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FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Veııl )lenıh Rasııre.I · lılcnlıı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Bir Hatayh kardeşimizin italya matbuatı 
gazetemize beyanatı 

Bütün Hataylllar Atatürkün ulu dehasile ya
rattığ ı muc:zzam Türk inkılabın ı adım Adim 

takibetm iş ve nasiplerini almışlardır 

ital.vaıı ta_vyarecilerinin Oenu 
bi AmPril{a RPferiJe nıeşgul 

Musolini tayyarecilere bir te~rix telgrafl gön~er~i 

Hatay da Sünni, Şıyi farkı yo l tur. Hepsi kardeş ve Tüıktür. 

etmişıir. Bız şimdi bütOn müca · 
delenıi1i ııufuslarımıza dini lıü 
viyetimızi dPA'il, milli hüviyeti· 
mizin yani Tüı klü~üoıüzün kay 
dedilnıesi ııoktaımıdli teksif ellik 

G.-çenlerde Laıkiyedeıı kan 

Alevilerden bazı kimselerin 
Türkiye nleyhinde buluııdukları 
vukıt vııkıt duyuluyor Sizi te· 
min ederim ki FranRızlarla men 
faal biı liği yııpan bazı memur· 
)ardan l>aşka Halayda Türk bir 

ligini bozarak tek Ale~i yoktur. 
Bu memurlar memurl u k nüfuz · 
larını kullanarak kendilerine işi 
düşen Jııı:kı mütemadiyen iğfale 
çulışıyorlar. Tal(•plerini reddeden 

ltalyan matbuatı, Hruııo Mu· 
solhıi'ııin iştirakiyle İtalyan tay· 
yurecilerin Cunubi Amerikaya 
yı:ıpıığı hava seferiyle meşgul 

ol nakta ve bu hddise hakkında 

uzun tafsilat vermek suretiyle 
seferin yıılnı: tayyare(·ilerin me 
hareli ile değil, lıRlyan motörle 
rinin sağlamlığı ile da başarıldı 
ğını anlatmaktndırlar. 

Mussolini, tayyarecilere ha 
raretli bir telırik telgrafı gönder 
mi11tir. Şair D' Annuıızio l\lussuli 
ye yolladığı bir telgrafta demiş
lir ki: 

"8Pııin ~lincin lınh·R, hfıtün 

Okyaııuslar ı l:.ıirtek Okyanus ha 
liııe getirmiştir .• 

l ı alynn mııtbııatı, Fronsauın 

1940 Jııpoııya oliınpiyarllnrına 
karşı aldı~ı CE'p le hakkında ya· 
zılar yazıyorlar. hıılyan gazete 
!erine gör(>, Fransız ı-pl)r nuıhfi( 
leri Pl'8ı~'ıe y apılacak enıernas· 

yoırnl p i s i kleıçil ı k kongresi•ıde 

yolun uzaklığını ve masrafın 

çokııı~uııu ileri sürerE>k Eıµorcu 

lı:trı T.>k>O olınıp i }· udlarıııa işti· 
rak etnwm .. sini teklif e 
dPCPk ler dir İtıılyarı m:ııhu ııtı. 
Fransaııın h : ır• kf'liıı ı.-ııkıl et· 

- Sonu ikincide 

lskenderuuun tauıumış eah 
Biyetleriııden B. Ahdillhamid Ru 
mani ve oğlu Selim Sabit Ab· 
dülhamid, beraberlerindo Muh· 
rnud Sudi Karat:ış olduğu halde 
f!\'velki akşıım Mertıine gPlnıişler 
\'e dün öttledflıı evvel Halkevi 
ba~kanımız B. Mflntrnr Bozdo· 
hnla bil'likte vıldyete giderek 
Vali ve parti başkanımız B Rük 
tıüddin Nasuh ıoğlunu ziyaret el· 
rnişlerdir. 

B. Abdülhamid Rumani ve 

beraberindeki zevat Halkeviııi 
ziyaret etmiş ve MMsin;n muh 
telif yerlerini gezmişlerdir. 

dırarnk Antakya ve lskenderu· 
tıa gönderdikleri birkaç kişiye 
lıir Ale\i cemiyeti kurdurın11k 

için propagaııda yapmak iste· 
ctıklerini ögreııdik ve hükumete 
müracaat edEırek buna m4nı o· 
luıımasını istedik. Aleviliğın bir 
milliyet ifade etmediğini sadece 
diııi bir mezhPp olduğunu böy· 

halkın işini sürüncemede bıra· 

kıyoı lar. Bütün Hataylıların te· 
menııisi bu kubil memurların iş 

başıııdRn uzaklaştırılmasıdır. 
Viliyet u. meclisi 

Geniş bilgidi ve vukufu ile 
eöhret bulmuş olan Etili ırkda· 
ıınıız B. Alıdülhıınıid Rumaııi 

kendisile görüş o tıir arkadaşımı 
za Hataydaki son vaziyet ve 
Türkiyeden edindiQ'i intiba etra 
huda şunları söylemietir: 

le bir teşekkülü katiyen redde· 

decPA-imizi bildirdik. lntihaptu 
Türk olan Hatay Alevileri kali· 
yeıı Türk kRrdeşlerinden ayrıl· 

mıyRr.RklRrdır. 

Bıze istikUUimizi kazandı · 

ren Aıiz Türk Cumhuriyetinin 
intihaptan evvel hükumet me 
murlarının bitaraflığını temin 
etmesirıi rica ~diyoruz. 

ii ç ii n c ii top 1 a 11 tısı ıı ı J' <i p t ı. 
R uznamedel{i ınaddeleri 

Ademı ~1 üdah ale komi tesi miizakero etti 

-Türki)'e lıit.irrı de \'atanı· 

rnııdır. Bütün Hataylılar Ata· 

Zabıt hülasaaını aynen neşrediyoruz 
Müzakereler bitmediğin- viu\yet umumi Meclisi ikınci 

türkün ulu dt• lııısile )'ııra:ıığı 

1 

ll\UQllllQOl Tiiı·k iııkı!Ahını RC1ını 

adım takit.ıeımişler ve nasipleri-
d toplanamadı b ekaıı Yllkup En.oyun başkan · en lıJl'ı altında üye: Hayı·iye Güler 

ni alrıııelardır. k • b b t •• .. l..~" n .... 1r .. r ll.IHhmflı\ ~orhan 

Gayri muharip hal üzerıne om a o. · ~- Güreş. H, Gökııu, Kası VbV"". 

d Jd Şı mıı Gökçttl, Enıiıı Alper, Feyzı Mılliyel ba~ıııı hiçtj sııyan 

eski idare sünnilik, Alevılik di · 

Ye ayni ııktan o lan ve damarla Londrn, 10 • HHd') o) Ad., mi 

mo ma s,:ı_ı:,:· ç~r~· n~b_,_· r __ b_e,:.y_a_n_n_a_m_e_n_~~şre ı ı ttuı ut, A hıııet Ovucı k, Enıiı~ I!' k 
b haıır lıuluııduklıırı halde uçun_ 

''J1 Jııııınıe ııPŞ• eımişlerdir. Bu e d . cı 
r1tıda fl"'ni kanı tıışıyan koıdPŞ ı k ü 

;ı 111Üdll h Hl tt konıİıttRI }ıHZll 1 ili 
ler arasına lıir ıı·fııka sokınıışıu d " ı l. zııkPı elt•rı ı• nıH m lıı unıfl ı .. ı 11;11 
Bugün Tür ki yede ol 1 u~u gı 11 \ - - k loptan 

T ki 1 loplııııanrnnıış \'e ıU)U 
Antı.ıkyada da Aled üı . er.~ tısını tehır 'tmişıir, İ8pııı_ı>ıı~a 
Süııııi Türkler arasında hıçbır ~ ı ı n . lıul•ıııan yabırn<'ı göııu ı u E>ı ı 
ayrılık yoktur ve lıütüıı . Hııta~· lt-'si etııırrn 

. b 1 ıa. g'ıri ııhııması me~e 
lılar bir kütle halmde 11 eışm " ' kı dıı gfH üşmeler devam etnıt· e 
bulunuyorlar. 

