl\ kiler Adetinin 
yeni bir şekilde yaşanmas111a ma 
ni olmamışsa, manikürlü tıruak 

lar da Avrupada kileri öldüreme 
miştir. 

Kileri manikürlü tırnak ra 
kab&tinden kurtaran hayırlı va 

sıla, lihtik eldiven olmueıur. En 
hassas ve en nazik elleri bile in 
<·e"H\stik aldivenler sa}'esinde ta 
ze yemişlerin renklerinden ve cPğini kazanmaktadır. zıtnç vergıslle berabPr ve aynı olduğu fasıllıtra ve h .. r ikisinin s le b çe~ gı b l~rl~k~~rblkıer et· Jay ışlı bir eşya bakımının, dık 

C b 1 l k k t 
hOkUmlere tevfikan hıbsll olunur) mlRH zıımım olan (1(10 zııld20·72ü) mk ş, un ıınöld ıış ·ı llf' le tılh katli bir sııA"lık bakımının da asitlerinden korumak mümkün-

8111 u, 1 şar ısını , am oyununu Urmılştllr. Dolunun d 1 ·ı 1 . " . 
bundan 75 sene evvel irtıcalen denilmiş ve bu kııounun mOzey· llrıının da bOtçenln 44 Uncu Cı'Zb d h 2_ b o ayısı e aı anın büdcet.ı uzerın dür. vur uğu su ıs o lo dörıUme yıı• d x. " · l · 
etmiş ve çalmıetır. Bu, bir ağul yel bulundıığu 1890 numaralı ka- hır faslına kaydedilmesi lazımdır. kındır. Bunun 00 on lkl bin dö· be hya~.aca,.ı musbeı tesır erı de Yer darlıQ'ı ve manikür en· 
da bir düğü o esnasında olmuş · nunun 11 inci maddesinde de ay· ' 2 - 12/2ı1926 tarih ve 8249, nDmQnUo tamamıİe bar11 ld j a "~ ıy_oruz. . dişeleri böylelikle ortadan kal· 
ıu. Cambul, bu türkilsünde, ya· nı eReshır kHbul edllm1ş olduğun 20 numaralı umumi tebliğ bllkOm sx lenm .. kt"dlr p 

0 1 
gu . A_ıle_ııı_n gıdaeı_aı,_ besleme bıl k vY .- r I ınca kiler, ananemizin yeni bir 

naklarını çiçek yapraklarına ve den 2395 numaralı kanunda vazıh lerl bakidir. ı i 1 erımızın varebıldıği en son e 
1 .. t · şekilde canlaııması için hiQ bir 

saçlarını yıldsız bir geceye ben mecburiyetlere riayetsizlik baılln Ona göre muamele yııpılması Adana kOŞU Eas ara gore aıızım etmesini bi 
zettiğı gelini methet mit ve bu de kazar ç vergisine yapılacak esbabıoın temini ve keyfiyetin len bir ev kadını hiç şüphesiz setıeb yoktur. 
eorkı büyük bir muvaffakiyet olan misil veya yQzdtı zamların merhz ve mOlhıık k11ztthır JOöl • ki, ailesinin yalııız !H:1Q'lıjlıu1 de Kiler ananesinin ihyasında 
kazanmıştı. lşte 

0 
günden itiba· aynı hUkUmlere tevfikan taıbak• memurlarına da t~bllğl rica olunur. ye rınae ~il, kesesini de korumuş olur. hem sıhat bakımındaıı, hem de 

ren, Cambul, irticalen şarkı eöy Gıda tarzımızı iyi tanzim maddt tasarruf bakımından bil · 

liyerı bir enir, bir aeık. Kazak Tan alev~ine açılan ~ava Başbakanımız ve ha Feci bir kaza oldu edemediğimiz ı çiıı, Lir çok böb yük menfaatlerimiz vardır. 
lehçesi ile bir Akın olmuştu. l rek, karocı~er, mide, barsıtk has 
Akın, eserinill güfte '8 bestesini Duruşmava Jün de riciye vekilimizin bir hişi öldü talıkları 'tldeta mılıt haRtaJıkla 

Biliyoru7. ki. oeker hava k.ı 

dar uzviyetimiz için IAıım ve faJ 
dalı bir maddedir. bizzat kendisi tanzim eden ve 'J 8 / Jd l rımız arasrnda yer almıştır. 

dombra ile bizzal kerıdi çalıp devam eclildi e gra a temas arı 1 ~1~rn: - Pıızar gUnU şehri· 1 Ucue ve aynı zamanda Rıhht 
. m z po rom unda ft'CI bir kaze 

1 
beslenmerıiıı sırlarına vakıf ohıo 

söyli~en bır h~lk :şairidir. Cam· Mersinde milyonluk döviz (Birinciden art•n) olmıışl!ır. Koşu kısmmdH, ut ya · bir ev k d h" " h . k. 

~:~· ~:~:is~:ir~uç sanatın biiyük kaçakçılığı yapıldığı hakkında Baebakan ve Hariciye Vekilinin rışhm için ekıerslz yııpmııkta o· ailebinin as~;l
1

ıtıı:~anş~~ e~~:es
1

i~ 
Kazaklstan'da l>ir çok meŞ· ki neşriyat üıerine Tan gazete Yugoslavya ya yaptıkları ıiyare· !an b~t~arld11n ikisi ~Uralll bir gidiş den bir çok tasarruflar teminine 

si aleyhine açılan 'davanın du 1 ı· y ' 
1 

.
11 

t" . . b" ı e dr hır 1erın1 e fe
1
nn httlde çı.upmış muvaffak olur Ev kadınının aile 

hur akıular çıkmış, faka hiç Li· ın ugos av mı e ı ıçın ır se· ve er 'I o mu" erdir . . . 
ıi Cambuluıı kQbıne varamamış· ruemtteına dün de Merein meh ' ' varlığındakı ve delayısıyle ruılle 
tır. Cambul, okuyup yuma bil· kemesinde devam edildi, vinQ vesilesi olduQ'unu ~öylomiş Atlttrıo aze~lnde bulunan bl tin eağlık, nüfus ve iktisad sPr 

