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S3hibl ve Umum Neşriyat 
Dirokl8ra Cunıar~-;i 

7 1 rU,\ D AKBAŞ 

idare yari m Ay 1 S . 
enı ıırr in Ilı ITtvl • Nenın 1 9 3 8 

8. Celal Bayar ve Hariciye Vekili 
Belgraca gitme!{ üzre bu akşam 
hususi trenle Ankaradan lstan 
bula hareket ettiler. Sayısı 5 · kuruş 

Telefon No. 82 YJı: 1 Sayı 
10 2980 ... __________________ -----------------·-----~------------••u--• ·------.--.. ---=~·•a.!11' - mr= Lzııüiıı.~ 

Hatay şimdiye kadar görülmemiş bir felaketle karşılaştı ı Hitler dün sabah Napaliden tekrar Rom~ya geldi ~ 
/---------. * ''/'---------· .lf ----------

Antakya_ll sular kapladı umulan netice ahn ıy ' 
Yüzlerce ev yıkddı. ölü ve yarahl~r he

nüz tesbit edilmedi 
Devletl~rin Almanya ile ihtilafı karşısın

da ltalya ancak bi~araf kalacak 

Atatürk 
Ankarada bir te· 

Sular beş metre yt1l{seldi il{i )(Ö.Y ı11alıvoldu
1

' 

Selleain insan cesetlerini sürü~lediği sular için~e fela~etzedelerin ölümle pençeleştiği 
görülüyor fakat ~irşey yapılamıyor nezzüh yaptılar 

Ankara, 6 radyo - BüyUk 
şefimiz A tatOrk dün öğleden 

'j • ~rıgiliz - /talyan anla!_'ll_'!_sı 

1 
~ıtl-::-rın Rom adan be~ledikf e 
rıne tamamen sed çekmiştir. 

j F uhrer Çekoslovak siyasetinin Rusyadan 
ayrılmasında Duçeden yardım istedi 

Dün Londrn radyosunda sq yağınurl@ı-ııı te~iriyle .ır~ak ak l ! üz l üze geldikleri, sellerle mü sonra otomobille Orman çlf · 
baha knrşı alarak lo!'aca hahset şama dogru saatte ıkı metre •ııdele ettikleri görülüyordu. liğini teşrif etmişlerdir. Ata 
ligimiz Anlakyadaki korkm.ç gıbi korkunç lıir şekilde yüksel· Yağmur dün gece yarısına türk öğle yemeğini çiflikte 
fe~·ez•ııı lınkkında Antakya mu di. Irmak keıınrıııcln mahnllclor kadar devam etti. Oece beşmelre Yttmişler ve çitliğin muhtelif Honııt G ıR ıd_ro) - Darı Nu· f ·llt•r isr D·ıçrni ıı -" • - ı · ı k · n ııller l· ha birimiz şu tafsilti.tı l"erınekte· köprü huşındnn çaışıya hücum l ükselen nehir sabahleyin bir m~e:~~.8~1erı.n gezdere geç polide donunnın ınıın ı> vrnlıırıııda dıııı lı klif t·dilNı iıtift1kıı ••rııfın. 
dir : adeıı sulnr yukarıdan gelen sel- ıııeıre kadar inmiştir. Şehirde vau 'ıar~~r. erıne av et buyur h.uluuun Hılh·r gı-ccyi tı <: Ddt• gı - nııtd ığıııı çıtnkü lıt'h·le lıir ~8 '.11' Ş· 

Antakya G (Hususi muhabi lerle lıir eşti Yüzlerce mağııza hlıribatı hem nehir hem sel su · • "' ' 1 çırert>k ~>il s11 l>ıılı sttııl H dJ Hom:ı kttrşısırıdd lngoiiz - lıtılyıın ıtlılfnlc 
' 1 ı I 'I. ,. • d -· • ya gelmı'tir nwsı 1 Ol il il k ıın ıış . 

rimizden)- Dün sabah Lıaşlayıp dükkan _ ı:ıulor allınd.a kaldı Hu l:ırı yapmıştır· !l~ı sabah bütün mtıuanta ımatnamesı egıştı O itff k dd d" . dlıl .. rıın 1 < mı; 7. · ıııııc ğırıı hi,. 
gece de devam eden şiddetli arada lıır çok evlerın yıkıldığı Antakya sular ıçınde buluııuyor 

1 

1 

uçe 1 a 1 re e ıy?r. .ı oılnr. 
yax.mur öX.Jeye doğru şehri tu- kurturmuş sellerin insan cesetle du. Yüzlerce ev yıkılmıştır. Ölü Ankara, 6 (Hususi) -- imli 

8
• ns~o;::u\~bl (1.RHd~nY?) 11 

ti t:ıavbas Hitler yardım istiyor· ., es 1 1. . . k 1 J r n c . ı erıo u . 
fa111 andırır Lıir manzara ile rini sürükledi~i. bir çok kim~e· çe yaralı mikdarı lesbit edilme· ıan ta ımat~amesı ~ıçın . ·onu an ziyareti esnu'-ındu Dııçe ile VttJ. llıllt•r Çeli:oslovuk 

11 
• 

kapladı. Da41ara yağan dolu ,.e !erin de stılal'ın içinde ölümle di fakat buııun tüyler ürpertici 3 yıllık lecrub~ mud~etı bu d13r:; ·lığı mOIAk11 tııır neticesinde r;smi siy ıı setınc \'erilcct•k İ~likıı~:~~:~ı 
· d bir yekunu bulacağı tahmin edi yılı son?ııda bıteco~lır. . . J m11k11ml11r kııti hir ketumiyeti I ve <_:ek - Fnınsız Hilllrının inık ·- n 

Zelzele hala devam e iyot liyor. 1 Bu ıtılıarla hıııırandan ılıba muh f iZ l el •kl t l . i olursa toplu lıir lınfd .ın 
•.. - • . ren maarif müsteşarı Rıdvan Xa • r. t ' mc e u•rıı ler sıyaı,. ml•si İ"lo İJH!y e görOşüJ· 

Yozgadın Salmanh nahiye
sinde 14 ev daha yıkıldı 

ı l\oylerden heııuz katı bır . . 1 . • 1 mBhreııer mflzıtkt•rpJur hakkında I . · . ' ı:rıın yıırıtınıını İSl t• 
'h b 1 d Jl" . - rızın başkan ığında b ı r komıs oldııkçıı CJt•nis mıılılmntıı ~ı ı hlp nııştır Don Nı•poli<le SlUJt 103 . a r a rna na ı. >lr şııyıara go 1 1 1 1. .... ~ · 

1 

Od ı ı 
. yon top nıı:H·a '• rn tı. ıın:ıtıı:ıme bulıınıı ,0 lur 18 l' kad.ır domınmıırır ' ' 1 

ı o ırmak keııorındu bulunan ık · .1 . - 1 .. I r • o mıınL·vr 
ı de ı llıyaç ve teı rubr t"re goro Almıın nıııiır~llrrl mlllflkalın ~ı smı.sırıdn h p l>ıı nıev 11 

köy toınanıeıı ıııalırolmuştur. Atı yapılması luzım gPlen değişiklik memnuniyet vı-rif'i nıııhiyt'lle ol- , rıl~üldOl'rO İ) i mttlOı zuun grı • 
. 1 · , ı. · ı ı... 1 1 1 6 n • t n l 11 n rıı h 

takyada en ı ıtıyurıar uı e uoy e l<ıri teshil edecAklir. dıı~nnıı ı-ö lllvorlıır Yııbıınrı mııh sonu lklncld ıı • 

Sarsıntı sahasında çalışan komisyon 1 o ::;~:.~:;." 11 
görmediklerini SÔY· ı ç eko;,lovakya da arbedeler oluyor K üç Ü k A ~ta n-t 

mayısa kadar işini bitirecek Akd · d 
. Ankora, G (Hususi) • Kıışol'''· enız e Çek halaskan Mazariğin ~ Teşriki mesaide de- • 

vam edecek hır viH\yetinden gelen malıluıata Düıı Yozgalla yoni hir zelze Cumhuriyetçilerin mezarı tahrip edildi 
göre Bakanlar lh>yelinco \'C'rill'ıı; lo dııllft olmuştur. Salmanlı ııahi k. k / J 
kararları tatuik mavkiine koy yesi içinde fosıla ile iki defa \"O ' taarruzu a ım a aı Al I d l Sinaya [Romanyada] 6 Rad 

k - k 1 •· • 1 S 1 k r- (I' d . )Jl . • man mağaza arın a arostır ma ar ya- Küçük antant devletleri koııfcra yo ,n.1a u.zer:e uru an to.onıısyon bir dnklkn sürı>n uu ztılzol<•dı>ıı .• ıı nınnıı n, ".' •". >_o ;.P::-mı ı ~ d- k b"tt" N d nsı 
l.• / G f h / b k/ / un a ·şanı ' ı. eşre ilen nih ~ .n.ırşohırdo çnlışmalurına dovnm Cİ\'IJI' köylerde 14 ('\' yıkılmıştır lühlı~ıio r.unılıurıyolçılerın Akde pı dı. anıa l ac l oyra arı top andı tebliğde Küçük Antant devleti ~ı 
etmekle ve tali konıiı:ıyonlnr ho z 1 1 . . 1 ııiz cwplıosiııde yııplıkları lnıııru ______ ...;'-·-------- . .k. .d erı. 