Qunu da söyli) eyim ki ma dir, t 1 a 
-v llariciye nazırı EıiPıı ta Y 

halli hükumet ve Fran!'lız me . 
morları mııziııiıı Pakim telAkki e· nııı Loııarn elçiRi Gnıııdiyı ve : 

AllııBll masluhaıgüzarınt kııhul 
rinı körüklemekten geri durnıı· f \ 
)'orlar. Suriye (lazeteleri de bu ederek İspanya meselesi etra 
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11ahada bir rol oynRmak •isliyor· da görüşmüııtıür • 
H akim, doktor ve yüksek ı tar. BütOn Aleviler nüfusa Y zı· 

inken kendilerine (1'üı k) kA1· dı tnhakayn memmp bir çok zevat 

1 " ~ııyri muharip bıılk üzerine _bom 
ıllıl konmasını istemışlpr '°"' ıu · ·sı"y""n bır lıe bn atılmamflsıııı ı ..- ..-
~k~u~m~e~t~b~u~ıı~o~ş~i~d~o~e~ll~o~n~ı~u~h~R:le:f~e~t--~;-----:-ı-_:-:----

Antakyada neler ol•ıyor 

itti hadı Yatanicilerle, Ü l-5heci
ler bi rbi r leri ne girdiler 

Bir doktorun evine taş ve kurşun atıldı. 
Antekyed• YenlgUn •rk•d•••· 

mızdan: 30 d 
Evvelki akşnm sı\Rt S, a 

Mihail vardin gazinosunda . o_ıur
makta olan !ııihadıvatanı~ıler· 
den RizkallAh Butr<;>8 L?zıkanl 
vn le1pir Kokiye ile Ü'sbecılerde~ 
Cici Mahluta ve Corç VanHS ara 
smdn hir atışınn ve bo~uşmfl 01 

muş. RızkallAh Butros yaralan 

mışıır. J .h t 
Bunun üzerine gece ltı 1\ • 

çılar silAh atarak nıümayiş yap· 

mı;lıırdtr. . 
Duy:ık yiyen RızkallAhın 

üzerinde bir tabanca ve bir ban 
çer ·buluoarak müaadere edilmit 

fakat kendisi serbest bırakılmıe 

tır. b h 
'Ösbeciler dün sa a · 

leyindA lttilıadıvatanilerden Dok 
tor Alberin evini taşlamışlardır. 
Doktor Alber taş atanlara kur· 
şunla mukabeh etmiş. bunun Ü 
z~rine HııRan Sakuçta doktorun 
evlııe kurşun atarak Afran me· 
zarlığına kacmışıır. 

Bir tevkif 
Yukarıda yazJığımız vaka· 

tarla alAkadar oldu'2'u . anlaşıl~n 
ş hil Ar~uzi tevkıf edılerek ıs· 
tı~vap edilmit ve nezarete ko 

nulmuıtur. 

,, 1 ' :u- toplaııtısıııı Şubatııı ye ın 
) ııııııııoıeııiıı birer R_?r~ıi ı-p~n ... 
la Cuıııhur ıyet hui;umt>ll. ı~e Pa1arlAfi İ ~üııü Rflııl 10 da yaptı. 
Geııt•ı ııl Fruııko)'a g(lııderılmış Zııhıı 8H lırk okundu. Aynen ka· 

tir, bul Pdıldi. 
Loııdra, 10 (Rtıd)O) Mebus Mut Ermenek yolu üzerinde 

\ardan bııısi luııyonın l~panya ki KHdıhöy köprüs~ıı~n_ıamirine 
ya yeııiılf'ıı göııliltü göıı~ı>ı_ cl'.ğ'. dair ?\Hfıa nıüdürlu~uııun yazısı 
IJHberi hııkkıııda ııeler bıldığıııt okundu. T e tkik edilmek için Na 
Huy Edeııe sor nıuşrnr,Bııy Eden fıa Fııt'Ümeniue h:ıv alesiııe. 
bu şayialıırı bf'tı de dil) dt~m, fa Tarsus Dua lepe okul o için 

kat ıevsi k t'dı ct'k elde del a ıl ) ok istimlak edilen arM bedeli h tı k· 
tur, demiştir, . . . kında Maarif müdüdü~üuün _ka· 

Amele partisinden bırısı d~: ,,-ıdı okuıı?u Muvazene eucume 
Bunu ademi imüdııhıtle konıiuıı:1i nine tevdııııe. . . 
tesLit edemernli, ne gibi mencıa Adana Maarif cemıyetı tale· 
lardau ma ı fimat alınıyor di}'e be yurduna mua\"en e tte l:.ıuluııııl 
sormuştur, masıııa dair ceıni)'et .. btışkaulığı· 

Nuzır bu bahc:ıi kısa kesmf'k nııı ynzı~ı okutıdu Once St-l'haıı 
için eorulaıılıırın baz ı larına ce vı llyetiııden gelen kağıtla birleş 
vap vermiş ve bazılarına da eü -

t·ırilnıek ürnre muvı:ı1.PnA AIH~umP. 
:k~u~ı ~i~IP~n:ı:n:k:n~h~Pl~e;_;_~~tm.:.;...:ie~t~ir~, --------------~--~---

Be l ed iye Meciisind~ H. X an· 
s~nin gönderdi ğı şehır 

Planı görüşü ldü 
Belediye Şehir Meclisinin 

evelki günkü loplanlısmda ruz· 

namenin birin<'i maddesini tee 

kil eden Yansenin gönderdiği 
şehir plAnı (berinde uzun uzun 
görüemeler y>ıptldı , Neticede 

mezkur plAnının bir komieyon 

tarafından tetkikine ve komieyo 
nun 15 şuba t toplantısına kadar 
bir raporla kanaatlerini bildir 
meRine karar verildi, Komisyona 
~ecip Ergun, Enver Germen, 

Saim Murat Erair, Hakkı Deniz 

1e9lldiler, 

Bunların vereceği rapor Ü 

zerine meclis son kararını ver~ 
cek ve icap eder ve lüzum go· 
rürse pllnda bazı tadiı(H isteye 

cektir, _ 
Ayni toplantıda 937 buıce· 

. . bazı fasılları arasıııda lü · 
sının - ka 

1 Ö U·ıen tnhsieat muıııı z u m u fl r . 
leleri kabul edilerek, Belu~ıye 
depolarına konulacak ka~pıtle~ 
den alınacak nrdıye resmı tarı 
f~si de muvafık görülerek tas· 

dik edilmietir, 
Liman Şirketi QoreU nakil 

nine lrnvalesiııe. 
Eı demli bataklığından gele· 

cek suların denize akıtılmasını 
temiaen yapılacJk deşaraj 
öiuhaRebe· m\Ju\rin.bl.iC\00 liralı_k 
ve ilişıği okundu. Ruznamenın 
5 inci maddesinde ayni işi tek
rarlayan Sayhan mıntakası s~t
mn mücadele reisliğinin yazısıle 
tevhiden tetkik olunmak üzere 
Sıhhat en•:ilmenine tevdiine: 