D M E 
. ve Balkan Antantı çer~l vesi için ~lcl1ledrd n,, de bırlsl ölmOş ve dl vetleri üzerindeki teıolı lerinın e 

mez, fakat ha)·ret verıci bir ha· avacılardan ualefa rdıe . . . . . 1 ,..eı e 11&ır surette yarohınmıştır. . . 
fızayn maliktir. Çok bQyilk mik ve Oktavya Brazatoli vekili Avu de ıkı memleketıo reel sıyasetı· 1 Ölen Jokf-'V Ce~hıından Ahmet hemıyetı b?~le~e canlandırıldık 
darda Kazak earkıları, lıikayele· kat Sadık ve Kemal Ender, Tan ni tom bir emniyet ve itim adla' CPmllln atını kulhmmakta ohın tan sonrfa. ıyı bır ev .kad.ınkı ol~~ 
ri, destanları ve şiirlerini ezbere . . tieyfıdlr. Ağır yarıılıınıın Urfıtlt nın eere 1 ve mflsuhyotı endılı 
b

.
1
. K d ( ) gazetesi vekili avukat Hüseyin zıkrecterek Türkıyeye yaplı4ı 8 ... b dl l ld d ,.ınden anJaaılır 

ı ır ırgız astımı Manaea , av 'TJe me n a mı ıtre e en a " • 
binbir geceninin bir çok maeel Antebelli haıır bulundular, ıiyerette elde edilen pal'lak mu HaRbldlr. Kiler Ananesi 
lerı, Firdevsldin, Puekinin , Gor Qpçen duruşmada Ahmet vaffakiyetlere yakından şahit ol H%blnln katıurgaısrı kırılmış Eski türk evlerinin garet gü 

kl.ııı·n "0 Şe"Çenkonun '·ir nok Emin Yalmanın ifııdesinin istina ve 11ğır y1:1r11lı ulr halde haııhtDf> el b. Ad t • d K l . 
• • u .. 1 duğunu tebarüz ettirerek kade· k dil 1 1 z ır u t- ı var ı; ı er 

şiirleri hafızasındadır. Milletinin lıe ile stanbuldn alınmasına ka ye sev f' m şt r. Kazııma SPbebl Hatta ( Kilersiz ev, tatsız 
rer verilmişti, Bu duruemada is hini Atalürk'ün şerefine dosı ve binicilerin atları yaoysna koştur· 

~:~:i~lia;ı~k ~!~a~~ı:n de::~au;; tioabeye lstanbuldan henüz ce müttefik Tilrkiyenin refah ve sa mayarbk karşılıklı koşturmtıları ;0u::r:'1~~ bir dıtrbmeselemiz bi 

tuıkkında bir çok şiirler ve ear up golmediQ'i için muhakeme adetine B. Bayarın sıhhatine dır. Bugün bile bu anaueye sa 

Benzinsiz Lir motör ve kö· 

mürsüz bir lokomotif nasıl itle 
yemezse, şekersiz bir vücud ma 
kiııesi de Çalışamaz ve yaşaya 

maz. Şelfer bünyemizin enerji 
kaynağıdır. Bu itibarla gıdaları 

mız arasında şekerin büyük bir 
rolü vardır. Onun iç"n ona IQyık 
olduğu .,hmmiyeti vermemiz il 
zım gelir. 

Şekerin muhtelif istihlAk ee 
killeri arasında en güzel ve en 
eıhhisi, hiQ şüphesiz ki, reçel, vu 
rup ıeklinde olanıdır. Bu suret 

le yalnız şekerin deatil, yemiole 
rin de muhtelif şifalı hassasların 
dan faydalanmış oluyoruz, Ve 
Türkiye hiç tıüphesiz ki, en çe kılar yazmıştır. 2s mayısa talik edildi, I kaldırm•etır. Petrol '·an ununa 1.·ır f ı~ra dık kalmış bir çok ailelerin 

lnkilApt!ln ev"el, Cambul un ~ U 1 ulund.,x-u 11u"plıe"ı·zaı· r . • k 1 B Bayarın cevabı u,. " "' · şidli bir yemiş memleketidir. Şe 
eserleri, Çarlık rejimine hücum 1 ,. a t•st · eklenecek Yalnız eskiden her türk evi r 1 D kt S d

. · · t . keriıı de son senelerde bir ha• 
etmekte ve kederle malt bulun ° or toya ınovıçıo nu • 1110 ayrılmaz bir parçasıuı teşkil 

1 

makta idi KazAklerın haksızlık • • • • 

1 

kuna cevap veren B. Bayar hü· Ankara _ Petrol kanununun eden kılar Lugüıı itıraf edelim 
11

. ~cu~lamış otmaı:ıı, kiler amme 
lara maruz kalmalarından ve ce Barda bırbırını Jôğ· kumeti kraliyeye, 

2
österdikleri birinci maddesine bir fıkra ila ki, yavaş yavaş ortadan kaybol sıuın ıhyasında çok müslıet bir 

halet içinde bırakılmalarından d l B. h vEısino dair hükumet meclise bir maktadır 1 rol oynayabilecek Amillerden bi 
dolayı meyusiyetini terennüm Ü er• ırer ay apse . ııamimi misafirperverlikten dola· lAyıha vermietir. Bu lhilıayads Bazıları bu neticpyi modern ri olmuştur. Balkau memleketle 

ediyordu Mamafih, Cambul, 
0 

mahkum oldular yı kahraman Yugoslav milletine mikdar ve evsaf bakımından pf't yıışııma tarzımızın ve apartman ri içinde en ve hali~ halyadan 
zaman Kırgız ve Kazak steple ve aıl>rdükleri dostane tezahürle rol istihsaline müsait olmadığı h-.yHtının bir zarureti olarak ka ve Almanyadan daha ucuz şeker 
riıı!n haıiuinde tarıınmamakta Evvelki gece Çukurova ba iktisat vekAletince tebit edlltın hul ediyorlar. E~er modrn .,aaa vlyebilen memleket Türkivedir. re şahit olduaunu söyleyerek 1> ı v , , 
idi. Fakat 1917 inkılabı. Cambu rında bir hadise olmuş mt1zisen aefalılftr mezkur vekAletÇe idJrEı ma tarzı ve apartman hayatı , Demek k; şekerlu pahalı ol 