~e ze enrn ıııson ~e ıay\•nn ı , nın teşrı ·ı mcsaı e devnrnln 
linde köyleri dohışınaktadır, 1\o ı. · 1• d ,. b ld" 11 zuıı pü:,kürtülrllittii di~er crıplıe· Prrıg, G (Hndyo) Surlcllerlc 1 Lun ın üıı•riııo 'ıııiınıı} işı;ilor. da· kanır verildir.i, Ingı"lı"z _ ltn• 1tına en uır ı.ııyıp yapmn 16 1 ı ırı 1 ıs 
rnisyoıı on mayısa kadar tetkik lerde lıa\"aların fena gitmesi yü zabıta sıraımıdıı lııı gün arbede- ğılmıştır. anlnsmnsının bir sulh aletı" <ıl Yakn 

nıcktecl ı ı· Yıkılan evler Orhanlı - · • . • . . . • ar 
!erini bitirPrek eelırimize dön .. _ ' . ... _ :1.unden harrl<ı1t l'apılmadığı bıl !Ar olmı·şlu ·. :\rşrejıJen resmı Mazarrk'ın mezarı tahrıp telakki edildiği, Milletler Ce . 3 . 

rnüş ve hazırlııyacıı!lı raporu 1 koyund<.'9, Çalıklı koyuııde 3• Se dirilmektedir, tebli~de Alınan nııığıızalıırındn edildi prensiplerine sadık kalın:ıyetı 
BaeLaknnlığa vermis bnlıınnr.ıık ıiir köyüııdo do 2 dir, -sonu lkl"clde ynpıloıı araştırmalarda külliyeıli Prng, (i {Hnıi•·o) Dün müto Küçük Antant azası devi tcla~ı, 

' d" . d e erın 
M ·ıı / Cemİvetİ konsevi lop/anıyor mikdıırda ü:rnrlerinde gamalı veffa Cekoıılovakyn Cuıulıurreisi _ı~er :vıe,lleıd·le münasebetler te Son yag"murlar~an sonra 1 l et ~r J J • haç bulunıııı bayrııklar lıuluııdu ve Çf'kOSIO\':ıkyn•ıııı lmrıi~i Ma :ısı vaııy,etber en biribirini l'llun~ 

N •• H b d b Qu v ı bunlar rn rnfürncere edildi zarik',n mezarı tahrip edilmiş \'O hazaman Hl erdar etmesi, Tuna Yu rd ı egus a eş av asını . iZ· ği lıild irilmekleılir. Arhcdelcrdeıı 1 mnznr taşııııı lıir gı.rnnlı lıııç ~vzası~ıat M~~~ristanla siyasi Ve um uzun 1 •• d f d k sonrn polis 30 kişi)·i tevkif oı· I rMınnılilıııişt i r. H::ı lıfıdi:rn du• u· c onomı eşrı ı mesaiye dev 

t m U a aa e ece ' cdilecrği bildirilmektedir aın 
Muht l •f f • J za miş ve bu tevkif 8lldetlurin nü ! lıır duyulmtız lıir çok karışıklık A t t k . e e n an e ·onomik kon . . l yer erın mayişiııe yol oçmışlır. ·Polis nü ' lar ve arhocleler olmuştur. ll . . . seyının 

d f P • • .. C J b / k · 1 ncı ıçtımaında tesbit ed"I ereler tastı Ll.tvı"no azartesı guna enevre e u u mayişlcri dağıtma. ıçin sopaya Sudet partisi bir l.e-·'-"atıııa k"ll d b 1 1 en Şe 1 u ,, · ı er e u. top antı da tasdik . 
Ank .. p J / / • müracaat elmiş ve dö11t beş ki.şi me ne.:rcderek Hinla•·ııin do"'um . t• K- -k A edıl· 

rn k ._,. J J yarn anmıştır. u et ayan aza· günü olan G mayıı;ta hiç lı 'ır ııu- içtimamı Ax-ustos uz eki rnuhleı ·ırara, G (Hususi)- Yurdun' nacak. O onva top anfıva ge mrvor 1 S d j " ,, "" r.ıış ır. uçu. ntant önüm- d 
• 

1nta alarından gelen 
1 

ı; sonunda y 
malumata göre son ~ Cenevre, 6 (Radyo) .Milletler Japonlar sından biri lıükümelle nümayiş· , mayiş yapılmamasıııı tavsiye el· lavyada yapacaktır. ugos 
murlar bir çok ... 1,.. Yağ~n .'8 

, C . etı· Koıieeyi 101 inci içli· çiler arasında pazarlı~a girişmiş miştir. sonu ikincide 
der 1 . .. ı ı:ıJ eti erı mı z de em ı 1 :---;~::--:---:--:-:---~:-:--;--"""'.:-7· --....:;.:::;:...__.__~ 
tur e ~~ınmt~e.masına sebep olmuş 1 ma devresi 9 mayıs pazar lesi Bir İngiliz gemilfini Bisi~let f e~erasyonu Bir tesadüfün öğrettikleri: 2 
lar~ır : a umat . aırasiyle eon 1 günü açılacaktır. Konsey ru~.n: d / -

Dü . kaLİ şeklini almışlır. Goru çevir i er 19 Mayısta bir mü.· 1"500 n Ü f ll s ı ll k. öy de tra 11 u ın. n Yazdı~ırnı .b. F mesı 
taşması Lir çok k"~ gı c ı . :atın eülecok en mühim me\'Zular ara Tok!o, G (Rart~o) - !lir Ja· sabaha tertib etti 
altında bırak oyler.mızı su 1 Hal>e istan meselesi, lsviç· l pon denı~ halları ıdaresı tara- 8 ll Z te 1( k j [1) 80 •\7 Ü}{ 
su! .d . ~ıo 9e bu arada sında ş . 1 fındım kıralanmış olan Kayeson Ankara, G (Hadyo) Bisiklet .! 

ar. 
1

• arasının batakh,:tı kurut renin l>ilaraflığı, Çın ve spanya ismiııdeki iııgiliz 9apurunurı as federasyonu mamleketimizde ilk ----~. 
mak ıçın yapmış olduğu kanalla 1 hüki'ımellerınin müracaatı da var keri bir nıınlaka addedilen Lun· defa olsrak lstaıılıul - Edirrw Köyleri gezme~ nörme~ ne iyi. f a~at hu ~adar acılar. f 
rı doldurmuş \'e civardan geç 1 Alınan molUmata göre :eı-ki Ila- go l>o.-tezında lrapalı bir liman arasında büyük şehirler arası !I 
~ekted olan deıniryolu güzergll j b •e imparatoru Xogütı konReyde olan Tsukumi'ye gfirmesini müte bir müsabaka tertip etmiştir. l\Jü la kar~ıfaşma'' da az u·zu·c~ deg-r'I .. 

nı a bozmuştur, ( . . t temsil ede· al\ip jeponlar lam ından tevkif sabaknlarda knledllocek mesafe 'I 1\ ., 
Seydi köyüne yı:"'an x. Ilabe~ıstanı uızza edildiği ha\·er verilmektedir. Va 500 kilo nıolrcyi bulacak ve lıü· YAZAN 

n t" " yaesmur · · "dd. t ı .. _ _ ; F. Akbaş e ıcesi çıkan k·ıs ç k cııktir. purda şımdı cı 1 araş ırma ar tün hölgeleriıı bisiklet biriıı<'ileri 
köyüııdo üç evin, ç

1

~~ave ~\/ 11 ~r f 
1
• yapılmaktadır. . . . iştirak edec~kleri gibi Iıariçteıı _ Aık~d:ışırıı~, lrayc1ı ko) uııu·j Aı kııclıış dedını şu kiiyü .. 

lerini hara etmi . .~mıt Litvino ge ıyor Kayeson gemısı, harbıye ne de girmek isteyenler kabul edi zu gezelını, ıil'dıın. ıı~ılo ~fizıil .. g "rüııüyor. IJ ıııı~ 
ki zirai ıa~ ştır,_ ~u koyde Cenevre, 6 (Radyo) Milletler zaretinden almıe olduğu talima leceklerdir Müsabaka günü ola Fakat, o lrnıııı, hay ha)·, bu· IJır guzoliııı, kulk g llelirn ı~rtı 
ola k arın lesbıtıne devam Cemiyetinin bu içtima devresine ta tevfikan bu gece hareket ede rak Ulu Önderimizin 8am~unn f.ıruııuı dıyemedı. Lara liıf ka •nedi dı)· e 

DGma lttdır, . . *k t ek ı·,.ı·rı pazartesi gü kt. ayak bastıkları gün olarak 19 rı<>tırdı. sudaıı sabııııdaıı ' · a',ı" Buraıinıı ı 1 
eııe yaean yağmurlardan ıştıru e nı v ce ır. . Mayıs spor ve gençlik bayramı " u ., l reıl or gı•lir gt.ıı:e 

K_ar~deniz r Ereğlisinin Ok ular nü Cenenedo bulunmak üzere Çin muvaffakıyetlerı - teslıit edilmiştir. etti, köyüıı suyu rıkmıyor, Açtır ;RZl'll tının~adıgırnıı ıanıaıılar' 
koyunde ho elaı ç .. Sovyet Rusya Hariciye Komise Haııkeu, G (Radyu) Res <lığımız ortızs· eıı is!l.!ıniyor. Ah ~ ıı doıı l lıeş, yır~ııi l'ıl e\'elki <ırk: 
tehlikeli :v. ı ol.mu! .\'~ koy ri Lilvinofun Moskovadaıı hare mi tebliğ: Çiıı hava kunell.eri, Jeplin seferleri şu köyıle nkar h ı r sn, olsıı, lll' a n~~~a ''t:Sl Ar' Oıılnrıa ko 1\1 

rnaka 1 kl"azıro~e gırmıetır, Kay kol etti~i bildirilmektedir. yeni ve mühim bir muvaff~kıy~t güzel b:ı~lıır bı.Iıı: .. Ier, göklrıı e eur. ı ıab ık yopnraz. 

k m 
1 evlerı boealllırmış l"e k nıımışlar ve Bnııkcu uzerııı - - -- kadar yül:solPcek :ı~:ıçlar yeli· B ı ı lıurnnın l·oı l 

açı taki k•• ı-ı . . 8 k . t' Ak etmeyecek az Yakında tekrar baş 1 t 1 \ Hl )J da oyu erı cıvar köylere e iŞ ıra de ·· tıkua geloıı lıir nıulıarebcdt! • şe<'ok .. Buıultırıu ıopıaklnıı çok ınPş ıuıt uı . JE.r lı1ld, 
ınuvakkatoıı y ı ı· · · , (l) cJ ) l\ı·ıı tlcr ' · " / - 1 · · ı · t.: yı•ııı e k ?.a • er eş ırmıştır, Varşova, 6 "n yo ı e on iki düşman tııyy~resıııııeıı se ıyacak rnuıı Jltlır. Uıye nııl.ıtııııya lıaş· manııla gelıyor. ·tt.•rspn oıı ad 