Tıırsus mıntakaeında ki ba· 
taklığın kurutulması için Ekiska 
vaıör tırak makinesi alınacağın 
dan bu işe hasredilmek üzere 
12000 lirahk tahsisat verilmesi 
h a kkında kııynıukamlığının ya· 
zısı okundu. Tetk ik edilmek i· 
Qİn :-:.ıhhat eıırümenine tevdiine: 

Kazfl ihtiyaçları hakkında 
Silifke kaynıukamlı~ının kAQ'ıdt 
ve ilişi~i okundu Aıl olduıtu en 
cünıPııl~rn bavHle~ine ittıfakla: 

c il p, s ı ıiıı ocak \le ka~un 
koııgı eleriııde t est.ıi t olunan dılak 
ı~re dair vilAyet makamı.nın ya 
zısı ve eki okundu. Bahs• g~çe~ 
dılekler in kahHnce ıatmif _ ve ıl_gı· 
li eıırilnıeıılere gönderılmesıne 
ekseriyetle karar vMildi. k 

Huznamede okunacak baş a 
kftğıt kalmacı~ıtıdan öııümüzde· 
ki perşPmbe güııü saat 10 da 
ıopla ııılıııak üıre celse saat ıtde 
tııtil pdilcii. 

/Yeni Me rsi n : 

Jtf üslümrrn oku 
yucul1Jr1111n Kur 
ban bayrnrrnnı kut 
lar /le77isine saa 
det diler. 

ya ıarıft'sıııiıı ııwzinıı ıçııı topla 
nAcak kom iQ:,ona Hı•ledı ye ~ıec 
tiı-ıi ııdııııı EııvPr Gerın(>n UYfJ 
~pçılarnk 15 şııhıt!\a tekrar top 
}anmak üzere içtımaa son vertl 

ınio\ir, 



VENi MERSiN 10 SUBAT 1938 CUMA 
----------------~----------------------~ 
Sokak koıusu 
Münasebeti le 

Macaristan. Polonya Fral1sada Yeni Su 

Gözlerim yaşardı . . Kalbim 
temposunu hızlaııdırdı . İçimde 

parlak ışıklar yandı: Sevindim. 
PropeQ'andaın yapılmamııt , 

bir kC'şunun atletleri ile, &e! ir· 
c ilerini gördüm de: Savindım 

Yirmi lıir genç koştu . Yirmi 

bir genç. tertemiz bir g6ıı yaea 
dı. Ruhlarının g eriye kaçmak \a 
rafı, önden baltalandı. Susturul· 
du . O gün oıılara yeni bir ufuk 
oçtı : 

T e mi?. Uıkesiz . lçi ııde kara 
hir bulut hile bulunmayan bir 

ufuk Sıhhat, irade . Yeriııde 

eneıJ ı saı fı . Arkadaşlık'. Kuvve 

tin fevkinde iş g<'rmek itiyadı . 
Neşe vadeden ve yalnız ,o <;İzgi 

ltırle çi zilmiş bir talılo halinde 
göründü : Ufuk O günün için 
de yirmi bir genç; lrn ufkun be 

diyelAriui k eııdi varlıklarında 

duydular, lıuldular. Biraz daha 

Jflkseldiler. Biraz daha temizli· 
ğe ilerleyiş ve girişle, insanlık· 

Jarını daha çok yakından hisseı 
\iter. ve gösterdiler . 

Kirli i~ taeıyan varlık, insan 
olamaz . 

Bilerek yapılan spor ilfo:Kir 
liyi yaşıumaz . lı,;t.,n aöker, Aıar. · 
Ve yirmi bir genç o gün, kirli· 
Jiklerden sıyrıldılar. Kirliliklere 

ellerindeki vasıta ile bir set 
çektiler • 

Bü"ıün bunlara sevindim . 
Ve yine sevindim : 
Propagandasız toplaııan se• 

yircilerin çokluğuna . içlerinde 

mueabaka heyecanım duyarak, 1 
biran yalnız btı heyecanla yaşa 

dıklarına seviııdım. Zira t-ıporun 1 
heyecanı da, Lüıüıı hayecanların 
içinde en temiıidir. En aailidir. 

~-~- ---~,869\mıae ' .... .. u, .,,.,, .,U H)lll 

deki spor severliQin çokluğuna, 
1rören gözlerimle, inıtnarak se
vindim . 

.Fttkat bi\tün bu sevincime 
ratmen, zaplf~dilmeyfm arzum: 

14 - 2- 938 Pazartesi günfi 
olacak ikinci sokak kueusurıda 

( evelce teslıit t>dılmiıt lıir teli· 
matııam~si olan 80kek koşuı-u 

nun Jıporcuları yiııe yirmi bir 

olac11Q'ırıdan bunun üzerinde 
kou uemRyorıını) 

iki devlet ıulh için 
müştereken ç3/1şa

cahlar 
Vareova, 10 (Radyo) Macar 

kr11lı Horti öğleden sonra yanla 
rında PolonyR reiıicumhnru ol 
duQu halde Vaşoveya gelmiştir 

B11rada meçhul asker Abidesine 
çelenk koymuş ve gece şerPfine 
verilen veıla ziyafetiude hazır 

bulunmuştur, 

Varşova, 10 (Radyo) Harici 
ye nazırı JlRZeter.ilere hAyaıuıtta 
bulunarak, Polonya hariciye na 
zırı He yııptıQım mtitearldit gn 
rüşmeler dolJtyısile lıahıiyal'ını, 

iki memleketin arzusu PlhirliQi 
ile esaslı sulh lehine müşterek 
çıılışmakıır, Bu esas dııhiliııde 

Macaristıın her keele çalışmaya 

l11tzırdır, E~aRen tıu surptle hH 
rekat bütuu Avrupaııııı uıeıı fı:ıali 

iktizasındandır, 

Rağdacf da 
iki Arap tıp kong

resi açıldı 
Bağdat, 10 (Radyo) Arap 

ikiııcı tıb kongrPsi dün Kral 
Gazi tarafından 400 doktorun iş 

tirAkile açılmıeıır , Bunlardaıı 

iki yüz otu7.u MıRır, Sıırite ve 
diA"er Ardp memlek3tlerioden 
gelmişlir, 

Cezayirde kanlı hi~iseler 
2 kişi öldü dört kişi 

ofır yaralandı 

Biskre, <Cezayir) ( A,A) Mali 
ye memurları hf'yetleriıı i ıı inti 
habı müııasehetile yerlilt·r kPn 
di kulüpleri öııüııde ıoplaııdıkln 
rındHn üç polis memuru buııları 
daaıımeaa letebhila eımieıir , 
TT 11 ,. ı • ... .. • ,, • ..., .a.ı.u& 