1 
clfilletimin en büyük emeli gü· dil · · lu bOtün Sovyetler Birlitinin bü erden cabirle artistlerden Mu e ınek üzre toşocakları nizam kıleıın evden kovulmasına bir duQu itirazı da artık ortadan 

yük şairi yapmıştır. Esasen , azzez birbirlerini dövmOelerdir z_el meml_ekbtinizi mesut görmek namesi hükümleıfue tAbl tutul sebep teşkil etseydi, bu ananenin kalkmıillr. 
inkilAp ve ondan sonraki terak Dün sabah cürmü meşhut mah tır• demıe ve Balkan Antantının mesı teklif olunmaktadır. Avrupada aynı suretle yok ol 

kilerle, Cam bulun mevzuları da i kemesinde duruemaları yapılan en samimi semereler verdiğini Mısır tehl'kıe ı'ç'ınJe mı' l ma111 IAzım gelirdi 
genielemiş, teşbih_leri fazl_aleemıe, artist ve mQzisiyenin her ikisi bu. samimt temasların An tan tını f U Halbuki modern hayatın i· 
f~.zıaıa_şmış .ve nıh?yet lısaııı ~e de birer ay hapso mahkilm edil 1 hkviye ettiaini söyleyerek Bal· L J oablarına uyarak Avrupada ki 
e_.ırler1 ndekı ahengı zengileemış· mie ve derhal haklarındaki mua kan Antantının ilelehet -yaeoya• 1 UU unuyor ler de kendiHine yeni bir oekidd 
tır. Camlıul, inkılAbı eiirleriude mele temamlonarak hapıshane7e cağını heyecanlı bir lisanla teba 1 Btrınclden .,t.n zen vermiş ve böylelikle hayati 
terennilm_ et.~eQ'~ baelanııştır. 1 göuderilmi1;1lerdir rüz eltirmie ,.o kadehini Sama· 1 - O k k b. yetini muhafaza eımiştir. 

Yenı eııı lerınde geııç Kaza ı ' . . . , 
0 ısa ır zaman Eski k ilor Adeta bir erzak 

kislanda galebe çalan endüstri,j Öttledea sonra 'cnbir ve Mu jeste lkıncı ~ıyer şerefıne,P~eııı zarfında · l·irkaQ gt'hı içiucfe - 1· deposu mahıyeliude idi. Onun 
traktör sürOleri Turksib demir azzez müddeiumumtliaa• milraca Polun sıhhatıne, Yugoslav mılle talyadan Trablusgarbe takviye ıçin tullu~u yer ete yani hacmi 
yolu, stepler üz~rinde uçan tay at ederek davalarından vaz geç tin saadetine kaldırmıetır. kuvvetleri ııöııd.erllebilir. . de gı nişti. Modern kiler ise da 
yareler, gittikçe fazlaşan koyun tiklerini bildirmişler ve cezaları Ziyafetten sonra bir konser . 2 - Mısır ıse bu suretle bıç ha ziyade reçel, şurup turşu gi 
ve et sürüleri ve mem1t:kntio nın iskAtını istPmisl~rnir, verilmietir bır zaman tam bir emniyet alttıı bi ev mamu14tına inhieılr ediyor. 

kül 
" 

1 
k • da kalamaz. E k. k"I lure alkınması, çok buyük . s ı ı erde toptan almanın 

bir lleyec d bü 
heyecanlı şiirler .,azınıatır. I da bir aiir veya aarkı mevzuu Mısırın flı1rbınde lngilizlar f an ve aynı erece J " " " f tasarru unu düşünerek sandık, 

O halde kiler anauesiuin ye 
niden bir moda halinde bütün 
türk evlerinde canlanmasına ma 
ni olabilecek makul biç bir se· 
beb yoktur. 

Evde hazırlanan reçel ve eu 
rupların lezzet, nefaset ve temiı 
liQ'inin de sokaktan alınacaklara 
uisbetle daha üstün olduatu da 
muhakkaktır. 

Büıün bunlara ilhet&n de 
evde yapılan reçel ve ıuruplatıu 
dışarıdan alınacaklardan daha 
ucuza mul olacagı eüpheıizdir. 

Yük ıl ·ır ff k. 1 ı Bir nok aiı.rlerı·ne me .. zu olal olmaktadır. Nelekim son zaman tara ından yapılan maııevraların d k k muva a ıyet e yer a ... " • . . san ı ee er, teneke, teneke pey 
mıştır. r?_k Stelin'i almış olan Cambul'un l~rd~. :u~kin'ın jü?ileai, Gorki· n~tıcesıodo. anlaşılmı~tı_r ki .. h~ oir ve yağ, çuval, çuval pir•ııQ, O halde sayın ev kadrnları, 

Kazakistan halk şairi ol · eıır ve şarkıları sade, lirik eami nın olumu, Papanın grubunun gunk~ möot~rlü kıt~at ıQın çollerı fasulye, bakla, mercimek, Roğan m~letimizin sağlık serveti ve ta 
ınnkla beraber, Cambul, nasyo mt ve hı;rkes iQin anlaşılır bir dönüşü gibi hl\diseler üzerine ~1~a0ııuny i~in zr:r ı~ı:r~;.~ır~erı:~ un ve sairo &Aklanırdı Ayrıca ı sarruf gücü bakımıııdan çok e· 
naliet değıldir. Milletler araeıııdo mahiyettedir, fakat ayni zaman yazılmıe kaideleri vardır. cum etmek ietiyecek bir düaman da evden ysıpma kuanoz, ka\8 hemmiyelli bir müess .. se olao ki 

k
. 

1 
da bilyJk bir dinamizmi ve haki Cıımbul'un şarkıları ve des " il ı · · ı · · ı . ı dost uktao, milletlerin kardeş da tam techizatı ile, moıörlü ve 1 noz reçe er, tureıı ar, eıee şışe erı yanı şart ara. uygun bir tnrz 

1 
b kt eı'riyeti haizdir. ıanları Sovyetler llırliğiııde otu ı b ı d l ı.ıııdeıı ve • enternasyonal tesa • eaiti ile çöl maııiasını aeabilecek ourup ar u uııurdu a can andırmak vaz fesı ıiıe dü 

nadden bahsetmekte ve bunları Cambul' halen 92 yaşında raıı hemen Ltilüıı mı il etlerin dili tir. Evet. Artık lngiliz • ltalyan Tırnaklarının cilasına ve de şüyor. 
tereoııüm ederek yükseklmektP dır. Buna rağmen genç, din~ ve ne çevrilmiştir. Cambul, her yer anlaşması üzerine böyle birçok rilerinin halAvet ve taravetirıe Bu eski auanemlzi bir meda 
tedir. Bu sahada çok aGzel eiiı ıoi yttratıcı enerji ile halA dolu· de büyük bir şöhreti haizdir. lş t ... hlike ihtimalleri de oradan en dilşküu olısn bayanlarımı7.ı halinde yenidPn yaıatmakazmile 
leri Cvardır. . . . . dur. Memlekette her olaıı şey Kızıl Bayrak niştınt ile taltif e kelkm1ş oluyorsa da Mısırlılar bile katiyetle temin edt:biliriz kı ıımbul Cıu mıllelın t onu halA çok yakından alAkadar dilmiş olan Cambulun jübilesı, ı yeni başlayan taze yemie me98i 

