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!ngilii Nazırlarile Roma 
.A rasınl!. giirii.~molere ba~Hinılch. 

Görüşmeler hakkında heniiz c::ıaslı 

ınulUınat alınaıııadı. 

Sahibi ve Urnum Neşriyat 
MOdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yari 
Yt:ıl !lersı. Bu:ınuı · !ılenlıı ---
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Cuma 
13 

ikinci KANUN 

1 9 3 9 

Yılı; 1 
11 

Sayı 
3189 

ık kanunu ha kında 
~atname hazırlandı 

ilk görüşmeler umumi dünya vaziyeti 
etrafı da )1 apılclı 

Bu taliıııatnamedo yeniden Avuk:atlığa 
başlı.yacaklara dair esaslar vardır 

Çin ~ükômetı Ameıi~aya 
tayyare sipa· işi verni 
VaşinQıon 12 "Radyo,, 

10 
. Oıu hükümeli mar\ ayında 

2061ını almak Ozere Amerika)'e 
• O adet bombardıman ton·are 

sı 81 Parie etmietir , 

• 
B, Musolini 

lnvıı ve lınriciye nazırı llnıı . . 
faks ıliinkii giiıı lfoınnya 'nr 
mı:;; ve kı·nll:uın rnc1.arını zı 

ynre1 ettikten onra nıe~hnl 

istan~ul tramvay ş'rketi 
mümessilleri An~araya 

geliyorlar 

tesı Çonıbı•rlnyıo \ ' O aılesi hrık şılımıktııdır. 

k ı r Oh maliimnt \01 ııwk ıe.iir , Adıl ye Vt•k9letl evukııllık k a 

:tarsusta 
Bir yap kooperatifi kuruluyor 
Koo~eratif e ortak oım, k için 7 8 zat isimlerini ~ay~ettirfii 

K ooperati f in başına fa b;ikutör Şadi 
Elıyeşil gecEcek ilk iş olarak 

modern ) 'ÜZ_ ev yaptırılacak 

liırsus ıicartt odasında Ziraat ve Korptratij ışlerındt 
ç ılı;anlrırdan ô/r grup 

Tarsus [Hususi muhabirimizden] .;;uretiııi getirdim Arkıuia~lar lıf' 
Zıraat Koogr .. siııe Tarsus-! mahalli vaziyete göre bir forn Oı 

<tan lntA-cılnr satı o kooperatıfi ı •ıulabılect ğimı üırılc:t edıyorum • 
ınümessıli olarak giden Zıy \ııkı:ırııda yapıldr~ı gıbi ovvel8 
Torun kof'ıgr ı hakkındaki thtı· b r Jepı kooperatifı bulunacaktır 
bıtlarıuı eord\Jm. « Bunları Yeui K<Joperatıf orraklarındao alac ğı 
Mersine makale halinde kendisi· OtJda bir taksitle Yeni kurulacak 
niu yazacattını söyledi. Tarsusta mahallenin ueasıoı alacakur . 

nuou bıskkındd bir h:ıllmıstnısme delil vera vaknların gösterilmie 
hımrlıyarnk ol4kıtdarlara gönder olmaeınn bağlıdır. 

mlştir. Yeniden avukatlık mf'sle Madde 7 - Baro reisi tftl~p 

ğioe hBşlıyaCıtk ol~nııu için çok namouııı ilnoınddn öııce baroya 
mOblm esnslar1 ihtiva edt>o bu ta menı;up avukatlordaıı birini nam 
timataumeyl okuyuc:ıhuımızu veri zedio mafle\'İ vasıfları haiı olup 

~Oruz: olmadığını tahkike re bir rn 
Talimatname por tanzimine memur eder. 
M11dd~ 1 - 3:199 Sttyılı ovu Maddtt 8 - Baro idare mec 

kntlık lrnouounuo birinci bıthıoın 
1
• • • . üdd . 'd b' · 
Bı ıtıraz m etını ıtmesın 

2 lncı f11slıoda v1tzıh stııj bu t111l l . . . . , . . 
matoııme bQkllmlerioe tevfıkısn d n bır ay ıçınde > edıucı madde 
lcrıt olunur. de yBzılı roporu nnzarıs alarak 

Mııddt• 2 - işbu talimatoıt namzııctin stı j )'er lıstesine ka 
rnf-'de kullaoılıın ('< nun) kt>lime bul edılıp edılrııemesi hakkında 

sınd"D nuıksıtl 3499 tiK)lll tıvukıst mucip sel•epler gösıerilmek üze 
lık k tı nunudıır. rinde hır karar verilir. 

MttdıJe 3 - Avııkıstlık stl'!jı Bu karArn l-.areı mllddei 
en bZ bir sı•n' 11vuk~t yanmdıı umumi idııre meclisi cJ Zflları ve 
hir SPne de Adliye Vt>kAlt>li~ln 

1 
ya olakalı knrorın Vl'rildigi ''O 

lt>oslp edı CPgl mabkt•melerdtı ıfd ı yn tobli~i tnrıhıudeıı itıbaı eıı lıir 
t•dı:rıı t-k Ozt>:n ıkl st'nedlr. 1 h r . . d Adli ,, k"I ,. a ta ıçm o ye e u e.ıne 

Sh J.ı t:ıVVi1Jtl uvukut yırnıado . . d b 
1
. 