şuıı polisin pelerini delnıieıir,Hu 
karışıklık esnasında hıılk pol is 
tere lıüeum ederek Ropalarln 
dövmeye başlıımı~tır, l\tüdııfan 

halinde silQh kullaııan poliHle r 
yerlilerden ikisini öldürmüşler 

ve dördünü de a~ır surette ya 
ralanıışlerdır, Jaııdarma kıtaatı 
ARayieı iade eımiştir, 

~in içerisine ~arete yapılac~;k 
Tokyo, 10 (Radyo) Hariciye 

nezareti namına söz söyleme)·e 
ıelAhiyellar bir zat Japon ordu 
sunun yeniden tensik edileceği 

ııi ve Çın içerısine hareket yapı 
l11~AD1111 söylemieıir, 

Elebaşıları tam 13 
buçuk yafında bir 

hırsız çeteai! 
Fransada Pontuvaz'd11, en 

yaşlısı 17 ve elebaeıları 13,5 ya· 
şıııda olan allı çocuktan mürek· 
kep bir hırsız çetesi gızli .sure\ 
le muhııkeme edilmektf'dir. 

Bu çe te. aylaı r.a süren takib 
ten rnnrn aııcak zorla ele geçi· 
rilmiştir. HatıA tevkif hAdiReei 
b ir tesadüf eRel'idir. Çete, sahibi 
kadı n olan bir ticsrnthaneyi eo 
y a ı ken lıir Pmııiyet tabsııcasıııın 
ıııfı ı Aıd üzeriııe ş .. fıııin eli yara 
lanmış ve ertesi gün bu yarayı 

ted a vi ettirmek üzere hastaneye 
müracaat etmesi, yaranın vazl · 
yeti dolayısiyl ı , şüpheli görüne 
rek polise haber verilmiş, çocuk 
sıkıştırılmış, çetenin reisi olduğu 
anlıışılmıştır. Çete t•fradının iki 
si kaçnıa,:ta muvaffak olmuştur. 

Biri 14 ve di~eri 17 -y11şında 
bu t iraril r bir gecede, yaya ola 
rıık, 50 kilometre mPflefe katet 
mişler \'e açlık yüzünden tekrar 
keııdilC'riııi ele vermişlPrdir. 

120 kisi. ya~a!an~ı 
Bulgaristanda yeni 

tevkifler yapıldı 
Sofya, Son günler zarfın 

da zabıtanın gerek Sofyada vo 
gPrt•kse v!lılyetlordo yRptı~ı sı 
kı Rraetırmalar neıicesıııciA kc· 
müııi,.;t olduklArı zannile 110 ki 
şi tovkif edılmiştir. 

Bunl rdaıı uir kısmı tevkif 
ed ilm iş ve bir kısmı da siir~üne 
göııcierilmişıir. Bu aradıı mühim 
miktarda evrakın do ele geçtiQi 
söylen m.,k ted ir. 

icra ve if /as kanu
nunda yapılacak 

tadilat için 
Ankara- icra ve iflb kanu 

rıurıdııki tadi!Atı yapmak üzere 
bir mülfıhREiSıs g o ıirile<:PQ'İııi lıil 
dirmişt i k, HRhrr aldıA-ınııza gö 
re Zürılı üııiversitesi profeNörle 
rinde n b ir zııtln mukavele )ap 
mak üzere Berfin sefirinıiza lıu 
husutııa ttılimat verilm işt i r, 

Kızılay kurumu 
konl(resi 

Kızılay kurumu Mersin mer 
kezi seııelık kongresi ouoatın on 
yedinci salı güııü Eiaat 17 de 
Halkovı salonuııda yepıhıcı:ıktır 
Koııgreye bütün Azulür d1Jvetli 
d irlP-r, 

Havuzıına 

Tesisat yapılıyor 
Şelırin yeni su ferşiyatı bit 

mit ve ötedenberi beklenen fi 
litre de Almanyadan aelmit ye 
rine moııtaj edilmeae batlan 
mıştır, 

Suyun temiz bir şE1kilde 

ıehre verilebilmesi için filitreoin 
çalışması icap etmekte ve bunun 
da elektrik ceryanı ile mümkün 
olacııtı tabit bulunmaktadır, 

İki gOndenl•eri filitreye ka 
du ceryan verilmek fııere de 
mir direklerin dıkilmesine u 
halli havat çekilmesine baılan 
mıeur, Bayram ertesi ceryan ve 
rilmiş bulunacak ve filitre tecril 
be yapılıp iyi netice alındığı 
takdirde şehir yeni suya kavu 
şacakhr, 

Belediyede 938 ae· 
nesi bütçe haz.ırlıtı 

938 yılının tanzim edilecek 
bütQt>&i iı_:in fubelerin dilekleri 
istenmiştir, PeyderpEIJ bu dilek 
ler toplanmaktadır, Sonu alındı 
ğıııda tanzim edilecek yeni yıl 

bütceei Belediye encümeninden 
geçtikten sonra şehir meclisinin 

Nisan toplantısında tasdike arı 
edilecektir, 

Yeni mP.zarhğa 
Bir haziranda defin 

boşlıyacak 
Yeni mezarlığın blok taksi 

malı temRmeıı bitmiı ve parsel 
ler açılmıştır, Çukurları açılan 
yerlere bu ay ıoııuna kadar 

eQ'açlanma iei de bitecek ve Ha 
ziranın birinden itibaren yeni 
mezarlığa mezheplere Ait blok 
l11ra defın bıışlayacak ve bütün 
Mersin mezarlıkları lıir Haziran 
dao itibaren battal edilecektir. 

Alatlirk Anıtı 
Abidenin eeklinin tesbiti 

için AQılaıı maket müeabakaın 
müddeti 21 kAnuıısanide bitme 
siııe reQ'meıı maket gelmediıtin 
den ve uir çok yerlerden müd 
detin temdidi için nıüracaatlar 
yapılması yfizüııden Abide ko 
misyonu müddeıi l>ir ay daha 
temdıt eımişıi, Bu güne kHdHr 

komiııyoııa muhtelif he:vkelıraş 
l~ra Ait 6 Ahide mııketi gelmio 
tır, 21 şubata kadar gönderfüo 
büıüıı maketler kabul edilecek 
ve komisyonun tayin edf'ceıti 
bir jüri heyeti tarRfıncinn huı: 1 a 
rııı biriııci, ikinci ve üçürı<'Üı.Ü 
leslıit edilerek ilAn edilocekıir, 

Bütün hır Mersin ayakta ve 
sokakların iki yanında, ~eçecek 

ıllellArin yollar rnı boş lıırak 

mış, yalnız onların verecekleri 
heyecarıı takarak, fazla iolerden 

belki yorulan içlerini diulendir· Davet: Mevlut ve kıraati İtalya mat~uatı 
mete,, 

Davet oluyor , , 

DahR ıt i md i deıı muhayyelem 
de c11ıılaı11111 cesim k11laholık , , 

Ve buıılımn araımıdan süzülen 
yırmı lHr atleıiıı, gözleri do ldu 

ran kıvrak koeueları bana zevk 
ve &e\'iııç 'eri> or , , 

Faik Gökay 

Vi.vanada 
Gençlik teşkilatının 
nümayiş yapmama
'' icin tedbir alındı 

Vıy aırn, 10 (Rııdyo) Düıı 

_,oıis kuv\iell~rı şehrin merkez 
1e dıeında kamyonlarla ıeımio 
lor VA tedbırler almııtlardır, 