Q , • ın eca kendi memleketlerinin müdafaa bu erıdieeleri katiyetle varid d~ miııde kavanoz reçel, şiee, şifa 
v ze karşı mücadelesıoe ve ls etmekte ve tam bir akın gibif l·ütQıı sovyet halkı için bü7ük st için kuvvetli olmauın lüzumu h"Jd" E"' ·d ı d 
panyol meeoleeine dair de ok b . . . • 1 ır. 15er varı o say 1 ayuı şurupı hazırlamak iQin kollarımı 

ç her adiee, lıer ıoayal vaka on bir ba1ram olacaktır. ou takdır etmiyor del}ıldır. ı eadiıelerdeıı mabrum olabilecek ıı llHJaluıı. 
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

1 1 
Vekaletname Dünya~a Neler oluyor 1 -Ollnden kalen-

Şeriklerinden bulunduğumuz (Şabıp hancı Ye kardışl~-

cu.Ceden Lu·yu·ı, adam da ri ve şerikleri halil Bilgin) unvanı altında (Mersinde tesıı 
U I edilf'cek kollektif ticaret tirket mukavelenamesini bizi tem· 11-5- 93

8 çıkarmış ıllen tanzim ve il!lzaya ve bu şirket muameliboı tedvire ve K. s. 

Mersin 
Piyasası 

, ••• nam ve hesabımıza her nevi emval ve emtlıi tllccariyeyl Pamuklar 
COcelerin ahmak olduğu- ıatmığa veıabn almıta bedellerini tediye ve tesviye veya Kıevlant 40 
nu söyliyen gazeteciyi bir ı abz ve kabza, gümrük idar1tl~ri vapur. ve şimendifer kum Dağmah 2s 

Mısırh dava etti panyaları nezdındtki muame.ltımızı b~ıp ve intaca ve na• I Kapı mah '21, 
Kahired.:, garip bir dava mımıza mevrut taahhlltlti taahhütsllz kıymetli ve kıymetsiz Koza 5,52 

görOIUyor; paket evrak, mektup ve telgrafları ve emtiayı, ahız ve teaeHll J Kırma .. " 
Dava eden. cllce bir adam .. meve mukabilinde makbuz ,.e ibra senetleri it111na devairi Kozacı parlagı 26 

Dava ettiği de bir gazeteci • eımiye ve ~·y~i resmiye, .bank~lar, bangerler, ve sai~ mll· buğday - çavdar 
O . M d k esseaatı malıye ıle eşhas zımmelınde tahıkkıık etmış ve Sert şark 5 ?5 

ıtıe~ecı, ısır a .çı Hn edecek bilumum mebaliği bit p ve ahiz ve kıb:ıe, bBnkalar Yumuşak 5'12 5 
Ar'lpçe bır mecmuada btr ya· nezdmde namımıza hesabı cari kiltadına her nevi mebaliti y ı· b ·d ' ' 

, • . . er ı ug ayı 
zı ~~z~ı~. dtpoya veya ibiz ve kabza emval ve eıyayı tıcarıyeyı re- Çavdar 

CilcAler ahmak ?tur, uzun bın irae ederek istikraza emtia Uzerine avan• mukaveJenı• Anadol yulaf 
boylular akıllı» demış. Mısır meleri akdine mukavele ve ~ordroları imzaya. v.erilecelr pa arpa 

4,6t,S 

da r.Uc~ hPr ha ide az df ğı 1 raları abze ve ticaretbaoemaz namına ıeoetlerı mektupları 
Fakat, bu sözden kendisin*' tdgrsfları imzaya kualık nam ve beaabımıza mllayede ve 
hakaret cıkaran, ynlnız hu cU mUoakasalara iıtir>ıke, pey ıüraıeğt", tevdi ve iıtirdıda ve 
c~ oluyor ve derhal mahkA. uhdertJizde tekerril n halinde taabblldatı ifaya"ve taahhüt mu 
meyA mDracnnt ediyor. kabili tediy~ıi lbımgden meba liği tahsile mukavelename 

Diyor ki : akit ve im, aya hasılı muamditı ticariyt miıin hilınll suretle 
"Bu adam, y14zd1ğı ynzıda tt-dviri için muktaıi ve kanunen bizim yapabileceğimiz bil· 

cUcttlerİn ahmıı k olduğunu söy tün muamelelui son derec,.ye kadar ifa ve ikmale ve bu 
IUyor. Bu, hPm b1zlere hHkn i~lerlt- sair cihetlerden mütevellit olarak bizim ~·ıkalarına 
rettir, hem de larıho korşı karşı •çtığımız ve açıcığımız, .. ~aşkalannıo bıze kartı 
bU Uk bir hata, acııldarı v~ açiicetklara bllluu davalc~rdan dolayı 

Y "farih lsbat eder ki, crı· tiirkhe curtthuı h~ti mahkfnWIP-rirıin rnf>clislerinin 
ceJerden de bUyUk adam ye. l·w·. I l .. 1· S"nst-l~rirıin Jıer kısmı \le dere-. . . y 1 M t .h. v~ c all t> .,., .. nıt P .,..-
tııim'ştır. anız ~ ısır arı ı . . . · ·ı 
ne bakmak kafidir. E~ki Mı eesırıf) lıtır~ıfal v~ tarak ve surelle hızı temsı e, ye 

Anadol 3,87,5 
Y uli alivre yeni M. 3,, ı,tı 
Nohut ekstra 5,.iO 
Fasulye 6,8 
YuJaf yerli 
Mncimek yozgat 
Sahlep 
Tatla çoğen 
Balmumu 
Cehri 
Susam 

4.62 5;5 
120-JEO 

20 
75, 
11 
16, 

yapatı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 
Yıkaomıf yapak 
Güz yuou 

50 
44 
50 
80 
70 
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İLAN 
Mersin Orman Mü~endisliğinden: 