\ağını ya~murlar sebebile Cemiyetinin D mayıs toplantısı· kiziııi düşürnıüşlordır. . . . . ) . letclı. aramız yok, :ışa J1'ı)'fl i 
1 

ıııı 
Aras nehri coşkun bir \'nziyot na Polonya Hnricipı Nazırı Bek Bütün gece dovam eden lıır Hcılııı, (ı (I.ııdyo) .lııplııı kıı I 8öyle dostum söyle. Sıı ol::rn in lıalı Yİ)'elıın . ııe ıın. Hır 
alrnıe, bazı köyleri, \'e hu arada iştirak elmiyeceklir· Çünkü bu mulıardlıedeıı sonra Çin kıtal arı' ınaııdanı Amerika ile tekr:ır SP idi lıu yer ferde ııı •lt>r olmazdı - Arlrn<iıış ci (l <liın k 
OŞaQ-ı ve Yukarı çitlikler, Gün içtimada gi.>rüşülccek olan haşlı nın Taierş\':mg'ın şimali şarkisi rerleı-e başl_amnk iı:iıı tenıaslarcl.H Bol pnra Raı ftıclil ·t•ydi lııırıılnr scııiıı crlsıın, ı e'o sıı 1 .. _ ı·lı lı 
cJekli, Tazeköy, Aşağı ''e Yukurı mevzu Halıeş meselesidir. Hallıu istikuıııeliude 8 kilometre kadar b~lu.nmak uzBre Amerıkaya gır da ııe apartrnııııılnr, hanlar, ha uiı· <iPfaC'ık gı·zPliıı~. ·(O}'Uııü1.(i 
Arabkı:lar köyleri su basma tolı ki l'oloıı~ 8 İtalynya ilhakı daha ilerledikleri ve Lingyi ilo Tan · mıştır, Huıvelt tarafındnn kabul m3rnlaı, fabrikalar yapılmazdı . lı rnrıın iizniıı e rhy 
likesi karşı"Bında kalmıştır, Lü ~~ng arasında~! japon cephesi· ,.e alakalı makamlarla temast;ı Su olsnyrtı yerler t'Oııncıl , borahercr, yola çık<f ık ~ııaın.?rl ı 
zurnıu ihtıyat tedbirleı·i alınmış ünce tanıdı~ı için içtimna ietirll · uın yarıldığı Çınlıler tarafın den bulunarak st•foı t~n.larıııı tesbi ı para ols l ct ı çöller çinıoıızar olur girrtik.. 'e lıoye 
&ır, ke lüzum görmemektedir. resmen bildirilmektedir. 1 ederektir, du. 

- sonu lklncıde-



' 

• 

VENi MERSiN 7 MAYIS 1938 Cun1artesi 
---------------------~.~--------------~-~ 
Dünyayı dişine kadar silahlandıran . 

Silcih Tacirleri 
Bııı1lar kimlerdir.Harp kopar 

mak icin nel8r yapıyorlar 

Harpten evvel dünyanm sılaManma masratlan 680 mil
. yon idi. Bu~ün 4 milyar liradır 

Silolarda 
Buğday satışı arttı 

Ankara 5 "Hususi,, - Zlrırnt 

Bankası son güne kadar Haydur 
paşu silosuna getirilen buğdıtyları 
oı piyasamızda satıyordu Dılnden 

itiburen, Bımkıı, Derince silosrın· 
daki mallarını satmaya başhımış 
tır. Derince silosuodan verilecek 
olen buğdaylar Derincede lskel~ 
tt•slimi olarak satılmaktadır Fhıt 

l:ır İstanbul piyasasına görE>; sert 

Üc ahlaksız üfürükcünün marifetleri , , 

rz düşmanı 
i1 f ii r ii k: ç ii l ü k: le g'e n Q kızları 

l{adıniarı l{a11dırıyormuş 

.ı ntalyada yakalanan bu ak sakallı yo
baz şimdi mahkemede hesap veriyor 

ln 5,20 ve yumuşaklar 5,28 kuruş ,\ntalya, - Üç üfüı ükçü tu · volursuııuz. 

Mahuı. 81·ı"h tı:ıc'ırı· 'I.ahnrof tur. Derinceden lstanbula kadar ıulmuslur. Hıınlnrdım en ziy nde Huııdan sonra Jiinıbayı sön 
a .r. lardan zerre kadar müteessir ol • 

(Ölüm tüccarı) diye şöhret ka· mazlar. kilo başına 3- 2 para nııkliye ş •ıyanı dikknt ol..:nı, Corci hocn ' dürüyor, okuyup üflüyor, Cebin 
zanmıştı, Fakat bugünün Zaha· Sonrn bunlar herkese karşı mıtsrafı blnecP,ktir. Bu ltibıırhı ıın ınını taşıyan fi2 ynşlnrmda d eki lastik bebeklere tuhaf sE!s 

Sayfa! 2 ---
l Bir tesadüfün 
öğrettikleri 

Birinciden artan 
Birinci defıı göze çarpan bi 

na; ilk okul binası oldu. Fena 
1 değil, iyi yapılmış ve bakılmış 

mektebi gezdik öğretmenlerile 

ı 
görüşlük. Çalışıyor ler, uğraşı· 
yorlar, beş sınıflı okulun üç 
öğretmeni ve iki yüz on talebesi 
var . 

Kaçı erkek, kaçı kız dıye 

sordum. Yalnız on beşinin kız 

olduğu cevabını aldım. Bu adet 

her halde daha çok yükseltile 
bilir çe hemde yükseltilmelidir .. 

h BJnkanın buğdayları nfşbeten pa· 1 · ı k ı ı .. -
rofları, geçmiş, geçmişin Za a· kendilerini gizlem~ye de lüzum ilacı Eyüp oğlu M<> ırnettıı·. e r ç ı nr tıyor ve evvE< c en gozu • • 
roflarına Adeta rahmet okutacak görmiyen adamlardır, Çünkü halılaşmış oluyor. Derince siloları Beyşehriniıı Fnsılnhır köyün 11e ke s\ i ı diği kadıı ı kolundan tu • 
eazı'1ettedı'rler. Çu-nku· bu gu·nu·n k' d . 1 ki . . k .. nın mallarını eritmek için alınını 1· ı ı. ld k b" k'" - -k Mektepten ayrıldıktaıı soııra .. ım en gız enece erını ço ıyı . de 1251 de do~muş. \Oııy a ı ıı t ııp ırn ırara ır oşoye suru 
ıilAh ve ölüm bezirgAnlarından b·ı· 1 ,, k - kt-kl . bıı tedbir otomatik olarak fıatları k 1- tam köyün içerisine geldik. Yan 

ı ır er. ve en ço ur u erı sı- !\k it ktl büyümüş ve oldukça yükse· U)Ormuş. 
her biri b61ük bir entrikacı ve nıt, efkArı umumiye ile alAkadar Y se ece r. medrese tahsili görmüş, Ak sa Cerci Mehmet hocanın, dört yana ÜQ büyük kahve , sekiz on 

mallarrnı sürmek, zehirlerini sat olanlardır. Bu yüzden silAh ta· Orta mektepler'ın kallı. güçlü, kuvvetli olan bu masum ve genQ kızın bikrioi iza bakkal dükk4nı. 
mık için hiçbir endişe ile baQ"lı cialeri, bilhassa gazetecilerden adam, üfürükcülü~ü, ırz düşman ıe eltiQ'i Havva isminde 17 yaeıo Kahvelerde oturanların hep 

olmıyan 1aman bir dalaverecidir. nefret ederler ve bunlardan ka· 1 'M it• ı•htı~vacını lığına bir alet olarak kullanmış da maRum bir kızı da almak va si gözünden muztarip ve tra 
Eski teslihat kralı Zaharof, çarlar. Ua rm ._, tır. Manavgat kazasının Taş3 ğıl dile kendırdı~ı, Havvanın bu hu humlu .. Hayret eltim ve öyle san 

büyük harpten önceki devrin Buna rağmen bunların Lir 
0 
.. n/emek r·cr"n dımki bu kahvelere yalnız göz· 

adamı idi. O zamandan bu za· kaçı ile karşılaşmak imkanını , köyl~rindo dolaşır, masum kızla 
1 
susta resmi ifade verince köyü · lerindeo muztarip olanlar gelip 

mana kadar dünya vaziyeti o huldum. Bunlar herŞeyden evvel Ankara, - Bugüı~ Meclise n ve kadınları kandırıp kirletir ne döndüklen sonra Menenjitten oturuyorlar. r'akat nede olsa ' 
kadar deQ'işti ve silıih yarışı o çok şık giyinen, çok kibar !ı?'ÖrÜ· verilen yeni bir kanun layihası ken yukalanmışt~r. öldüğü anlaşılmıştır. Maamafih ! bir köyde bu kadar trahomlu 
derece hızlandı ki• Atusturya nGn, ~ütün kibar toplantılarında na göre, Maarif Vekaleti, orta·\ Yeni C'erci lıocn, çocuğu ol· hu ölüm de şüpheli görüldüğün çok ve bu acrnacak bir hal. 
gibi bir devlet, yeni silfihlanma· göze çarpmak için - l~erşeyi ya· ı mekteplerin muı'lllim ihtiyacın~ mı yan kad ıııları doğurt:ıcnğıııı· don tahki knt yapı !maktadır. Sordum, soruşturdum. Sonra 
nın inkişafları yüzünden, bir tek pnn adamlardır. Buyuk aylık sa karşılamnk için orla okul . te lı karı • koca nrasında ınuhabhol• Cerci Hoca, mevkufen muha da gezerek gördüm, nüfusu bin 
nece ipinde yok oluverdi. Eski· lir h t b t b" · k d ' I k - ıı. 
• v hibi değildirler. Fakat iş becer- selerde parasız yatılı olarak tuh arııracne;ını, ya u un arı ırı eme e ı me uzere a 6 tl' ceza 
den mesut birer bitaraf devlet ,.. 1 k · ı· ·ı · t' T h beşyüzü geçen koca kC'•y temi\ 