Buna selıep de genolik teo 
kilAtının ııüıııayış yapmaları ha 
beri alınmış olmasıdır, 

Polis bıızı toplantıları dağı\ 
• mıo ve bir çok kimseleri tevkıf 

elmiotir, 

Pederimiz mer· 
hum Veli Tevfik 
Okun ruhuna it
haf edilmek Oze 
re bayramın bi· 
rinci günü yani 
11 Şubat 938 
Cuma gOnO öğ

le namazından 
sonra Mevluda 
nebevi k ı r a a t 
e d i 1 eceğinden 
msrhumu seven 
do >t v 3 a h b a p 
farının o gQn Ye 
ni camiye teşrif 
lerini saygıları · 
mızla rica ederiz 
Oğlu Ziya Ok 
Damadı Hakkı 

Dörtlemez 
Oilu Bahri Ok MERHUM VELİ TEVFİK OK 

Birinciden artan 

mekte ve ltalyan:n bu nevi sııbo 
tajı reddedeceQini söylemekte· 
dir. 

ltlatlıuat İtalyan milis teşki· 
!Atının oııbeşiııc ı yıldönünıünü 

hararetla yadAtmektPdf · Bu mü 
ııııırnh .. tlt\ oııhi ıı nı i liH llU(,'H'ııiıı 
i>ııü ıı tfe n•o;nı gt>c;ıı }: pnıış l ardır 
Gaz1-1ıeler, 111itı11lerın gerek rf'j ım 
gerek lıalya için yııptıJı hizmet 
ve fodakArlıkları tebarüz etıir· 
nıektı dir Trablusgarpıe, lhhe· 
şistaııda, halyada \'o Tspaııyadn 
İtalyanlık ııQ-ruııda ölen milisle· 
riıı rn~ımleri ııeşrPdılmişıir. Mat 
buat mılis ıeekılAtıııe •raeist iııki 

IAlııııııı gııı dıyaıılı:ırı. isnıiııi ver· 
ıııek ıed ır. 

GazeLEıler, Filistin hakkmda 
urun yazılar yazmakta ve lngil· 
tereııin bu kll'ada kullendıA"ı ha 

1 
eıı ı sı yıtırnyı ş • ıitletle leııkit et· 
nıekıedır. Hu hususta el- Baleg 

l 
ve el .Mısrı'ııiu neşl'iytıtırıı he· 

men hemen aynen nı:ıkletmekte• 
. dirJer, 

Sayfa: 2 ---
Duygular: 

"o 
-4-

,, 
•s .. nat, ne boş, ae vaht bir 

ideolojinin dıjeılyer. Okulda sinek 
sayan talebealo enerji urtt!dltJne 
benzer •• 

MaBB bıtşında oturanlar öyle 
diyorlardı. O; bu sOzlerl duydu. 
Fakttt blrşey söylt>medl. 

Ertesi gon Şt>brln yevmi ga· 
zeteslode cEşuk boşııfhın ne an· 

lıır• b8Şhklı bir yazı vıtrdı. 
O; fhptıaı heykellerle, yazdı· 

tı şllrlerle n11dlde hıbıot11rlle . .. 00 
zt-1 sanatlar 11kadem1sl profeııOrlO 
tOoe oamzed görOoQyordu 

Sııçlarına kar dOflD. YQzlln· 
deki ç1zg1ler sayılamaz oldu. 

Bir ıon Ostadla konuşulur· 
ken söz bu bah-1e lntlköl etti. 

O; Ct'Vttp olar11k: •ttuma kuşu 
berkesin b11şına konıar. Benim ıse 
lırnttklarıma. dedi. 

Oolverslte, ideoloji kaynata 
o1ablllr mi? 

Ost11 dtt böyle sual soraohır 
çoktu. O d11 asl11 cevtıp vermezdi 

blrıoo Qolversıtede proft'lör· 
IOk yapı1Dl11rdı1D blrhıl de ayııl 

ıuall Ostada aıordu 
O sinik bir 1udak bokme ile~ 

•Mahiyeti bllinmlyen feye sahip 
olmak kadar felaket tasavvur o
luoamar. • dedl 

Gıtrlp diyordu. Eski Mısırda 

iki lbrlO ablAk sistemi var. 
Ac~ b>i mermerlt'rden hangisi 

bu fikri lııtlıtp edebilir? 
Boıoo mermerlerırı OnDndeo 

gf'Çld resmi y11ptı. H ç bir mer · 
mer de on11 gOler ynz gOStermedl. 

•Kadınlan flzlyolojlkmanı uok 
sandır • diyorlardı. 

O bir g .. ce ve bir gDndDZ 
uyumadı. Bu bDkmo tııbllle çalıf· 
tı . Ve sonunda noltsaoı olan lo· 
sandır deal. 

Oou abl4kı.ıııhkla ilham etti· 
ler. HAklm adalet miyarı olan so 
rularını m11bkt'me s11loouodt1 b11y· 
kırUJwtu buoladı, Vt! eo sonunda 
.aık bir •ur1:1tlt1 mOdl:lf1111sıoı lııte· 
dl; 

Diollyeoler, ooun bu ıuallere 
kHreı verecegl c~vupluı sabırsız · 
lıkltt bekliyorlardı. 

O bilakis sOzQ uıatmadı 
•Abıak ıtHıulle.. dt!dl ve bA 

kimin kar11rını bek•t.ıdl 
Doşoome k, l•u da b11klarıo en 

bDyO.tDcıor. C:eğil mi Ustad dedi· 
Jer. O; nerln bır OzOotO u~: 

"losıuılard11n btı şkusıoa. dedi. 
Ona lztmıbın çocutu diyor· 

ldrdı. O kııç kere ~aııına lıtırabı 
SOyletmt-k isledi. Faket yine o 
yerinde sııyHD L11brent mııbkQm 

ları gibi lztınıbı toprağız nemli 
kokııs ı ıodıt buluyordu. 

"Ve ben işte olduğum ynde 
dOoO} orum, ı Oytt llll·wine bt>DZI 
yen h11y11tım, bıışıboş gPzen rnz 
gAılı:ırdao farkı;ız .. Vt- ben OmrU 
tesblhlml Sttymakla ııdıshsnıyor
duo • diyordu o ... 

Sabri Us 

D iııdaşJ 
/(.urban bayramın 

da kesecefin kurban 
para~ını I ürk Hava 
kurumuna ver. 
Bunuyopmakla hem 
vatan müdafaa•• nda 
en büyük kuvuet o ~ 
lan hava môdaf aa
aına hizmet etmiş 
olur, h~m de Çocuk 
esirgı me ve K. ızılay 
kurumuna yardım 
etmif oluraun •• 



bir 
ek 
oe 

)9 

ıu. 