Beber MS nıo mu. Q/ 
111 7,5 muv11kkat bammen bt!dell 

temtoıttı 
M-3. Cinsi Lira Ku. Lira K u 
25 Çam 4 9o 9 

1 9 
25 ,, 4 9o 9 

19 
3o ,, 4 90 ı ı 

00 
30 ,, 4 90 1 1 00 
.Jo ,, 4 90 14 

70 
4o . , 4 90 1 4 

70 
39 , , 4 9o ı a 

1 7 
5 o ', 4 90 J 8 i.S 8 
Mersirıin evcili köyü civarında vaki Vü"s .. k 

o? u k de\'lt>t ormarırnda n ~· u karıda s.-k iz kalPnıde 
yazıh k~rf>Slt-lik çam ağacı ı ı ·5 938 tarihinde 
itıbarPn 25 ~-938 çar~,.nıb~. ~iirıii saat ] 6 da ilı~~ 
ı~ t>clilnu-k uzre 15 ~un nıuddfll~ açık ve bö .1 .. kfıçiik artırnıasile sauşa çıkarılmıştır. TalipJ~~i u 
şartrıanwde yazılı ,.e kt>rt•ste işile iştigal ve f/.P~ 
çindi~ine dair Vf'Sikayı ibraz f'lmeleri ve şaruiti 
arılanrnk istiy.-rılerin c,rnrnn nıülıenJisli~inP. ve iha 
ı~ giinü ~Jrrsin ornıan binasırıda nıüıeşeLkil ilıafe 
koruiSJ onuna müracaatları ilan olunur. 12 15 20.24 

i l A H 

lçel Hususi mu~ase~e mü~Orlüğün~en sırlıların meşhur bir siması ıaıirı, lt>klıf ve kr.btılP. Vf~·a rt>ddt>, şiihut ikanıe ve 
vardır ki, lı er k .,s h0 yk,,Iini i .. tim:ınıı ·ıah• hP, i(la"'a uıÜl•• allik hilciirulP muanwlA
gnrmUştUr. Kurısırıııı yHnırı cl e ll ıf • \ 'a ifh}-. lttltıhiıı .. VP r~dde koıı~orJalo akdine Konya malları tiftik 

Yoıg•t 
110 · 1 ~0 

Y~z nıevsinıirıe mahsus dört aylık icaf'J acık 
c.rtıruıaya Lourı lan Gözne yayhusmdaki eski vilAyt·t 
t\'İrıf, la)İn fdılt•n nıüdet ıarfırıda istekli çı~ma
dığnıthuı ol Ll' pıak i aJ'lırnıası ı 6 · ~lu yıs 93g tarılıi 
ne raslla)·an pazartesi günü saat 16 )'a kadar uza 
lılnıış · ır. 

oturmuş bir vsz•yette gösteri • . • . . . ) • · ı · 
1 b d S N t d v .. ~ııı,hıı ı t• 11ınza ~ıı.ctık v~ nıu ıasıp a~m ve t>n u H em "' ,., ır ve · • ~ · . . 
Mısır tıtrihinde buyuk bir ye ;;zli11ıı, l ı l\CZİ ilıti~~ti ve icra)I v~z ve ftl~ııH la-
ri vardır. lt>lw, icrft dairtılt>ri11de ta~ıbi ruuanıtılPyP, karar 

' 'Se Nttb Firavunun sara- VP ilan ı ların rı~~znıı l;.tl ... lw, ulıiz \e lalıza, ~ulh 
yındaki bUtnn cUceleri_n ~aşı VP ihra~·a, claviidara ftır:1 g~ı.- ve t~hlioıe \'e Jfızu 
idi ve nihayet saray aıleeın.~ munılu bu Şt-f}ıİIİrı lıiı· ~1~011 VPY~ IHO•iHHI ilfl lıaş 
mensup bir prensP-sle evlendı k;. laruıı d<.ı lt>vkil VP. t• "r k Vfl a~lf' hasıla halla. 

Bu eski Mısırlıların c:Uce . . ~ · ' .. .. 
lere k11r 1 nsterdikleri ıınr- rımnı VP nı~nfaatlflruuızı uıulıafaza ve ruud;ıfaa 
meti isb!t :den bir delildir. içiu nıiiuasib görtc• ği hfr ltdhir ve UllHHlleld~ ri 

Yine lıir Mısır liitabfsin ifaya mPzun ol mal iizre MP-rsinin Mc1hmudi)e ma
den 6ğrend•ğimi ze göre, Se hullt>Sinde mukim bai.)anuz Ahuıel l\tıcali harıeıyı 
Neb çok zengin bir adammış' A k"I · 'k 

< 15 ökUzü, 10,000 ineği, unaunıı vr ·ı taym r~tı : • 
ıo, > 7 lr 10 200 eş ... ği Adrr~; Galatasarav lısesrnde ı O uncu srnıfta Jo7o 12,01 atırı, , ' • .. . . , 
ıo 2nS keçisi ve ıo.13 koyu· numarada ve meklflple mukırn Nrcatı lhııcı oğ u 
nu' varmış. Bu serveti ona ve Şahap NPcati imzası 
ren Mısırlılardır. Bu de Mısır llayriye lisrsınde 5 11ıci suııfta öo ııuoıarada ve 
11 10 cUcelere karşı olan hUr k' N · lJ -ı H 1 

ar · · 1 · gMsteren nwll• ,, binasrnda w•• ım t>Call arıcı og u a-met ve sevgısın v • • 

ikinci bir misaldir. ~3n IJarıcı lUlZ<tSI 9 4 ga8 

Keçi kılı 50 
,. dabağ 

- pirinçler 
Birinci nevi mal -20 
f kinci nevi mal 

285 Çay 
Kahve 104. ıos 

Deriler . 
K~çi derisi çifti 
Koyun dıorisi klloıu 
!Sıiır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Manda deriıi 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • • 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
lçel ,, 

80 

33 84 

90 

''Kuhire mUzesinde daha No. 5f>82 M ' A.11· • ' ' 
bırcok tıeyke~ ve kitabeıer Öııünıiiıd~ okunan aulatılau bu vrkaı~trıanıe ersın u ıye Encrmem reıs· 
vardır ki eskı Mısırlıların cU b·1.1· - . . ı · u·ı'nden 
eJere kı;met verdiğini göste al1111daki imzaların adları sarılar1111 ı eııgıruız. ve · 