mi ye muvaffak oldular mı büyük J sil de bulunan talebelerden yÜ7. birinden derhal sogutup ayı raca ma ı eınesıııc ge ırı mış ır. a 
savılan lsviçre ve İsveç te bugün k ' k 1 ı ı. · k i f ı men lrahoma a"ılanmı" bu köy ' mükafatlar ve bu mükafatlara de yetmiş beşini öğretmen ye ğını, köderiıı gözünü açacağını, ı a , ıocanın ı...•ır aç c e a ev ~ıı " " 
bütçelerinde en kabarık rakamı k f "h 1 · ı ı ıı. ı len me lekeı 1• 11 halkının yüzde doksan dokuzu dayanara son derece se ı ane t'ıamek u-zere ayırm"x.a sHHlhi sakatları i"ilestirecoıı.ini iddia mış o< Usunu, la m müdafaa1a hasrediyorlar. Fakat v "f'i ~ ~ ı; ı ı ~ ı K d'l · b k 
düoyarıın silAhlara en çok para 

bir hayat yaşarlar, ı yettar olacaktır. ediyor ve bütüıı bunlnrı, istiyeıı de mevcut dört ıe nikt\hlı karısı ııısla te ma u. eıı ı erme a 
Bütün hükumetler, bu adam L:ıyı'hanın d'ııı.er bı'r madde kadının vücullerine bir şeyler olduğunu, üfürükçülükten evvel tırıp baktırmadıklarıııı sordum, 

veren devletleri Almanya, Rusya n " 
logiltere, .Japonya, Amerika, F- !arı takibe ehemmiyet vermekte sine göro. Vekalet bu [salahiyeti yazmakla veya perilerle temin 0 ce de mahküm olarak hapsedildi Ne gezer, Hepsi mütevekkilAne 
ransa ve İtalyadır. dirler, ve her hükumet bunların 938 - 9!19 ders yılıyla bundan decoğiııi söylüyormuş ı'?'ini, maliyeye 60 lira kadar borc bekliyorlar, Cumhuriyet hükume 

Bu yedi devle\, bütün dün· girdiRini çıktısını gayet mükom sonraki seneler içinde ortııokul 1 Cerci ~lehmet Hocanın ynp lu olduğunu, bir taraftan da köy timizin lütuf ve atıfetine dört 
yanın silaha verdiği paranın yüz mel bilir. . . ve lisalerde parasız yatılı olıırak ı tı~ı işlerden biri de "Yedi kııt ı lülere faizle para verdiğini mey gözle iutizar ediyorlar, 
de 76 sını sarfetmektedir. Bütün Du adamları devrımıze m~h okuyacak talobe,er hakkında dn ~ök ve yerdeki \iinleri, perileri 

1 da_ı~a çı~a~m~şt~r·.. Sonra yine anlattılar bu köy 
bu masrafın gerisi olun yüzde sus hir tip saymak h.iç te. yan.ış kııllanabilecuktir. çnğırmnk, oı:larıı guya istediğini Dıger ıkı ufurukçü yakınlarıııda bulunan köylerde 
yirmi dört, geride kalan elli ye· olmaz. Bunlar kiıh hır dıplomatj yaptırmaktır. Hıınuıı için kızları Di~er iki üfürükçüye gelince d h 1 k - d 

ha~metile gör~nür~er, k~h silah R ··e kadınları karanlık bir y ere bunlar Aydınlıolup Antalyada o e tra om u ço muş \'e gun en 
di devlet tarafından harcanı ... or. t 1 b l d s t r om any a . gu-ııe artıyormuş 

J mu e ıassısı ır mu rnn ı. av ı l'>Sl d ıı. ı l\I l t ıı. ' 
Almanyanın teslihata bir nı alırlar, kah bir makinist gibi topluyor, ortay.~ bir !d~en su ko turan ~ .oKum u e ıme o~ Bura halkmı bu dertten, 

mil7ar ingiliz lirası hasretmesi, göze çarparlar te bütün hünerle • • yuyor, s~n~·a şoyle dıyormuş: lu şeyıı,_<folıp ve aslen Me~kelı bu müzmin ve bulaşık beladan 
tealihat masrafının büyüklüğünü r"ıııi marifetleriııi, kurnazlıkları Memleketımızden - hatıyeıı ses çıkarmayınız olup 'Y ukseknlan mahallesınde • ı kurtarmak için her hnlde bir 
teba.rüz ettirmeye yetişir. Alman 111, bir silfıhı sa tınıya hasreder • • Ben okuyup üfli~·ecrığim. Cinler 

1 
oturan Mehr~et. oğlu 1285 doğum 

ya, dahili borçlar yaparak, ver· ler. Bütün dikkatlerini, biri_)) apağı almak lSfıyorı \'O periler gelece k, lıunlıır içiniz lu ~eyh .Be~ıı .. dır. _ trahom dispanseri Hlzım, Ancak 
gileri azami derecede yükselte· memlekete sattıkları silahı başka İstanbul 5 "Hususi - Roman den hanginizi yerinizden knldı · I Galıp, ıkı ay on gun hapse a:ııacak olan bu dispanserdir ki 
rek ve a,.ırlaştırarak, dövizi sıkı · k ki " 1 41 ı · · B k' '-'uzlerce vatandaş kurtarılmış ~ bır memle ·ete satmadı ı\rını ve yadan şehrimiz ticaret odıısma rırsu onun muradı olarak demek ve ıra para cezasına, e ır J · 

kontrole tftbi tutarak , anarşi satmıyacaklarını anlatmak üze vaki olan bir müracaata göre lir. • . . . . . . . 1 de iki ~Y yirmi bir gün hapse olacaktır, Alt\k~dar m~~a~atın 
uaulünu tatbik ederek, hulılsa rinde t?plarlar te herş~yden fı\z Tllrk yapııklarındao mllhim bir 1 .. ~ erıııız d"ğ ı ştırılı,rse, hıç 8e "~ 5;; lıra pnra cezasına mah · l lıu hayırlı ve ı.u~unılu ı~ı bır an 
hiçbir israfa meydan vermiycrek in bu sılfıhın, en so~ı '?at ?ldu miktar satın alınmak istenildiği, sınızı {'ıknrmayınız . ) oksn malı kum olnıuşlnrdır. 

1 

ovvel yapmak ıçın todbırler al· 
ve yabancı para mukabiliııde ilı ğuı:ıu, ve sırlarının hıçbır kımse yapak cinslerine ait malOmata Y . b. d ki. . . mış olduğuuu sanıyorum, 
racat malı vererek teslihatı için t~rafındnn malum Olmadığıuı tel numune ve fiyatla birlikte gönde· epyenı ır mo ern na ıye ışı Köyü biraz daha gezdim.Ve 
lı\zım olan parayı tedarik etmek kına çalışırlar. . . . . . . . 
te ve silfıhlanmaktadır. insanın, ekseriyetle bu kır rılmesı bıldırılmıştlr. Romanyanın D . b l } .11 b .. arkadaşımın bana haydı, kalk 

istatistiklere göre bu seneki k:ndnn aşağı, şık, kibar gençle · kendi yapakları bulunduğu halde en] z an { sa 1 ı ere oto ll s gezelim, köyümü1ü görelim de-
teslihat masrafı, 4 milyar slerli· rin insan öldürmiye ya.rıyan en piyasamızdan yapıtk talep etmesi f } . . d k memesindeki ınanllyı anladım. 
ne taracaktır. Halbuki 93G-93i son siliih modellerin!n propagan piyasamızda yeni bir alilka uyan- 88 . 8 I1 e l°l tes} 8 e 9CQ Bu büyük köy, bu münbit 
senesinde sarfolunan para ( 2 dacısı olduklarına ınanamıyaca dırmıştır. Bazı tlcaretbaneler iste· ,.., h' 1 k" 1• b' 

ğı gelir. Hnkikatte bunların işi nilen yapııklıırın Homıınyadnn zi- M / k . .., l b topra6 a. sa ıp 0 an. oy u 11 az 
milyar 400,000,000 ) ingiliz lirası gücü lıundnıı ibarettir. Vo bütün yade Romanya komşularıııdı:ın 1 em e efın fren ugramıyan parca arı U daha hımmet ve bıraz daha alA· 
idi. AlLı yıl önee silahlanma kon faaliyetleri, ~ıüdnfaa ~azırları- . . . . 1 "l/ l ' ka ile çalıştırılmak ister. Ne ya· 
feransı toplandığı sırada bütün ka ıları önünde delik ku· bırı tararı?dun .arıınıldı~ı ılerl sll· suretle sahı ere bağ unmış olacak 

· om ~ 
1 

b 
1 

d k d rOlınektedır. ) urdumıızıın yapıık zık ki bu köyde tı mizlik işleri 
dün1anın eiIUhlara .verdiği para laklı aıan ar u un urma ta ır. . . 1 'h ı d'I · b ·h ı ·· 
1,280,000,000 İngiliz lirası tulu· Bu adamların karşılaştıkları mOşterılerl daha zıyade lıılya, İstanbul, (Hususi) - Deniz· yerlere kadar uzatacaktır. Fakat 1 ma e 1 mış ve u 1 ma e goz 
yordu. Büyük harbe takaddüm güçlüklerin en büyüğü, silahları Fransa, Almanya ve RusyHdır. ı Lank kanun layihası nıırnilıince memlokot dahilinde sahilden içe yumulmuş · · 
eden 1913 yılında umumi mas· teslim etmektedir. Çünkü birçok bu nıüesseso icabıııda sahil oto rılere yapılacak, lim1111 rnya ikli .•. 