ğı 

r 
tll 

ııl 

a 

i> 

____ J_ ............. _ --- ... -~ - . 

VRNI MERSiN 1·1 ŞUB 'T 1938 CU"A SAYFA: 3 

İlk ölmez adam Halk Bınkası ve sandıkları· 1 Çocuk Esirgeme hrumunun 1 J -
nm sermayeleri ha~~mda kut:uıama telgraf nameleri 

L A N 
Tayyareci lindber· 
ge bu isim 1Jerile· 

bilecek mi? .......... 
Tayyareci Lindberg ismi 

nitbrıhfl yalnız Amerikadan 
Avrupıtya ilk g0lmiş olmakla 
blrakmıyacak Liııdh•r ismi 
aynı zamanda tıp tuıbiııde 
belki en bOyük bir inkılsp o 
lacaıt bir icadla kalacaktır 

Bu inkilap bf' lki rıomD te· 
marnile dünyadan kaldırBcıık 

ve insan lığa yeni bir devre 
acacaktır. Bttyle büyUk bir 
inkilabı vUcude gHtirecek o 
lan da suni kalptır. 

Lindhng bu mt>sale üzerin 
dtt Amerikalı bUyUk bir tıp 
Alimı Aleks Carrel {Alttksi 
Kare!) ıle beraher ç·tlışıyor. 
Doktor Kare! 1912 d~ Nobel 
tıp mOkAfıttını kazanmıştır. 

Evvt-ılki sene nPŞr~ltiğl 
( şu mt>çhnı in~an ) isimli e· 
seri ileda yeni bir şöhret ka· 

zanmıştır. 

Doktor Kare) snni kalp 
yepabilecf'ğini çoktenberi dil · 
şOnmUş ve Uzerinde çalışma• 

ğa başlamıştır. 

Kain vncudumuzda insa· 
nın yap'ığı makinelere ve ilet 
lere ~n fazla benziyen bir 
uzuv~ur, Ve eski Yunan heki 
mi Hipokrat zamanındanbe·i 

kalp bir tulumbaya benzeti)· 
miştir. 

Doktor Aleksi Karel l 1ir. 
makine olan kalbin sunisini 
yapmakta Lindhergden de yar 
dım istiyor. ÇünkU kf'ndisi· 
nln cerrahlık ve tıp sahasın· 

da ne kadar ihtısası varsa 
Lindberg d~ o derPce · maki na 

sıthHstnda ıhtisııs sahıbidir. 

Bu iki kuvvetlı baş kar· 
şı karşıya bir tek şey Uz~ri · 
ne iğiierek bir iki srı neden 

beri uğrRşıy"rlar t»c ı ÜhA ya· 
pıyorlar. 

Doktor Karı:,lin yHptığı 

suni kalp bu giln bı r çok hay 

vırnler Uzerinde tatbik edilmiş 
ve çok iyi neticeler alınmıştır 

Bu gün doktorun hHyvan 
!arı arasında bir domuz vardır 
ki, ölOr ölm"'Z keııdısın~ böy 
le bir suııi kalp konmuş VH 

te i\ rar yaş~mağa başla mıştır. 
Son yµri len haberler., gö 

re Doktor Kıtre lle Lindbergın 
icad ettiklerı suni kalp en mu 
tekAmil ş~ klini elmışlır. ve 
doktor Li ndb1-1rgin kal hİni ; çı· 
karıp bu surıi kalbi koymak 

kanun 
Kanuo No. 3331 Kabnl tarihi 

17·1 9:-S8 
Madd~ 1 - Halle Bankası 

lPsisi hnklnndaki 2~\8t nuına· 
nılı kRnunuıı 2 lrıcı maddı•sin 
rlH zikr..-dılerı lııızirıe iştirıski 
H11ıi11 ,,de m• vcut tıshvıllerın 
satışı ile t.-min t-dılir. 

Madde':! - Halk ı ndıkhtrt 
nın ilk t ... sisı .. riııde sermaye· 
lerine iştirak 

etmek Qzre 200,<Joo lira lkti· 
s ~tt v~ kftleti emrine bir ban· 
kaya tevdi olunur. Bu pare 
ile alınacak Halk sandıkları 

hissP. s ı:-nPdle i Halk bankası· 
na mal P.dilir. 
Mndd~ 3 - ~28 ~ sayılı ka 

rıunun t,..sisinl derpiş eltili 
Halk sandıklarına resmi me· 
nabid~n alınacak iştirak his· 
seleri vilAyet idarei hususiye· 
leriJe belediyelerin her sene 
biltçAlerinde Meıclisi umumi 
ve Belediye meclisleri taratın 
dan teshit olunacak miktarda 
karşılanır. 

Madde 4 - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MaddA 5 - Bu kanunun 
hOkUmlerini icraya Maliye da 
hiliye ve lktidal vekiJJeri me· 
mu rdur. 

Nö~etçi (czane 
bu akıam 

SACLI< Euane•i 

1 SEDAD SlHIR · SlY MEN 1 
Sayın müıterileri· 
mizin Kurban bay 
ramını aay gı ve 
sevgi ile kutlular 

ve onu h ı ç öırnez bir hale gtı• 

ti rmµk ıslıyor. 1 
Doktorun fikrine göre in-

saıı ekseriy& kainin yorulma· ı 
sınrlan ö mAktedi r. Yorulan 
k1ılp vUcııdu kanla i)İ hpsl ı jA. 

miyor ve höcr~l~r de hu ~üz ı 
den ö!Uyor onun iç n eski ka ıp 
ne kadar evvd çıkllrılıp yArı -
ne yerıisi ve hıc PSkım .. y .. n 
konursa irısan vOcudu o ka
dar evv~ı ebedi hayatd kavuf 
turulmuş olur. 

Doklurun d090ııdOğU tat 

bik edili rs ı, Lindbarg ilk m
m .. z adam olacak,. 

Saym Mersin TCccaranma ve ~al ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir 'urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Karn~onlRrımız emrini:re amadedir. Alınacak llcret, 
araba ücretındeo daha mutedildir. 

Bu suretle hem oakliyabnızı toptan yaptırmak ve hem 

de zamandan kaıanmı, olursunuz. 
Kaı myonlarımı:ı büyük ve kapılı olduğundan mıllarını· 

zın haura uğramak. yağmur, çamurdan müteeuir olmak 

ihtimalleri de yoktur. 
ADRES : OtomQhil Durak Mahalli 

H~ıızirıl~' Baki harma 
Telefon : (180) 2 - 30 

~--
Ç. E K. Genel Merkezi' 

tarafında hazırlanan ve surfti 
lıuıusiyede Viyanada haslwrı· 
lan bu çok zarif VP sUslU LOks 
kutlulama telgraf kAitterı her 
tPlgref merkP?.i ndP mP.r~Pzi r.de 
hulnrımoktadır. Kutlulame tPl
grttflarıııızırı lıu sUslO kart'a 
muhahthııııza veri im~ sini is
terseniz telgraf mDsvetteniılo 

bir köe .. sinA IDks kelimE>sini 
y~zmamz v0 telgraf perawın· 

dan ayrıca 15 kuruş vetme· 

niz yP-ter. bu kartların geliri 
t~mamen yurdumuzun yok5ıul 
yavrularının llakıınına ayrılmış 

tır. Kutlulama ' telgraflarınızı 

bu süslü lıiatları a•ao muba· 
tabınızın fazla sevinç duyac~ 
A-ına ve zarafetinize hOkmede 
CPğine ~Ophe yok'ur. 