~ir. B•zim de, eski Mısırlılar .. hliytılİ kaııuııi)' PYİ haiz bulurıduklaruu yakın~n Mahl{emAmizde scık olan 

gibi, cUcelere hUrmet etme· lıildiğiıuiz NPCali llaucı oğullara Şah rt p Hancı ile zabıt kitipliği için U-S-938 
cumartesi gUnU saat 9 da im 

miz IAzımdır ,, lfo~an IJaı ıcırun oldoAurıu ve içiutle~ileri baştan ı·ıban yapılacağından talib o-M hkeme cUce Mısırlının . 8 diği de lwşa ~İjbul t-llıkl~n soura örıiimiizde koyduklar1111 lan, orta mekteb mezunu ve 
sözlerini ve ortaya ser . . i J · ı· "I b 1 
lı·ııerı' dinlemiş,· fakat henOz tasdık t>dP-rlZ. askeri k e 1 ış 5 u unmıyen 

tarın o gllne kadar vesikala-
bir karar vermemiştir, B1tkır "Ö\ iind~ Y fiktıl ~okağ1n<la 18 ııuınaratla rile t-irlikte Adliye enrUmeni 

_... ... ..-- ' ltt>fael oğlu Ya"tı U.-f~tl imzası reisliğine mUracaetıerı iJAıı 
Uçan bir ecza Sirk.,cide IJocaJHışac.Ja Dervi~ler sokağmda 4 o_ı_un_u_r. ______ _ 

fabrikaaı nunıaracl~ nıukim K:ılos o~lu KamHrot Olıarırıt-1 8 
İstanbul - Alm1tnyadan T.ı harı i 11 Z :'I 

kalkoc11k olHn birtn~yarP, h~f .Uirı clok111. \İİZ olııı St·~it ~ıl• Ni~atı111 9 111 cu 
1 unu on b•rde y,..şıl . 1 1 1 • 1 ., 

tayA SH ı g . . k• ıdiı İl hu V• ~Alt•lll(llllt" ~ ııııc ''" 1 ;uıza itf'IU H(J iirl 
köy hıtva m ... ydenına ınece l' • • . 

. bir Alınan s·uıları vulitrıda Vi zıh la1111l•~ların bılclırrut>lt>rlnP tır. Bu h•yyare, • • . ... • 
ecza fıtbrikası tarafından bU· ~ör~ 1'· c lİ llaııcı o~ullıffl Şahap lıaııcı ılo Uasan 
tan Avrupı:ıda dolfıştırılmış eey hancuırn olduğu~u tasdik fld ... rim. 9 4 938 
yar bir eczanedir. Bu ta!y~r~ btarıhul 6 ıracı Not.-ri Galip Ringiil 
ye uçAn eczane adı verılm ş -ı . . 
. y · ı d bu mllnese· it mu ıru ıuızası tı r, eşı köy e • 

betle öğleyın bir ziyafet ve .Eliunlf~I asim ayrııdır. 
akşam de ayrıca bir çay zıya No. 2052 
feti verilecektır. Z yafAte de· , . 1 b 

t t 1 l ~ .. c·111 lforıcı oğltından o~tiri ~n u ve vAt edilenler için husus o O· .\ llUfl 11 • ~ •• 

bUster kiralanmıştir. Uçan FC ~al .. trıanıP .. lirıcl .. ~ i a~ılla' kar şıhıştır ılı it aynı fı;ÖI ul 
1.anP. bır can kurtaran uçBğı- I" l " i ~a~laruh l.nı nüsha musaJdak olarak kerı
dır. Herhangi bir yerde serf • 11 JI r ~ . . 
hastalık çıkarsa oraya derhal cHsi11P \erıltlı .. 
Jhımg~len iUlç. s~rom ve eşı Rin do~ UZ ~UZ 
ydışıiırriı>yi lemin maksedile l 9 uncu gliııü. 
içinde tam lertıbntlı bir ec· 
11111 bulunmaktadır. 

oıuzs•kiz \lh 4 ütıdi . 
llersın Not~ri 

U. Başman imzası resuıi 

a yrnın 

uıühı· ü 

Mürettip, ma~inist mücellit 
ARAYORLZ 

Matbaamııda çalıımak 
Ozrf' Mürettip, Mal«lniıt veli 
M iletili de ihtiyarımız vardır 

İatekliletin müdürlüğe mürai 
caatları 

fENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait 1 için için 

Sene 1 lk 1200 Kr • 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir avlık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın ıatırı 10 
Kurudur. 

"" 

Sözü geçen e\in dört 8) tık muhammen bedf•ti 

ı 50 liradır. nıuvalkat teminat tutarı J ı lira 25 
~ uruşlur lsttklilerin Ş<trlnanw) i görmek iizre lıer 
flÜn Husu~ı nıuhas~be nı üdürlüğüıw ve ihale gü
rıü l1elli sauua dainı i e r:cünıeue tJtış vurmaları ilan 
oluııur. 

1 L A N 
içel T ıpu Direktörlüğünden 

Merainln Bahçe mahalleaindeo g•yri mUbadlllerden Ar 
kiru ve Ermiyoniya ait iken Ziraat hankaaınca Ali trf an 
kanıı ~ıddıkaya ıat!l.an doğuıu St-rczli Ahmet babıı Mt:b 
met Mıyase vtreaeaı ıken mubter Ali Lttif Kuz~yi Al 

M• • k bl . d . ·1 yaı auı ve ıyaıe vnuuı ı fil enız ı e çevrili 919 mtt 
• 1 n ,,, 3 • re arsa ıeoetaız o up .&..ı Mayıı 9 8 paurteaı gllnn nıah H 

kttif ve hbkik tdiltcfğiodtn vtraset ve hıarruf iddiaa'ıııdn 
bulunALlar varsa ayni glln mahallinde hazır bulunnıalaı ı v • 
Y• Tapu mlldilrlilğlloe milracaatları ilin olunur. e 

i l A N 
içel Haf ia Oirektörlüğün~en 

1- ~38 uıali yılı içiode devlet demir yolları için 
hariçtt>n gt>lt'cek lwlıminen ı 4 bin ıco ton nıik
taruıda~ i lJilumu m iıışaat malzfuıesi11in DHıvurıa
lardan ahrıarak dfnıir yolları isk~lfsiud~ki Vlt~on 
lar~ taltnıil VP. \'a~~n ln~lttnnıa~ığı la~ıi_rde gös
t.-rılt> c ... k dt> ııolar a cırıs cırıs Lefnk ve ıstır ile tek 
rar ~;fgoıılara talıruil işirıin nıulıanıuı~n bed. 