raf 860,000,000 SterlJndi. tarı, siHihları sıılın almakla bern Tayyare sel.ı"tler"ı 'ıLt"ıfalı' bü::ıleri ser\'islcriui de kuıacak· sadi faaliyeti olmadı~ı ic;in mun Yeniceliler son seneler için-
Yirmi beş sene içinde dün· ber ancak teslimi üzerine para il il ıır. tnzarn vapur uğrağı olınıyan sa 

f ki · · ·· ı ı _ lşitlix.imize göre, Banka mor de bağcılığa da ehemmiyet ver· 
7aoın silllhlanma masra ı dört sını verece erını soy er er ve o 15 Mayıs günü tayyare şe ı" . _ hiller nrasında devam edecek 
misline varmış bulunuyor. Fakat zaman bu silah tacirleri bin bir . 1 . . ·r 1 u - b ı koz vo stnııbul teşkılalıııa aid h- . 1 . ınişler, yirmiye yakın yeni baA' 

ihtiyat içinde hareket mecburiye hu orı ıhtı a ıdır. nu munase et i tensik ışJorini l.ıitirdikten \'0 şile oto us servı erı her şeyden ev 
masrafın bu derece yükselmesi- l bı'r ı'lılı'fal meras·m 1· apıl k \•el .,ola ihti .. ·a" görülmektedir. yapılmıe · Bağ yapanlar; yaptık 

tinde kalırlar. Salıcılar, bu yüz e 1 Y aca b ·ı · k · ·k · · d f ı· t J J " 

nl·n en mu·hı'm sebeplerı"ndeo bı' t lh ·r"l · h ı cı 1 şıı alını 0 aa ıyo e ge 13 · · D · b k ı ·1 ları bu güzel iaden çok memnun · ,, 11 ·n yoldan ır. tı u a aıt program azır a11 . . . unun ıçın enıı an sa ıı oıo " 
· ·1 •.ıen ma at'ını en emı kt d I tırdıkteıı sonra bu ışle nıecgul · ri de iptidaı madde fiyatları e .. d . 1 1 k . . ma a ır ... büs servislerine aid programı durlar. Bağlar az zamanda yetış 

ieçi ücretlerinin pahalıiaşmasıdır gon erıp para arını a m~ ıçm • olacaktır. hazırladıktan sonra Nafia VekA tiğine göre burasının baacılığa 
SilAh için en çok para har· büyük gayretler sarfeder er. T k il 

1 
Denizbankın sahil otobüs so . 

Fakat silah tacirlerini en çok arsus O U annın ferleri memlekette yepyeni ve letı ile ve serviı; mıntakalarına çok müsait olduA'u anlaşılıyor. 
ca1andetletler arasında olan Al· meşgul eden nokta, kaçak silah modern bir nakliyat isini teşkil dahil belediyelerle temasa geçe Bu köyde az zaman içinde bağ 
manya ile Japonya, artık aillihla tardır. Yahut gizli satışlardır. rek evvern otobüslerin işliyeceıı.i 

b 'ld" k k edecektir. Yalnız bu seferlerin e; ra ait sarfiyatlarını ı ırmedik· Bu .,üzden bunlar, el bombaları Mersı·n -'e tel ı· yolların tamiri voya yeniden in 
J U 1 Denizyolları hasılatına sekte ver 

Jeri için Milletler cemiyeti tara· nı sandıklara yerleetirerek mey şası meselesini halledecektir. Bu 
b • • memesi, dah:ı doğrusu ııyni hat 

fındao yapılan neşriyatta unlar va gibi se\·ketmiye çalışırlar. ge~ısı 

Tarsus Duatepe okulu üçün essese arasınds dağıt:namak için 
Teslihatlarına dair mallı zi~a~t aletleri gibi. g?nderilirler cü sınıf talebesi başlarında I\ül otobüs seferleri işinin esaslı bir 

gjnden, otobüs servisleri mınta 

kalarındaki yolların ço~u yapıl 

mıştır. Bunlardan bir kısmı da 

dan bahsedilmiyor. 1 Tanklar, yahut zırhlı otomobiller larda nakliyat faaliyetini :ki mü 

mat termiyen diğer deçletler , Kuçuk harp gemıterı kar!inlık· 
ltalya ile Rusyadır. AmMikada t~n b.il.istifade gidecekleri. yere tür işyarı B, Kemal Dinçmeu ve tedkikten geçirilmesi kararlaştı- tanıil'e muhtaçtnçtır. Bu yolların 

d b 1 ı T ı d b Ügretmen Hatice Uluğ olduğu rılmıştır. Şimdiki va1.iyete göre islahına derhal l.ıaşlaııdı~ı takdir 
bu iei gizJi tutmaya başlamıştır. gı e 1 ır er. ayyare er e,ıca m b k C • de memlekAtimizde otol.ıüs ser· 
Bu ketumluğun sebebi devletlele da uça uça giderler. lnfilllk mad halde dün sabah treııile .Merıdne aıı ıı, otobüs se erlerinı, liman 

. b' b' 
1 

• ·r t 1 ıı. d deleri otomobillerle huduttan ge gelmişlerdir. l\fl.ırsiııdeki müesse !arımızı başlangıç itııhaz ederek vi. lerine nihayet bir sene zarfın 
rıo ır ır erıne 1 ıma sız ı.,ı, ev · .1 b'l ,,, .. ·ı.· ı·k ·r k tren ... olu üzerinde olmıyan ic da başlanabilecektir. 
) . b" b' . k tl· 1 ~ t çırı e •ı ece~ı gıuı otoma ı tu e selerı·, okulları ve vapurları ge ,, 
erın ır ırıoe ıyme ı ma uma . .. . . 

vermekten çekinmeleri ve sürp !erle mılralyozler aynı şekılde zen talebe akşam trenile Tarsu 
riı yapmak ümididir. gEıçirile_bilir. _ _ d" - -

il IA b gunun '"aharofla sa onmuştur, 
Bununla beraber birçok dev u öS& u u -----

leUer sildhlanma programlarını rı, eski Zaharoftan tamamiyle 
neıretmekte ve bu neşriyat sil1lh farksız, fakat daha çok geniş 
ticareti yapanların fııaliyetlerine bir sahada çalışmakta ve milyon 
rehber olmaktadır. Silt\h tacirleri lar knzanmRktadırlar. 
eskiden bu çeşit malümatı edin· tlnglllzce aphere mecmuasından) 
mek için pek geniş faaliyetlere 
girieirlerdi 

Dünyanın bugünkü leslihal 
Şartları silah satıcılarının tipini 
bir hayli değiştirmiştir. Bunlar 
7arı satıcı, yarı diplomat. fakat 
çok kurnaz ve işgüzar adamlar · 
dır. Bunlara göre hııdut ayrılığı 
ideoloji farkı, hiQbir kıymeti ha· 
iz detildir, Birbirlerile dövüşen 
mllletlerin ikisine de silt\h verir· 

Akdenizde 
(Birinciden artan) 

Durgos, 6 (Radyo) Franko 
bu gün Jurnale d'ltalya gazetesi 
muhabirini kalıul ederek hare· 
küt \'e lspanyn vaziyeti hakkın 
da mnllımnt vermiş İtalrnn lej 
yonerleriııden stayişle bnhsede 
rek l\tusoliniye hayranlığını bil 
dirmrş muzafferiyetle harbin ni 
hayat bulacağından emin oldu 

Küçük Antant 
Birinciden artan 

Küçük Antant ve mihver 
Belgrad 6 (Radyo) - Siyasi 

mahafilde Küçük Antant tebliğin 
de :ısıl ehemmiyeti haiz nokta 
olarak İngiliz - ftalyan anlaşması 
na gösterilen sempati ve Macaris 
tanla teşriki mesai tebarüz ettiril 
mektedir. Macaristanla teşriki" me 
sai ne Macar hükumetini Berlin 

ingiliz-italyan anlaşması 
- Birinciden artan

fellerden bildiıilmektedir. 

Çekoslovakyanın harici 
siyaseti meselesi 

mektir. Gene bu mabııfll bu mes 
clE-ler için ltalyanm yardımından 
emin bulunduklarını beyan ediyor 
!ar. / 

ltalya bitaraf kalacak 
Gene Havas muhabirinin öğ 

rcndi~ine göre Çekoslovakya işin 
de ihtilılf çıkıırsa ftalyıt bitaraf 
kalacaktır. ÇllnkO hu ihtilaf karşı 
sırıda Britanya hllkOmell Fransız 
tarsıfını tuhıcağmı daha önc·e iUln 
etmiştir ki bu da logiliz - ltıılyan 
anhışmnsmın gizli maddelerinden 
birisini teşkil ediyor. 
Umulan netice alınamıya· 
cak 

cılık çok ilerletilebilir ve bu ilet 
leyiş köy halkını memnun eder. 
Buna da çalışmak ve köylüyıl 
teşvik etmek !Azımdır. 

• • • 
Yenicede görüştüğüm köy lıl 

lerin en büyük derdi; sudur. E· 
selle knlatıyorlar. Köyde içece1' 
iyi ve temiz bir suları yokmu&· 
Köyü, ldlettayin kuyulardan stJ 

alıyorlar. Bir arleziyen yaptırıl· 
mış fakat suyu çıkarılamayor· 

muş. Sonra bu arteziyene mıı· 

nej teşkihltı yapılmış; bundB 
kullanılacak bir be)·gir parııs1 

da dört beş aydanberi temin e· 
dilememiş, üçyüz elli evli bir [(Ô 

yü, görmek gezmek ne iyi.Faktı' 
bu kadar acılarla, yoksuzlukla'" 

la, hastalıkla karşıla~mak ne " 11 

dar üzücü . . ,.# 

mııbfelleria beyanınu göre tt1ıle' 
bu ziyaretl esnıtsmda umduRı.I 
neticeyi alamıyacaklır. ÇllnkO Jo· 
gillcre daha evvel davranıp ıııtl"' 
rin beklediği taviılern Roına •

0 

ler ,, 1tbebi1et verdikleri facia auou söylemiftir, 

den ayırmak ve ne de Roma -
Berlin mihveri aleyhine değildir 
Gaye normal teşriki mesai ile 
münasebetleri idamedir. 

Alman nıııbfelll'rinde beyan 
olundıığunıı göre Almanynnın Av· 
rııp" rnflzııkerelE>rinc iştirnki için 
Çekoslov11kya meselesinin ve 
ıııllslt•mh·keler işinin hıtlledilmesi 

şıı rtlır. Almanya Çekoslovakyııdu 
ki Almanları hir ekulliyet telflkki 
0 tmekte buııa mukııbil Çekoslo 
vakyı um harici siyas~linin de~lş 
me lııi istrmektedir. Bu slyasetlo 
degişnıesi Fransa ve Sovyet Rus· 
ya ile otan bağların kırılması de: Umumi kanaata ve sıyui laşmasile sed çekml~tlr. 
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Mersin ı 1 a 77 lik bir ihtiyar diyor ki ; 

Dünya batacak 
kurtarmak 

barlar 
için dansingler 
kapanmalı 

fngi ltereniu Kobham Ş':lh vor, . 
"' Ddi. silk fınetinı muhafa-.ıindeki bir mahkemede il ale· 

min ahlakını di1zeltmiye kal ıa ederek; 
kun adanı,, bir kısım hal\nu -Biililn bu sözleri Ry· 
takdirine bir kısmının ca ala ııen sahibine iade ederimi di· 
yına mevzu olmuştur. yor. 