• 
Mersin pıyasası 

••••• 
10-2- 938 

K. S. 

Pamuklar 
Klevlanl 
Dağ mah 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Koucı parlatı 

41, 

5·50 
24 2ti 

butday - çavdar 
Sert şark 5,,t7 
Yumu,ak 5,,12 
Yerli buğdayı 4,,50 
Çavdar 4 .. 4'0 
Aaadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 3.es 
Yuli a,.6i 
Nohut ekstra 5,.'0 
fasulye 7,50-10 
Yulaf yerli 3,,50 

Mercimek yozgat 7-8 
Sah lep 120-J~O 

Tatlı çoğen 

Balmumu 

Cebri 

Susam 

Siy Ah 
Şaık 
Aoadol 
Aydın 

yopcıtı 

Yıkanmıt yapak 
GGz yunu 
Konya mallara tiftik 
Yozıat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi deri~i çifti 
Koyun derisi kilosu 

Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda deriıi 

20 
67,5 
ıo 

15, 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı ,. • 
Acı çekirdek 

80 
42. 
:37 

Urfa Yağı 
fçel ,, 15 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17,S 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kab Ye 

i 90 

111.112 

lçel Def terdarlıömdan 
Kazası Kayn Cinsi M. M. Kimden metrnk Muhımmenbedeli 
Mersin yahn Tarla 228 75 Bodo:;akiden 250 Lira 

• ayak 
Hududu : Doğu yol küıeyi yol ve Muıhfa güney dere 

kibl ... ıi çnkt"z kadir tarlası ile . 
M~rsin Yalın A. Tarla 22675 Rodosakiden 2 50 lira 

Hududu ; Doğu çocuk evlatlau kuzeyi tarik ve Mustafa 
ıüney yol kiblesi hayırsız evlitlın hrlasile. 
Mersin Yalın A. Tarla 73520 Andonlekerdepolos 480 lira 

Hududu ; Doğu Mustafa evlatluı batısı celal haıan ku· 
zeyi yol kibleıi Mt:hmetce balil tarlasile mahdut. 

( Mülkiyetle•i peşin satılacaktır) 
E lektirik t t" cbizah vardır 

Mersin Bahçe M, 102 Sokak 4 Nolu ev Filoti veresesinden 
66 Lira bir senelik icarı peşindir, 
Mersio Nüzhetiye M. 162 inci Sokak 23 Nolu ev fıtilyıni 
d~n 60 liradır peşin bir seneliktir. 

Yurıaııh emvalirıden yu~arıd~ y ~ zıla iiç par 
ça ~ar-lamn uıiilkiyeti bahç~ rıflzlıt>Liye ruahalle
~indt'ki iki p;ırça evin de l>ir s~nelik icarı pt-şin 

satılmak iizre nıiizap· dt>y~ konulmuştur. 15·2 . ~8 
sıtli günü saat 14 <l~ ~iirfilPn pPhler hatldi IAyik 
µHriihlfl~ii taktirde ihalt>İ kalİ~' t'Sİ y :• p · l a caktır. 

Talip ola11larm ~iizdt' 7 huç•ı~ tt>rniııaı ~· alırıp 

d"flt>rdarlıkta ruüleş~k~il koıııİS)Ona wliracaatları 
ihlrı ofn rı nr. 2 - 6-9-11 

i L A H 
içel vakıflar ~ir e~ tör lüğun~en 

:1 573 lira 9b kuruş lıf'tlefi ~. tış ı fJi liman şir
k~ti biuası öııiiuct ... rıhtını irı · aatı v~ 4~74 lira 97 
kuruş ht>dt·li k•ş i fli liuwrı ş · rkHi allıııtiCiki k <ıhv~ 
""" tlii~kAııl ;; ra çatı l~ı mir~ıı n ı ii rı a~a~:ı~·a ~onul
nıtıştur. Ut 2-9D8 cuot:l giiııii s:.al ı 5 ıe a~ rı ay 
rı ıhal .. t>d ı Jt.c.,k•ir. l(il•p olcuılarıu ~(j~ıflar uıii. 
diir liiğiırw nıürar:rnılar ı ıJArı oluııur. 

29 .3-8 · l ı 

A N L • 
1 

Mersin piyade alay satmalma tomisyonu Rs. 
1 Mt>r~ira pi~ad~ alH~11ım n ı üştflrek mulbalu 

pilflnına göre ~ tıııidf'n yı.plırılHca~ tır. 
ı - Ke~ıf VP. lHhnıin btdt>li 499 lir«l 66 kuruş 

olup 111uvHk~al t•· nıiuıtlı 38 liradır. 
D E~s· hmf> 21· şulrnt 9~8 pazarlesi günü saat 

15 cfp Mtır~irı H~k•· rl ı k şulıtı ~irıi11 üst k~tırıda ordu 
~vi1ıti~ ~rpıl<tc"flır ı dan İ!'ttkl ı lt>r u ı tız~lir saale 
kadH r ltc uıirıf1 ı IH r11ıı ~ onısih oııa vt>rmt ltıri . 

4- i~ıek 1 i ı .. r pi lfl 11 v..- ş:;rtııa rudt> ri lu~ r zaman 
alay ~' ınıcılrııa kc n ı fi~)Ol ı fH ı da FÖrt• lıilirlf>r. 

6--11·16 20 

Fotograf f.1akineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, .1!m.d~ilen 

birer makine tedarik edebılıraınız. 
Kodak ve f1,oglander 

Markalı 938 modeli makinelerimiz. 
geldi · 

Taksitle Satış 
- - === 

( T 1 K U ) Mar~alı d.olma kalemler, _ h~r cinı 
matbaa k.igıtları, Kırtasıye, Kıtap, Fennt gozlukler, 
l{o), Cep, Masa ve duvar sa.•tluimizi bilha.sa tavsiyt 

deriz, SEDAD SAHiR S[Y MEN 
Ur•v Cadd,.si No. 4~ - MERStN 

~· 

~" ',. .,. ' ...... • ' 'Al .. ,....... ·'<#·' .... _,• • L~ 



• 
1 L l H 

Mersin piyade alay satmalma ~omisyonu Rs. 
1- M .. rsi11 f' yad•· «ılay ihıiyaeı it;in iışa~ıda cins 

\lf~ nııktarıl•· "uh.111 ı u.r11 h .. cttl '~ mu,·akkai tr. · 
miuaıtarı , .. ~ı l ı t-rzak acık t ksihuıe ile satm ulına 

• • 
e;. k l• r 

2- Eksiltm~ 21-2· 9:18 pazrırtesi güııü saat lf> 
ti~ 11tt>rSİ11 11s~arlik şulw~irıın İİ~l k~tırula orlfU 
.. vı111I~ ~~pılat·aj:t11ıtl.•n i:ı't .. ~lilrrin ..... ~kur sa~lP 
Latellir lt>mırıaıbrıl~ kouıüs~oua rtıiiracaatları. 

3- i~t .. L lil~r şa rtrıa nırlrr hrr ıauıan konısfı ~on 
da f(ttr .. hilırl .. r. 