1
: 

4935 Jira olup 22·4-9D8 tarihirıden İlibaren ke 1 

pula zarf usulil~ eksiltmeye konulmuştuı·. a-
2- Ek~i!tme günü 16-5. ~38 , te.rilıin.~ rastla . a 

0 pazartesı saat 15 de rnersrn Nafıa mudürlüğü;ıde 
yapılacaktır. 
3- isteklilf>rirı muhammen bedelin) üzde yedi ı, 

çuk nisbtılirıdflki trminal miktarı elan 370, 13 lir~ 
yı nıA! sandığına makbuz muk:tbilinde yatırma_ 
ları ve ~ ;.hut o miktar ten irıat mektubu ile ek 
siltnıe giinfırıde muayyen saallan evvel leklif nwk 
ıu plaf'ile lıid : k tP. komisyon reisliiine makbuz 

0 
_ 

ka lJilinde tPdiye edPCfk ı~rdir. nıek tupların p~u 
tada gecikmesi kabul t!dilnwz. s. 
4- Şaı· trrnme v~ diğer evrakı ttörnıek \e fazla 

malumat almak isLİ)'~rılerin Nafıa müdlirliiAür e 
nıür~ca atları ilAn olunur. 23-29 b-12 L 
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i l A H 
lçel Def ter~arltğm~an; · 

Muhammen 
Kazası Mevki Cinsi Miktarı Bedeli Maddeli icar 
Mersin Çarşıda Ak· dl\kkin 12 No. lu ıso lira 1 senedir 

deniz oteli 
civarında 

» ,. >> 2 kapı no. ıu ıoo ,. ı » 
» HUkQmet Mağaza 117 no. fu 25Q » 1 » 

civarı 
,. Mahmudiye mahalle- Bv 4 odalı 200 » 1 » 

lesinde lf>l inci so-
kt1k il no. 

» Bahçe M. 14 dön Um bah· 250 » 1 » 
Silıfke cad. çe ve ev 
Yukartıla hudud ~~ evsafı yazıh Lf'Ş parça 

ev ve mağaza ve dük~An 1 lı1tzirau 9~8 tarihiu
dtm lıaziran 939 tarihine kadar bir SP.11e mütld~ı. 
ı.~ icara VP.rilnu~k üzre miiıayPtl~yP ~onulmuştur 
süriilP.n pehler haddi layık gö # iilcliiğii lakılird~ 
ihal~ gfınü olan 16-5-9a8 pazart .. sı ~iiufı saat 16 
da v~ açık arttırma i!e ihale edif .. c,.ğinclen talip 
olauların yiizcl., 7 bnçuk tP-minal yHtırarak tl .. ft.-r
darlıkta uıül..-ş.-klil komisyona müre1caHlları ilAu 
olu nur. 1 O- ı 2 14 · 10 

1 l A H İLAN 
ldana Cum~uriyet mü~Gei umumiliüinden Tarsus Tapu memurluğun

Jan·, U S.-yhan ceza evinde hulunan malıkQm ve mevkuflare 

SAYFA .ı 

J o 
Meşhur Sanat'kd.r 

Remzi Tezelin 

Atatürk Stığı Çakıtli Salih oğlu Su 1 6 938 tarihind .. n 31 5 939 tarihine keder verilecek bir 
lıh havlusu ve tariki has solu seıı e lık Uç yıldız ildnci nP.vi undan yEı pılııcak 165000 kilo Celal bavar, Şük· 
Cemaleddin VA hflrb~r Ali ve t>iimf'ğin mUnııkasııya çıkarılmış oldugt1ııdan talıp olanların 'J 

resaleri hane ve havlusu 111 ka ıh:ılt:ı gUrıU huturınn 30-5 9 8 p11za rtt>si gUnU saat 11 dt:ı rü Kaya, Ali Çe-
sı nacar Yasin iken arzuhalcı Adana C. M. U. lıği makamında toplanacak olan komisyona • k ~ k S 
H rı HU U 

1 
• h mUracaatları ve şartnum .. yı görınek istiyf'nlflr tatil günlerin ftn aya, ~Ü rÜ a• 

a_ı sn ver.f>SeArl ane· den maada htHgUn Adtına Vt- Mersin c. M.Umumılıklerine raconlu, Saffeı 
lerı cephesi eskı Abu oğlu müracaatları ilan olunur. 1 ~-15 - 18 ~J 5 

Şııhan vereselepi hanPsi. Arıkan' a ait fotoğ· 
Yukarıda hududu yazılı--...----·------------------

Tarsusun .Hatay mahallesinde raflar geldi. 
kAin bir bsp hene halilin ec· • . . . . • . . .. . Sedad Sahir Seymen 
dadrndan itıti ırnlen tf'mellOkUn ................... •••!IW.ltlf•••• Uray caddesi No. 41 

1
Je olup vefatı!~ kızı Eminrye :Fabrika ve Sıııai ınüessesA: ____ Mersin • 
kaldığı ve Emıne tarafından • • 

:J24 s·ınesinde ·haricen ayıi. s h k • ru·· RK HAVA 
mahalleden Mehmet oğlu Ah- • a iplerinin nazarı dih atine it 
durrehmana satarak tarihi • • 
mezkllrdonberi nizasız ve fa • Mersinde ıimdiye kadar bir dökümh•ne bulunma-lf K u R u M IJ 

i l A N 

1 sılasız tasarrufunda oldu~u ve :dıiınd•n dökllm işi olanlar uzun m11raf ve killfetler; 
Ahdurrehmanın da 336 sent> iltabtiyar etmekte Tarıuı, Adana ve sair mahallere ~de·· p • 
sinde ölmesile karısı Emine Wrek iti• rini yaptırmakta idiler. Bu ibliyacı nazarı dik·ti 1 yan g osu 
ve o~ulları Hasan, C~maledJin •kate •larak Mersinde Ata Çelebi Basımevi civarında• h Q b · • J • 
SUIPymen ve kıztuı Hatice • . . .. . • er Ayın n ırın e 

Z h.d . t k tt·ğ· d •31 numaralı ıokakta Y'nı hır Dokümhane açtım, • Ç k .1• 
Mersin Orman müdürlüğünden: 

Ht·her ~13. ''"' muham
men bt•dt-li 

Ma. Dll3. Ciusi Ura K u 

26.800 Çam 4 90 
~IPrsinin Gözne köyü civaruıda IHJmörcii ltlpe 
dt•vlPl ormanından yukarıda yazıla kt>r~stelik a
~HÇ 23-5-938 pazartesi günü saaı 16 da ihale edil 
mek iizre 16 gün mfultleıle açık ar1ırma il.- s~r
lJe~t sataşa çıkaralnu~tır. Muvakkat lPuıİmllı ~özel~ 
7 .5 twsabile 985 kuruştur. 'falipl~rin şartruuıı .. -
dft yazllı vesikaları hamil bulunmaları, Şt"raiıi ;ırı 
lanrnk için Mersiu OrmCJn ruiiherıclisliAi11~ VP. iha 
it· giinii orman bi11asrndak' salı~ koıuis~oıınua 
müracaatları ilAu olunur. 8 1 ı-17 22 

ve ı ı eyı er e ı ın en • • e ı ır 
namlarına tescili istPnmektP W • h 1 • 
?1~uğundan . bu hanenin kPşri •Dö~üm~anem~e ~er nevi ~ö~üm i~leri yapılmaUa~lr li er oca 