ıuraı e e ı ır. 
hl\Şhınır. 

Birinci fıkru1n ya zılı müd 
Avukat yanında staj 

det içinde bir karar verilme 
M11dcJ1• 4 - K ıı ıın un Mrlrıcl 

ruuddt:ıı;;iı.ıio A, C, E, F. H beodlt' mış olduğu tnkdıfdo dahi müd 
rinde y;ızıh Şrtrluırı b11lz OIBııl u 

dttn tıl; J • bnşlum k lstlyt•nlt-ı 

tsvukallık edecekler! 1er burocıu · 

ua bir hıtepnııme ile mllracaaı 

ederler. 

dei umumi idare meclisi tarafın 

dan müddetin inkızasıııdan iLi 
tıaren bir haftg iQiude Adliye 
vekAletinf! itırısz edebilir. 

Vekaletin her iki hr·lde ~f! 

Mhdıle 5 - DördOocU msddede receQ'i kararlar katidir. 
y11zııı talPpnıımeye ıış,.ğıdıı gö:;le 
rileıı \ t sıktı it r rıı;ıtoluuur. 

A - Nur.ıs hOvıvet cOzdanı 

1 P ı . hsll clnfcesınl g öı>te ren \ e 
s -ı lkıu t sılhırlyle ltı cııkıl ikişer 

s ırt-lı : 
B . Avııkatl ığ1 mlinl hir ba 

Iİ hulı ınd . ğıı.ıa, 1)1'\lt t ve hııpl 

'1•1 lı uwh ı l tıır sıı~·lıto \ 'Pf8 ıııtır 
1 ı11psi müst .. ızıııı bir cürOmd.-o 

- Soııu üçüncü sayf ıdn -

Seyyar 
Tiyatro ve 
Tiyatrocular 

ti k it 1 t hı O ,\ Zaınıın zamau muhtelif yer 
ınu " ı;ıırt- e ytı ı:.: r c ıuml 
lt'n bir Sl'ne veyn d.ıhıı / zlvade ıere muvakkat zamanlar için lı 

hııplı; cezııslyle mahkOm olman yatro kumpanyaları gelmekte vo 

ğına Ve> a bu öuçlısrdıto dolıs) ı ovunlar yapmnktadırlar , Bu 
cez.,f yııbııt hakim, mt1mur veyB 
BYukcıl olmttk vst!fım .kaybettlre 
c.-k mesleki bir suçtııo dolısyı in 
zi1>11 ı l tbklp allırıda bulunmadığı 

od dnlr bir beynonıımt>; 

O - Ynoında st.-j gOrecegi 

kumpanyalar, zamanı, zemini fe 

vniyeti naznrı dikkate almıya 

rak istedikleri eekilde, istedikler 

fiyatlarla bile\ satma ktadırlor , 

Sitıemalarıo ucuzlatıldıaı Hr 
ııvukatıo ynzıll mııvıf11kcıtı; 

c - ~amzedia ıl.hlakf gidi sırada halkın fahie fiyatlarla bi 
şi hakkıoda iki avukat tarafın let aa&1larak zararlarına mey 

dan tanzim kılınan takrlirııame dan verılmesFaoaru olmasa k a 
bır 1spı kooperatıfi kurulacıığı Evet bir mahalle kurulacak ur, Bu vesikaların birer eure\i 

Ankara 
12 

[Radyo) hakkında duyduQum havadısler 'tekmıl modera tesieatile. Zıra in ıt>aro reisi terofırıdarı iaBdik edi 
Bükümetimizce yapılacak hakkındaki fıkirlerıni sordum. oaal müteahhitleri auca 5 ,-000 1 rek Ad4iye veYftletlne aıoni:lerl 

naa•iodeyiz , 

Mercii o in 
celbederiz , müzakereler için fstnnbul &ram · 

Bnna bu hususta hayırlı cevap· liradan yukarı işler için oautiyt vay şirketi munıeseillerinin bir 
knc gOne knd r Ankaraya gele 
ceklorı bildırilm1:1ktedir , 

nazarı dikkntinl 

lir. Ve diğer suret veya asılla Kav anikinç Yu oosla v yanın 
Al ran la m!!kiiade yakalaa~ı 

=::::~· ·~a:1~~0• _ k 1 Yoğuslavya Kral Nafüi 
yüzba~ı Kavaııik•llç Akr~,~~: ~

1

~ I Be'gra~a ~ön~ü 

lar fercbıleceQ"ını e61lıyerek nik kurmayı göze alıyorlar. Bızim 

bin \'O muvaffak olunacağına de hu parayı milll bankalarımız 
emin ıavıtlerla eu m0jc1eleri verdi dan Ankarade buluııan komttine 