'11 ~tarı mu hii mnwn mu v<1 kk~l Cinsi 

kilo 
3öôoo 

8000 
66000 

8 ~00 
3000 

brdrl 
lira 1.. u. 
403~00 

~6.jooo 

13ÔOOO 

f 0400 
15000 

lr nı inal 
lira k u. 
J()JOO 
ı~Soo 

JOtoo 
3700 
1200 

i l A N 

Bul~ur 
S1tlıun 
s~nıan 
p._talfS 
Soi(an 

6 . -11 -1 6-20 

Meısin icra memurf uuun. an; 
Goyri menkulde açık artırma ilônı 

Hıdır oğlu Müflis aliye ait olup ma11ca artırmaya çıka 
rılmuına karar verilen M«"rıinin Fandılcpınarı lcöyilnde va· 
ki tapunun temmuz 9:0 tarih ! ve 48 numarHında kayitli 
Şarkan tarik garben bacı bayram ve hacı iımıil cenuben 
d..-re şimalen Durmut ve Ahmet, vaz:yyette ise g.rben ta
rik şarkan bacı ba)Um ve hacı iımail ctnuben dere ıima• 
len Ourmut v,., Ahmet hudutlarile mahdut beher metrc•u 

bt-f kurut tahmin kıymetli 4 ~97 metro tarlanın temamı ve 
ayni kö)de v,11 ki t .. punnn kinunu•aoi 'iRS t,,rib ve 3'> ouma 
r sında kayitli Ş ıkotn hususi yol ş:mal n •ğ• mehmP.t gar 
b .. n yahya ikt'D Fevzı ceouben P'Atına evlatları budutlarile 
mahdut 2 40 metro olup vaziyette. Altta 1 g6z eb·r fııtte era 
dan tahta ile ayrılmıt ~ odııı 6nllode tahtası ugimit ve çök 
meye yliı tutmut üstü 11çık ıofa od<iların Üz«-ri çinko ve 
pek eski tahta ile örtülmüt ocak. Kapu ve Ptecerelf'ri pf'k 
hHap 240 met•o araasile b raber b .. y~ti umu~iyesi 200 
lira tahmin kf'ymf'tli bu evin temamı peşın para ıle açık a t 
tırmaya ç karılm .şhr. ftbu gayri me'\kullerin yukarda 
1 ö a t e r i l e n m u b a m m e o kıymetlerinin yOz 
de Yetm iş beş·ni buldu~u suretle 15·3 938 s ılı günü saat 14 de 
mersin icra c1aıres'nde enc;ok ve eııson a ı ti ana ihale olunacaktır.Tı>y in 
edilen zamanda artırma bedeli mezkQr gayri menkulün muhammen 
kiymetlerinin vüzde y~tm:ş beşini bulmadı~ı taktirde en c;ok artıranın 
teahhüdüba'<ikalmakUzere artırmal5gündahateır.dıt edilecek yani 30 3-38 
tarihinde çarşamua gDııü saaı 14 de en çok a r t ı r a na ihale 

0 1 u n s c a k t 1 r. A r t ı r m a ş a r t n a m e s i 
ıo-2-938 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup herkes tara 

tından görülebilir 
tp Jtek sahitıi alacakharla diger alakadar_ların gay.ri ~enkul Dzerinde· 

ki haklarını hususile faiz ve masrafa. da~r olan !ddıala~ını evrakı 
mUsbiıelerıle 20 gün içinde .. ıcra. c!aır~"rne b ı ldıımelerı lazımd.ır. 
Aksi halde hakl-irt Tapu sıcıllerıle sabıt . olmadıkça satış bederın ~ 

1 asından harir kalırlar. Artırmayd ışıırak edecek ol:ınıar tlayıı 
pay aşm ~ d h k · b · d 
menkLılün muhammen kiymelinin yüzde ye ı uçu nıs ~11n e . pey 
k t ber bir Bankanın ıemınat meı. tubu vere~eklerdır. 

a çası veya mu e . . , d · d · 
Teklıfı vtıki olan alıcı satış ıçın muayven o an ~aman a ıc~ a aı 
· d b ı d ,,. bulunupıa artırma medısını terk etıı~ı tak 

resın e u unma ı 5ı . 
d. d Uk k t k 'f k. olursa alm rıktan vaz geçmış addolıınacakıır 

ır e v se e ı va ı . ezse ıh · ı.. feı.h 
Kendlsıne ihale olunan kımse be.1eıl ıhaleyı verm ,. k 
edılecek ve aradaki farklaıdan ve zararlardan mesul ıuıulacet ıır 

TÜRK HAVA KURUM'J 
Piyangosu 

Her Ayın .011 birinde cel<ilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 

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

1 GÜVEN ~ 
1 SiGORTA ... ?.Q?YETESI 1 
~ Sümer Bank ve Emlak l!ytam bankaları tarafından imi 
@kurulmuı tamulusal bir kurumdur. Vasfi Orgun imi 
~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~ 
••••••ann•••••nn,..nnnn~lln•nnmı1n•••••••* 1 kayadelen suyu ı = Sa~· ııı llal~ııuızırı :OO.ılııı:ııııı l(Ö'I. i\11111111t 111\o r•~ P.~ı lıulııııııuyaıı KA YAi 
aBELEN SU\ Cl\[ ;.!H\' t>l sılılıi bir ştıkılıf., nu·ulıafl'dakı lt ' l"lıı'ttl11tda ~ksik-

l likleri11i tamanılanıış f.,nuiı; .... " ~011 n~ull .. rini J :1 ptırru~kcfa luılnnclu~u
mzu arz f>deriz. 

I KAY ADELEN SUYU 
1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanma kadar cam borularla billur havuzlara 
1 indiıilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve ~imyevi evs r fım mu~afaza e~ere~ el deymaden 
; hususi kimyakerimiz ~uzuıunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
1 ıehrimize gelmektedir . 
• KAY AOELEN SUYUNUN evsııfı ve fevkaladelt~ıne gelince: Yıllar geçdikce halkımızın = gösterdiQ"i ra{!bet ve teveccühü kareısında fazla söz söylemeQ"l zaiı görQyoruz. Sıhhat Bak"\nlıfı 
tave selahiy ~tli makamların vermış oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUV U ~pır ı Tür ki7enin 
• en iyi suyu olmakla kalm ı yarak "Dünyanın tı ırınci kavnak suları arasında bulundu~unu isbaı 
il etmiştir • • 
tiC lşıahsızlı2a. hazımsızlıQ-a bir çok mıde bağırsak hastalıklarına karıı KAY> ~ELEN şifalı bir 1 
il haya\ kayn~ıdır. 
! Suyu pek tenıu vt btPakdv. 1 terübt eatn sayın hallunuı:undindt buiduJu ztntülllı ve sıhhatın 
• vtrdıtı fr,v/Uar/o suyumuzun mlişterm çoea~maJuaaıT. 

: Mersın S·1 tış yeri : KarÔeşler Hakk<JJiyesi 1 
••BllaftftB888BBDllDBaftftftUll88ftftftftft***Aall88a 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaı irei fn nefis bir tarzda sür'atle yapar 

* • • • • • • • • • ~ • * • • 6 • * • * 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA:!\. 

ıı H E R. N E V İ K. A R.. T V :t Z İ T 
' KİTAP. r.;AZE TE DAVET K. A R.T-

V E ~ E O ~ U .A. L A R I. Z .AR F KA.-
T AB I NI DER.UH- GIT BAŞLıIK. 

L .AR. I T AB E.D İ-
· 1 TE :EI:>E-==-=R.=-.----==-==~~L~İ~R--=-· .......,=-===-====-=-=~--~ 

Yeni &l~r~iu Ba~ıuıeviıuJe l>a~ılouşlır 