D •li ismindeki bu adam Di tlvud~ 
kasabanın belediye meclisi 8 - Kendini namuslu hir 
zasındandır ve LıtlvOd ismın· adam yeıine mi koyuyorsun? 
deki bir bar sahibini dava diye soruyor. 
etmekledir. Deli; 

77 yaşında bir ihtiyar 0 -Evet, 
lan delinin iddiası şudur; v~ hakikatı 

"Danıingler, barlar, mO- rum ... 

diyor. Ben dini 
mUdafaa ediyo 

Piyasası 
1 .) - 5 938 

1 Pamuklar K. s. 
1 Ktevlant 41.50 
Dağ malı ~9, 
Kapı malı "2 7, 
f\oza f>,'>Ü 
Kırma (i 

Kozacı parlağı 26 
buğday - çavdar 

Sert şark 5, tS 
Yumuşak 5, 12,5 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Anadol yulaf 

arpa 

4,,75 

Anadol 3,87,5 
Y f'rJi alivre yeni M. 311:,1 1 

Nohut ekstra 5/>0 
fasulye 6,8 
Yulaf yP.r!i 
Mncimek yozgat 
Sahlep 
ratlı çoğen 
rJalmıımu 
Cehri 

4.62 5;5 
t20-J30 

20 
75, 

zikholler insanların ahlilkını Bu dindar ve muhafaza· 
bozmaktadır. Öyle bir an gP.· kar püıiten, darısingin birçok 
lecektir ki mı,deni şehirler, relftketlere sebep olduğunu da 
tarihte Sodon ve Gamreniıı iddiasına delil olnrak sayıyor. 
inhitatı gibi, yer yüzllnden, Glisterdiği misaller arasında 
felAketle silinecektir. Bu gibi hir tanesi şudur; '-insanı 
yerlerin kapatılması, yahut Kasabadaki zengin ve ki yapoğı 

t6, 

vaziyetin isliih olunması !Azım har ailelerden birinin kızı bu Siyah 
d 1 Şark ır.,, . dıınsirıge devam ede ede, a ı- d 

lngilleredeki Pürıt"'nler laktan dllşmüstilr. BugUn baş Ana ol 
) h b" • Aydın 

( saf ahlakçılar mez e ıne ka bir ş .. hirde sefıl bir hayat Yıkanmış yapak 
rnensub olan bu a~am son gör vasamaktadır' Güz yunu 
dOğü, sahne Uzerine artık sab - ' Kasııbanın eski aileleri Konya malları tiftik 

bO 
44 
50 
80 
70 

n 
Tarsus • 

ıcra mert1urluğundan 

TAPUNUN 
'fo. Trırihi Cin i }j. 
19 T. f'\'P.l :J3.i Hnııe 

l\1etre M::?. Movld' 

:J ~amıınlık 
4 t:ılıttıııi \'e 
fevknııi 

150 EyHll ö35 Turlanın 7, 4463,4944 
öU dıı ·ı his· 

sesi 

144 ,, " s. 5495, 1232 

1413 ,. ,. 47, 5279,94'28 

148 ., 
" 8, 8238,0 04 

" 68, 947ô, 

154 
" 47, 1ü02,1312 

:345 K evci ::l3f> ,, 10, 1123, 2(io1 

Yıırıııııı!;I kii 
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Helwr il. 
ki\ 111!.'ll 

Lirn K.)~J H lJ J) U I> U 
Mutıısurrıf 

fiOO Yemini tarıki am YE-sari YUzt.1ı~ . 
ı.ıınnmı E t I . k . · şı 

sn em aln ar ıı-ı tarıkiam z·ıdt.· Arif 
c ·ph si tariki am ve Esat 
emlald ile mahdut 

JCıs 78 Şarkan garb •n tHrikiam 
şimalen'Efgan şih Mehmet baba- '' 
sı cenuben keza şih mehmet el
yevnı şif ile mahdut 

62 27 Şarkan hacı Mehmed gar-
ben Mustafa ve ibrahim şimalen '' 
Zübeyir yolu ceoub<:n salcı yolu 

52 ;:su Şarkıın Hı cı Mehmed vere 
sesi garben Halil IJamn ve şü. '' 
rekası şimaltn Mustafa ve lbra
bim cenubtn yol 

54 39 Şarkan çoban kuyuları gar 
ben ibrabim ve ihsan şimalen Zü-" 
beyir yolu ccnuben Mustafa ve 
ibrabim 

HiJ 17 Şarkan mezarbaşı garh~n 
Mustafa ve İbrahim şimalen Zia- '' 
met yolu cenuben Mustafa ve 
İbrahim 

cm 27 Şark an tar iki am garben 
yol şimalen yüzbaşı Arif cenu-

,, 

ben Til oğlu 

~7 23 Şurkan garben Feyzullah ağa .• 
şimalen Adanalı İbrahim tarlası 
cenuben ziamet yolu redememiş ve şahidi olduğu delinin fıkrine iştirak ediyor· Yozgat 50 

bu hAdiseye sahne oliln yerin b"I/ Keçi kıh ,· 1 a" n Alaea k l ı: Ta l'!'IU:" Bt>led İ.H1 Sİ tar. Fctkat. gençler ı ıassa » dabağ 
sahibini dava etmiştir. dansingin ınlldavimleri ihti- , J Bof'clıı: Yli'l. ha~ı 'lcıdP Arif 

le an~:::y:·~ördUkleri ni,, şöy- yar'• • loy elmek le Ririnci .~~r!::r'er!l-20 Mersin Bele~i ye riyasetınuen ili ı i .:ci n rtı rnı&ıı ın. yı. pıl• cağı yer _gün saat 6 6 938 
''Dansingin bahçesi önlln ikinci nevi mal Mersin çayı ağımdan mez ' S 9 dan 1 O 

3 
kudur pı:ııartesi TArsus ıcrasında 

den gnçiyordum. Avluda iki Yaramaz ~ir kız Çay 2s5 baha gerHerine kadar olan ikinci artırnıaııın yopılacıığı yer giiıı sııat 21-(i.gas S. 
kişinin dansettiğini gördüm. K& ıve lO.t • lOS sahil kısmı lağımlarla kirletil 9 dnıı ı O a kııdar Sali icrada 
Fakat buna dans denemezdi. Londrayı heyecana Deriler ıne~te ol~?ğun~an bural.ar~a ı 1 j~ hu ga ~ ri ıtıt•ıı ~ !l l 1111 :ı rl ırma ~~rlrıa mı si 
Bunların biri kadın, biri er· verdı" Keçi derisi çifti denııe gırılmesı y~sak edılm ş , 7-fl-9 3 8 la rı hi rııh• 11 İl· hart• ıı 9 3 8- l g 1101 le ta rsu s 
k kt. Ad 1 ld w Koyun derisi kilosu tir. Parasız deniz banyosu yap \. . . . t I k . · 

e ı. amın sar ıoş o ugu t() Sıgwır derisi tuzlu . t' l .. tl" 1 • ıcrc.1 tl.ıır ··~111111 llltJ"I \ \"f'fl llU •11ara~ı111 a lf'r' t sıu belliydi. İkisi de yarı çıplnk Yaşında bir kız Lorıd mak ıs ıyen er ucre ı p aıın. .. . . . · ~ 
bir vaziyette bulunuyorlaı;dı. rayı heyecana vermiştir. Sığır hava kurusu ılerisindeki sahil boyundan µnrt' hı l nu·~ı ıçm açı~ 1 ı r. 

"Bu vaziyette ve sarhoş Mer! ismindeki bu kı1. b~~e::ıri~ie cekirdek istifade edebilirler. Jl:wda ~ :ııılı ol.ııılardaıı f,ııl.ı mahiıııi.tl alm~ık 
bir adamın nasıl dansedeceği· birgUn bir tramv1ıyııı içini bir ~ ifan İ~lip·rıl .... işhu ~arl11a111c>.\t' \'t" 938 ~~:J2 ıfo~,a 
ni dilşUnebilirsiniz. GördOğUm birine katmış biletçi ve vaı- içleri rıu ,;,a ra~ıJt• mı· rııtu i' c·t i rıı i1.,~ iti 11 r; C·' u l t>lm..f id j ,: 

• 1 1 Tallı badem içi g.) M s'n Beledı'ye rı'yaset'ınJen . . . k . . 1 j 1 • manzıra ahlak ve dine mu- mania kavga etmış yo cu ar- Acı » » 155 j er 1 U 2 \ıtırnıay ı ışıır.ı ıt;ııı yıı"arc a ~·~ı'l.11 kıvıne 
gayir bir şeydi., dan giicU yettığıni- dövmUş Acı çekirdek 33 Esnaf _tarafından kullarıı lİll ~ iizıl·~ 7 ,5 rıhdwLiıtdP. P"Y \'t'~ a milli hir h;ıık:ı 

Dr'li, mahkemenin talebi veya tokatlamıştır, Urfa Yağı laıı kağıd torbaların 250 ve rıın lt•nıiu:ll ıtH·~ıuh lt~vdi t•dilı•ct>~lir 12! 
ilzerine gcrdüğOnil, daha t&f Meri, tevkif edilip malı- lçel ,, 90 k 1 2 4 k"lo 3 f 1 'k 1 . , . 1 ı 1 1 l t. 1 ı 

d 1 keıneye Ve rı·ı·ınl'>.e yapılan tah - -- - - · 500 gramh ve , , ı · flU t'. SH lllll :ı; Cıll\ l ilf' a t ıg••r ;ı a"adada sililtlı bir şekil e an ıı t ıyor.. ' G Q ki y hb' L • 1 k l ı f ı 1 ı ı 1 · 1 · 
Bundan sonra Dansing sa ki katta, lrendisİrıin daha taş ülnar, vacı 1 e 1 ve uı- htkk ?1mla ü~rt~ b<-ş d~ol y ~· a- l'lli Vf~ irıi eti\ ICll\l\I s ııp t'f"lllHI g:t.\ ri (tlt't kul iiz·~ 

1 ra ım11 ve ıs ıınal e 1 me.ıne ritıdtt~İ lıa~l.ırırıı lıu~ıı~ilı• faiz \'~ nıasr:d.t ·l·ı· 
hibi LitlvOd dinleniyor. SCıy e ka sabıkalArı da olduğıı gö· ra~erlerı' ş'ır'·et'ı tasfı"ue me ve en kaba kağıtbn yapılım J • t f' I . l .