1 zengın 
1 ıçın mahallıne 19.5 9E8 çar • '1 •• eder. 
şa~bıı gUnU memur gönderile •Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. - s•zde B·ır 
CPğtnden tssarrufı le alakadar • • ı 
bulunanlar varsa kP,if gUnU • .. . . . , .. • il 
ktaşıf memurluğuna veya tapu •Dökum ışı oları fabnkH, SllHil mut·ssese sahıp •,d 1 
memu~luğuna mUracaatları 1U •t~r·inin rue11111uu ~tlılt ct• ğirıi şinı<lidt•n a~z~de ·ı ane a ınız. 
zumu ılftn olunur. • . • ----------

.run. • • 1 
___ i _l _i_n_~ :Çürük çıkan ve be~enilrniyen parçalar: 1 i n 

. •geri iade edilebilir. tşıerirnizcte sürat ve~ Sathk kuzu ve kısır koyun 
Mersin As~erli~ ~u~asi reıs-ı•reınizlige ıtına olunur • Devlet iiraat itletmt:leri 

I
• , it : kurumu Tekir Çiftliğine ait 
ıg-mden; ! H . . . k b l d·ı· ... olup Tarsus çiftliiiode bulu-' . . . ! ... arıçten sıparış a u e ı ır. . 7'I! n•n (56l·) bat kasaplık toklu 
~ubemızde kayıtlı emek ı ve it ~ k k ti kt 

1 • Ak d"k" h · ı 'b' :a. ve ısır oyun sa ı ır 
Yedek ıubaylann ve askeri ı it ın ° um aneaı 18 1 1 

• ·r ı· l ı 
0

S'l'fk • jf. a ıp o an aran ı ı e 
~emuılıno mutad ole.o ıen .. e · • lSRAHlM ôZEsELLI W Tekir çiftli~i mildUrlnjüo_e mil 

Mersin in~isarlar müdilrlüğDn~en 
Mukavt>ltmıu ukd11ufa11 ıuurıren hir St'UH uıiiJ 

dfltle Mersiıı inhisarlar idaresinden Silifkf>, Mı•t ve 
Gülnar idarelerine ve aym idarelerden M~rsin ida 
rPsine sevkolacak tiiliin, iç~i ve sair eşyanm ka
ra nakliyallna talip çıkmachğmdan 8-5-938 günün 
drn itibaren eksiltme 10 gün uz,tılnuştır. 'falıp 
olanl~ran !Silifke inhisarlar ıuiidüriyetine ınüraca
~lla f>ksillmeye işıirakleri ilAn olunur. 

lak yoklamaluı 1 Hu:ıun 9 ·8 •••••••iiı!•9f.!f.•;f.•91*.f!l!~tl•••••• racıatları ılin olunur. .'J- 6 
de bHfhyl!CHk 30 hı zıran 938 ~------·------ _.._._ ________ ..... _______ _ 

aktamına kAdar bir ay devam 
edecektir. Bu müddet içinde 
veaikrıları ile ıubemiıe milra· 
caat etmelerim rica ederim 

ı '!-l!J-2.l-31 

Satıh~ ev 
Mersinin Mahmudiye ma 

1 Sağlık Eczanes•ı 1 hallPsind., KUçUk bAmam civa 
1. • rında ıSt inci sokak J5 nu· 
ıı maralı PV s1tt•lıktır. 

1
. M • ~r. iik lr mdad 1 Ev tabtani dört oda bir Bflm 11111Df u ılfllS lf , ~ mutbehtır. lcerisinde çf'şmf'si 1 

Her ne•İ Yerli ve Avrupa eczayı bbbiye 

1 

tulumbası vardır. Altı bod 1 
müıtabıeratı bulunur, romdu... AlmAk istiyenlMin 
~~W~-~ matbaamızd mUracaatları, 4-5 

1111111uıntani<~~de..;;;~~~·••••••1 
1 Sayın Halkıuıızın ~ıhtıaım. l(ÖZ öunude ıuıarahı .. ~ı ouıuunaıyan KAY.AB 
IOELEN SUYUNU gayP-l sıhht bir şeLilde menbasdaki t~sisaırnda eksik-

i 
Jiklerioi lamarulauuş fennin en son usullerini yaptırmalLda bulunduğu

mzu arz ederiL 

KAVADELEN SU~iJ 1 1 lıynadıöı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam barolarla billur h;mlıra. 
• indirilmiş oradandı bütün fiziki ve kimyewi evslfmı muhafaza ederek el dlymadanJ 
11 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlaıa · ~oldurulmakda va muntazaman 
1 ııhrimizı gelmektedir • · 
1 KAYAD~LEN SUYUNUN evaah ve fevkal1dellQine gelince: Yıllar aeçdikçe halkımııın . 
.. J . 

ave selıhlyetll makamların verrnit olduklırı raporlarla KAYADELEN SUYU tılrız Tarki7enln 

• 

il gOtterdlti ratbet ve teveccilb6 k.ar111ındı fazla söz söylemetl zail gOrQyoruı. Sıhhat Bak,nlııı 

1 ft en iyi ıuyu olmakli kılmıyarık 11DQn71nın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbat 
• etmfıtir • ~...---. ! lıtıhıızlıtı, h111m11zlıta bir e<>k mjde batırsak h11tılıklanna kartı KAYADELEN şifalı bir !! rC/ 
'"' hayat kaynatıdır. M 

1 Su1a pa uu H llura/ıd,,, T1tr'1H ttUn ,.,,,. ludJıilnu lıtnd/11/ü bulılll/•., bttülij ~ı ııh/Mtuı I' 
Nrdil' f°'llltlrlc IU,llUlllUIUI ,,,,,,.W ıı!lolnwıJUtulu. 

1 Merısin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi C . . ........................ .. 
~t!DI Menin Klllm•Yinde &.11lllNf'lr. 

, . 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırllkiı Davranını 