1 
I . t . '' ır 

diği şeyin "keten p!!nWılon rülm!iştür,: U ~ J • . 16 18 .,,2 ~s o arı ıc' ıa artrıı ı~ ,uı aıı tarı ıırıı enıtıhart'rı 2o "tİ 
ların sırasıle ~ ' • ' J ' 0> ' • 1 ı ·· l · 1 · ı l · 1 ı ='"' 11 dansı,, oldug"uııu, onun bö\•le Meri buııdan bir sene ev murlu~·un,,an·, ~ .., 1 w ıt:ınc P. t'\'l:tl\I lllU"İ >il•· t•rı ~ ili '"'e lllf'fllllf'İ\.ulıı . " U r;, gram agır ıgı a~mamasına • . . . . • ' aı ı oynanması Hlzımgeldiğini söy ~el yani daha 15 yaşında ve hilafında hart~ketleri görü- z~ _h lılırm"!t~rı ıc.ı p t>dt•r :ü ~ı lıalılt_~ lıa~ları lt.ıpu 

lilyor ve davacıya hücumdajiken gen13 Löyle birçok yara Ovacıkh Vdılıi \t' bira lenlerin de cezalandırılmaları ~ıcılılt~ ~:ıhll olnı:lllıkca ~atış ht•dt'lırı n pa\laşaı•t 
bulunuyor. mazlıklar yapmış gene 0 28 tlt>rltıri şirkt>LİııİU la~fl)'e na karar verilmiştir. tlg!lileri- 'llttlau lıaric kHlıı l:u. · c 

Deli, kendisini müdafaa man da herkesi hayret~ dil· I 'I n'ın bilgisi olmak üzre ilan (",( .. ) lt•r._.ıl ·"ll !!ı"ııı•I" <'ll'llr ı•ı·,ı\','t · · ı 
ediyor; şllrmUştO. ı!rnanıelt'Sİrıdt• a acu" ı \'f' 4 .- ,, . L • ıştıral\ Pdtırıl~·r 

-Ben Püriten fikirlerini Yaramaz 
0

kız, bir sene ev borclulann ıııüracaHlı ici11 edilir. artıru\il Ş ırtrı:ımndrıi VP. liiz11111İu ~ualumat Hlmıs 
müdafaa ediyorum di}'or. in- velki yartımazlıklarına mekte· Cun",1ı11rİ)t'l ve Yeni 11;,r. Mersin Adliye encümeni reis· ve ll\!lllaı 1 lPuıanwn kabul eluıış ati ve ililıa; 
gi ite re porlaksl m'uessesesi ne bin cam la rın 1 k."mak la başla , ; 11 g:ı zeıı· ı., ri ııe gö ıııl erıl i • -• J ol ıı '.'," rl_" ı·. . . .. 
mer.sup bulunduğum için bu mış, bunun Uzerıne, mekte~ ,;,·cııiz ilaıula miiracaal ll~IOuBO 5. lcı~· ııı t•ılılt•rı z · ıuıcı rııla ~a~rı }1. uç d ... fa l>Hlrırıl 

ten kovulmuştu FakRt kendı :, 1 k k ı· .. ı . k · ı ' ı · ı· " fikirleri mUdafad vazifemdir. .• · • ,~1 ideli ahı av korıaca~ Aeık olan ır ıra uc dı"la11 ~orıra t•ıı ço arı ırana ı ıaıA t't ı ır. C ly tin gay . kT . sim sokakta başıboş bulan Me 111 ' _ • • I" - . l I 
em e Udafa::• ı ıseyı veri, -yaramazlıkta daha fdzla n~rtltı se•hven bir 3\' g:Li rtHli süvari miilıa!5ır ıgı Aııcık artırma lıeılt· ı mu wnrnwn ~İ)'llıetin 

•a '"Yld:m, burs~~. göğsünde- ileri gitmiş, öteki ne beri.kine k 1 sa iti,. 111 ii ıl dı• ı l ;zı ld ığı 1 
ile talip ol:ı 111ıı1'111. 1 4_ \1.~ · y iiıılt! 7 5 İ,, i . lıı ı 1 ı~ az v~ .v :ı safı ş i ,ıj ~ • ııı 

11 · çatarak, birçok suç işlemıştır. 1 f k )IS q1{8 cunıar'LP"'l ~IJllll alacağına ruchanı olan dıger alacaklılar bulunupta bed 
1 ki kırmızı va mavı kordelilyı Bunların heoisinin birdı:m nırı ~orırat arı ar ırıa va - : • .t \. ••• ·~pr li-~I;- ili ·i~ bunlarıo o gayri menkul ile tt>min edilmiş alacaklarının hl e 

gösteriyor; hesabını vermek Uzre tevkif rıl nııştır · ru . ~.ıcl.H et~ ' . ~ muundau fa2laya çıkmıtzsa en çok ıı rtıranın taahblidü b k~ 
- MUessesenın alameti \ I ı 1 1 k l11rı olmadıgırıa d<tır \ ' P kalmak üzre ıırtırma on beş gü" daha temdit ve on b a. 1 edilirken polis memurlarrndan ı at•:.t" ı arın uza meml · . . .. .. 

1 
k t d b 

1
. eıın 

portakal rengi ve mavidir. di- •. • • l .. d- ~ikalar ilt• birliktı) adlıyı· cı guuu aynı saatta }:•p uca •war ırma a "de ı sat ş iste e-
yor. Fakat ben portakal r_e~- birine tokat atmış bu suçtan it kt llt rtlt" 01111.~ )IJ nıu • ~·· • . ıiir:H'<rnlla nin aJacağıua rüchanı olan dıger alacaklıların o gayri y 
g i kordeUl bulamadığım ıçın dolayı da mahkemece cezaya dt>l zarfrncla muracaal t>dP. I f "~·'!nıt fllrtf-' 11 ' kul ile temin edilmiş alacakları mf cmuundan fazlaya rnkn 

çarpılmıştı, Fakat cezasını nwnwleri ih Lİnı=-*lirıP. mf'hl ı ı ıları olıırıur. mak şartile en çok artırana ihale edılir, Böyle bedel ~ld -kırmızı ile mavi taktım. nakden ödiyen babası kızı .. I· . ı..lı Vf' horı•lttla 'ı l A N edilmozse ihale yapılamn ve bu satış h•lebi düşer. e 
Deli, kendisini mild~faa kurtarmıştı. ili •1 .ıc.ı ' ' _ 6 - Gayri menkul kendishe ih•le oluo•n kimse d 

ed~rken aynı zamanda şöyle Kız hir sene uslu durmuş, rrn :ıllr :ı~· zaf'fırıtl:ı lllU- M • • "k "J" I"~" veya verilen mühltt içinde parayı vermezse ihale k erhaJ 
diyor: . . f.ıkat bugün tekrar yaramaz r:ıca:ı tla k a yclt llİrnWlf'f'İ ersm gumru muuur ugun- holunacak kendisinılen f·VVt'I en yüksek teklifte barları fes 

d k ıçerrm (.1 1 k" . ld w b d 11 .. u unan - Ben e ra ı ... f ı.. I ~en· ımse arzctmış o • ugu e ı: e alrnaga raıı olursa ona ra .. ı d t tığa başlamıştır. Bu seer lil i':\u o urıur. .. 
Gen,.lig"imde ben de anse - 1 · • olmaz veyn bulunmazn hemen on bt>ş gün mu""ddet art 

'o' "d 1 uiik bir cezaya çarpı ması IS .\ nn ES k ırm. 
ttim. Fakat her ş0yde itı a J birader fliimi'iiı..ttı rıır~<'ııl 7 .ı ya ç karılıp en ço artırana ihıtle edilir iki ihrıle arnsınd k" 
gösterilmesini, ahHlk çerçevesi teniyor. Ovacıkla Vehbi ve ı l ı 1 . 1 fark v~ geçen gü ı ler i~·in O/o.> ten htsHp olunacak f . a ı 

A
" N leri şirketi tasfiye memu .. arıdı11. ~l\t•uı t'l'l.\t• lll:i ı d"" 1 h~k h ınz ve 

içinde kalınmasını isterim. 'ı l ıg ·r Z"ror ır ayrıca u me ıcet k11lmaks·zın memuriyet:. 
D 1. ru Emin Edis ıtır farnt:ı dorıwt• ~. p:ıtlı mizce alıcıdnn tııhsil olunur. (1 ·R] Dansing sahibi de, e ı 

1 aleyhindeki hlicunılarına tek Mers'·n gu·mru"lı mu·Ju·r üg~ün· v f I . "il 1 • 938 ('llfl ,.,~ lıı~:ıl' 7 5 ~J:18 cc 2004 nunıar~ılı icra ve ifla:; kanunun 12 inci maddesinin 4 .... ~ U gırıı a il t' I\ Si nıe 4 o-• J fıkr-ısına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinın bu haklarına 
1 

uncu rar ha 1 · mahken1°d"' · ·· .. l j ıııa r·tı•.ı..ı' ,!!i"J ı ı ı .. ı .~t·ı,·ı t 'ı 1 < • f · ·r d 
1 

• ve 111 ... 
11

, Ş ıyor ve, ' " Cll 111' I' lPSI /.;il llU S~W C O ., e aız ve masarı e aır o aıı ıddialarıııı ilan tıuilıinden itibaren 
20 

· .. , 1 olduğunu unutarak, onn hilrı· ~en; ,aıılacağ111dJrı lalıplt>rir i çi~ıde evrnkı müsbitelcrile hildir~n~leri aksi halde hakları ta u R.u~ı 
ben; 1 :--9.:;S larillintle satılı- ldıza nzalılıuışlır. Ullla\VPfl saatle uıliraca l~rhılelsabıtı·oklıdnadlıkc:: s?tış bededl~n.payaşlıı~asından haric k~ıac;a~~~~ 

· t' 't iJ ·ı lstPı..lilprİıt !!ÜU \'P. sa · • t·ı ete aa a ar arın ışbu ma u-ı::ııın mezkur fıkrasına ııöre h k 
sen ortal~ğ: karıştırmak ıs t · ira cıkarılan 6 k:ı)'lk 1 e o; allan etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 938-19 dare et 
Yen, fesatçı, şarlatan, 'na.mus ~J 11;0 IÖl'P- talio cıkmach allfA mlirac:talhın numara e Tarsus icra memurluğuna müracaatları ilan olunur.osya 
ıuz bir adamsın diye bagırı· ' r • 
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• 
1 

Mersin Cum~uriyet 
l A N 
mu~~eiumumiliğin~en 

i ı a n 
Satll~ ~uzu ve kısır koyun 

1 - ~lersiu C(lZa evindeki nrnhklım ve mev- Devlet ziraat işletmeleri 
kufJaruı 1 lıaziran 938 rnrihinden ö 1-5-939 lari. kurumu Tekir Çiftliğine ait 
hine kadar bir senelik ihlİ)'acı olan 90000 do~ olup Tarsus çiftliğinde bulu
san bi11 kilo ekmek k~pah zarf usulile mürıakasa nan (560) baş kasaplık toklu 
ya konulmuştur. ve kısır koyun satlıktırJ 

2 - istek lih~r 85 5o lira ihale bed.-li üzerin Talip olanların Silifke 
dt-n 675 lira munıkkal lPmiııal makbuzlarını ıh~ Tekir çiftliği müdürlüğüne mü 
le günü olan l lhıziran 9d8Jçarşamlıa günü saaı f racaatları ilan olunur. '2- G 

14 de C. ~I. uuıumili~i makamında toplanacak 
olan komSi)·ona tevdi etmeleri. 

Satıhk ev 3 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 e 
kadar taahhütlü rosla ile veya bizzat kapalı zarf Mersinin Mahmudiye ma 
derununda komiSJOna tevdi edilmiş bulunacak hallesinde KUçUk hamam civa 

rında 151 inci sokak ıs nu· ve muayyen saate kadar her ne surelle olursa 
maralı ev sat•lıktır. 

• 

gton 
""=,1° Meşhur Sanat'kar° 

·ı Remzi Tezelin 
Her Dairede 

Her ticaretl1anede 
ller Yerde 

1 Atatürk 
Celal bayar, Şük
rü Kaya, Ali Çe-

• tinkaya, Şükrü Sa· 
ffi raco ğ lu, Saffet 
Ü Arıkan'a ait fotoğ-
11, raflar geldi. 
lf Sedad Sahir Seyınen 
ffi Uray caddesi No. 41 

Mersin 

olsun komis~·ona verilmendş mektuplar kabul O• 

lunmıyacaklır. 
4 - ŞartnarııP- muvufık olmıyan veya içinde 

Daima R E M 1 N 6 T O N yazı ma~inalan ·TÜRK HAVA Ev tahtani [dört oda bir • 
mutbahtır. İçerisinde çeşmesi 
tulumbası vardır. Altı bod ve Şeri ti eri ~ullamhyor 

~ 8;~::.e bir REMİNGT~~ış ;~r;:alı-~ ~URUMIJ şartname dışmda şartları ihtiva eden tekliflere rumdur. Almak istiyenlerin 
itibar edilnwz. matbaamıza müracaatları, ı-5 

5 - Verilecek ekmek birirıci nevi undan yapı
lacak ve her üknıt'k tam 960 gram olarak bişiri 
lecektir. Ekmek c..,za evi nıiidürliiğiiniin göslPre~ 
ceği lüzum üzerine ) evnıiye 200 ila 300 adrl ara 
smda her giin nihayet saat 14 de ceza evine tes. 
lim edilmiş bulunacaktır. 

7 - Eksiltmeden miiDvtıllil bilumum riisum 
teklif, damga resmi ve ilan iicreth~rile indelhace 
ekmeklerin veva un ltıhlili icin \tP. hilclimle mas
raf müteahhide ait alacaktır: 

8 - Şarlnanw~·i lu~tiel~iz olarak lilmak ve da
ha fazla izahat alnrnk istİ\ıınltırirı tatil giinleri nıüs .. . 
lesna'olmak iizr~ her giirı C umuruiliğine müra-
caat etmeleri ilan olunur. 3~5~7-1 l-15 

i L A H 
Mersin ~ocuk esirgeme kurumu ~aşkanlığm~an 

Çocuk yuvasında biri ytınu k pı~irnıP, çama~ır 
~· ıykama diğN·ide yatc1kları dlizehme iitii yapma 
ve silip süpürme işlerilt~ lllflŞgul olu ak üzre iki 
işçi kadın aramyor. aşağıdaki vasıflrtrı haiz olan
ların sinema binası yanındaki yuvaya miiracaal
ları. 

ı - Türk vatandaşı olwak 
2 - Türkçeyi diiz~iin ~üylemek 
3 - Yaşı otuzla kırk arasında bulunmak 
4 - Vücudca sağlam ve h~r türlü haslalıklar 

dan salim olmak 

Mürettip, ma~inist mücellit 
ARAYORUZ 

Matbaamızda callşmak 
üzre Mürettip, Makinist ve 
Mücellide ihtiyacımız vardır. 

İsteklilerin müdürlüğe müra 
caatJarı 8-10 

1 

Yeni mersin Basımevi 
lY.l:ÜCELLİT 
HANESİ 
Eskimiş, parçalan-

mış, fersude kiiapla
rmızı işe yaramaz de
ye almayınız. bir gün 
size laz11u olur. Kilap
larımzı, d~fterlPriuizi, 
miicP.Jlithanemizf gön
deriniz. 

Her nevi ldtc-1 p ve 
defterler şık, zarif me 
tin ve kullanışlı ola 
rak ciılenir. 

Dikkat 
beyaz ve renkli 

ispirtoyu 
Silifke ca cdf sir df' 5 - Gtıce ve gündiiz yu vaıla kalabilecek vaziyet-

le olmak Tütüncü Halimde 
6 - Evvelce başka y eıl erci o bu gibi işlerde ça- bulabilirsiniz. 

ltşmış ise en son buluncluğu iş sahibinden iyi hal ADRES: Silifke caddesinde 

kAğıdı getirmek. 
Kimsesiz olanlar tercih edilir. on iki yaşrndaıı 

aşağı çocukları olursa bunlarda analarile birli ktf-' 

tütüncü Halim Alptekin 
No. 44-1 

15-15 
ktibul edilir. 27-29 1-3-5-7 

------------~~~~~ •111111mnunnn•n=nnnımanann......-n•a•••••; 

! kayadelen suyu . • 
8 Sayın Halkımızuı Sıhhatını göz önünde tutarak ~şi bulunmıyan KA YAi 
IDELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şekilde menbağdaki tesisatında eksik- c , 

liklerioi tamamlamış fennin en son usullerini yaptırmak.da bulnnduğu- ı 
mzu arz ederiz. . B 

L. ·-•E vuy~:~:d~ Pıyangosu 
• ,_ ~8) her Ayın Onbirinde 

foto gün 
~~o·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde at el 
vesinde bulacaklardır. 

F01'0 GÜN e fotograf çektirmek 
mo~ern ve temiz hatıralara malik olmak deme~tir. 

FOTO GÜN dP. st~ ve St~ w· foto~nıf Ct>klir-ir 
ağrandisma n )' ~pi ınr a miHÖr i~ı;~ ri rıizi gör
d ürebi li rsi rıiı. 

FOtO GÜN fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu .. 
ruplara gider. 

FOTO G O:Nü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

Çekilir 
her ocağı zengin 

eder. 

Sizde Bir 
ı dane alınız. 

Nö~etçi [czane 
bu akşam 

İstikamet Eczanesi 

YENi MERSiN 
Nüshası- 5-Kuruştur 
• Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait ? için için 

Sene 1 ik 1200 Kr , 2000 Kr 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yoktur. = ===--='"""'-::......;-;.:._=--= 

• 

KAY~~ELEN suv:u 1 SenelerceEvel Mersinde Kurulan 
Kaynadığı yerden ıtıbaren ıstasyon yanına kadar cam borularla bıllur havuzlaraı Bir M Ü esse sedir 

indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve ~imyevi evsafım mu~afaza e~erek el deyme~enJ H f I . . . . . . . 
~ususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara dotdurulmaua ve muntazaman 1 ar ennın Hepsı Venı Ve Çeşıthdır 
ıahrimize gelmektedir .. • 1 KA y A Dl!:LEN SUYUN UN evsafı ve f ev kaladellıtine gelince: V ı llar geçdlkçe halkı mmnı 

1 gOsterdiği rağbet ve teveccühü kareısında fazla söz söyleme~i zait görUyoruz. Sıhhat Ba~<ınlı~ı • 

8ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYAOELEN SUYU ~alrız Türkıyenın 

1 en .iyi suyu olmakla kalmıyarak "Oün7anın birinci kaynak suları arasında, bulundu2unu isbat 11 
etmiştir • . »I 

• lşıahsızlıı1a, hazımsızlıl}a bir çok mide bağırsak haslalıklarına kareı KAYAOELEN şifalı bir 1 
1 hayat kayna~ıdır. il 

Suyu ptlt ttmlz vt btrrakdır. Ttcrübt tdtn sayın halkımız ltlndindt buldufu"' lndtlilı vt sıhhatm Cli:ll 
• verdi// farlıJarla suyumuzun müşterisi çotalmaktadır. ~ 

1 .Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi fil 
••••••nBBn n nnn n nn••nn~~ 

İ eui Merııu Basıwevinde 8:.sılouşLır. 

Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi def tef 
ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir tarzda sür'atle yapar 

***~··~~·~~···*·~··· HARİÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA~ 

r- HER. NEVİ 
KİTAP, G.AZE T E 
V E ıv.r: E C 1\1.[ U .A 
TABINI DERUH-

KARTVİZİT 
D .A V E T K .A R T
L.AR. I. ZARF K.A
G I T B.AŞLIK.
L .A R. I T AB ED İ-
Lİ R.. ,,,,,,,,. 
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