Bazı arkadaşların bır inşaat 1 
zon tarikıle bulabileceQ'ımızı talı 

şıı keti gotirlılerek tııksiıle ev t;ikatım rıel•oesf oln'rak beyan 
yaptırt~ak imkAoı temin edilse l'ı1ebılırim lote bövlece nfl~A· ı 

rı baro dosyasında saklanır. , 
ıo uneu maddede yazılı halce 1 
O beudınde gö:;terilen vesika ve I 
rılmf'Z. j 

Talepname beşio<'i meddorle 
yıhıll huırnslarla birlikte levdıi 

Okuyucularımızın 
Hu kuki ıorgulrına 

cevap verecegiz 
Sayın okuyucularımızdan 

ğördüğümüz rafbet v e ala 
kaya karşılık olmak üzere 
bu kere oldukça fetlakirlık 
la okuyucularımızın hukuk 
ceza ve icra 'tnevzuatında 
ra tladıkları mü~kilatı bize 
sordukları takdirde her ıınıf 
okuyuculanmmn anlaynbile 
ce(i şekilde kendilerini tat 
min edici cevapları gazete 
mir.de bulucaklardır. 

s~lmış \e yııkalaııarok 7 arkada hepimız birer ov yaptırırız, de· 
eıyle birlıkte lf\lkir ııdil · 1. ı llelgrad 12 (Haılyu) - meai üıerıııe ka" kıı:ıırıin bu ar-

mış ır, "' " 
Yugo laYya kral naihi zuda bulunalıilecPğıui araştır· 

Hatay Reji Maresi Pol Ronıanyndnıı ]Jclgrnda 1 makin hu ışe başladım. Havadis 
, • • •• •• • • _ dönıııü~tiir. süı'atlo rayıl3rak bu güne ka 

Suriye R,.. jisiile n 11 dar 19 znıın ortak oım1va ıatıp 
1939 JA •mı"r enter i l olarak isimlerini kaydetıirdıkle alakasını kesdi M rİUİ 8Öyllyebtlırim. 

1 
nasyonal Fuarı Bu vaziyet üzeı ıııe belediye Antakya - H tay habEır b·"' · · ~ 

roııll bıldırıyor: u ı • reıaımiz veıaı Ramazenoğluna 
b Hatny rl:'jı idurosl yeni sene 1 bir milyon müşterı- vnzireıio -oldôiyetini haber Vere 
aşından itibaren Suriye rejısile ni n Uğrağıdır. rek Ank rada bu hususta hususi 

elııkaAını kf!sPrek • k' . !\_. J I . ı·de temaslarda bulunmak üzere mü Üı1" mustR 11 bır .... a Z f ffi ) n 
m ~l l)'Ol halıue l?Plmışılr. arın 1 ~ı ş ( ı ; ~Aad" alınıştım HülAFlatan miJj 
d- 1• 

11!0 kradnkı H ııuv r ... jı mü il h ızırlayınız. il d.,ıiyeLılırımkı bu ıe üz.,, n ıt~ ç ı 
Ur Ut!'U f11Uh880be \ . .,.J.lffillldOO :ı 1 1 rr k • kA 

llul\ il ışı ırım muvıı H ıyet ıın uııı mu 
re:~~·~_ D~ruııakı şirket unıı..m ll20 Ağustos-20 Eylül 1 hekkaktır. AııknrodR hııhçelı ev 
Dl ur uauue baQlı olacaktır. 1 ~ ....... ===~~ - ~==~~=;;;;;;, ler kooperRlifınin mukueleoame 

>üz oıtaklı bir kooperııtıf k• rd tarihıııdeo •on gıiıı içiııde t•aro 
ıtuınuz takdırd0 yüı hRııelı yt-ııı ııuıı 'Veya adııylj duiresini'1 mü 
bır muhıılle Tarı;usıı eereflendi· nas ı p bir yeriııdA on bee gün 
receğırniıoin bir hakikoı ıolnt•aA"ı müd::ietle tal ik ve il.u1 olunur. 1 
nı tob:rar ederim. A111rnrade on Her avukat \'flya tHııj .> r bu' 
hırı _ııraıık fo b<•e lıırı liralık iki l milıHJ ·t çı ndf1 kRydıu ıçrasına 
&•p uzerıııe ııvltır kuruımuştuı·. Hu) . 

1 1 lı 
1 

~ k d k ı 
ıtıraı.t 1:1 ,u uıııt ı 11 • ..,.u ıı ör ı 

ederıu Lurudu üçte bıre fttk ıu . . . 
bir ucuzlukla inşa olunabılece· • ıtırozın ıetkık edı!ebılmeat vazıh 
ğini tahmiu ediyorum. Belki biz ,, r - - ~ 

b~rstlaki erzusa göre iki ÜQ bin semnde mutaleasını alacağız • 
lıralık ufak veya mOşterek evler Kooperntifımııin baoına Şödı Eli· 
yapmak ıcm de tipler orıyıdaQ'IZ yeşılıde geıırebf'Rımiıi haber ve 

Ankara koopernııfınden ev rirsem bu iein mutaffak olhca· 
nıodelh• ı 1111 1Slt'ı11k, )'ıtkll da fl"• ı 6llllA eiiphemlz kalmaz 280Dede• 
lı-ıl!~h t , . Bıııılar üıtırııııi11 ıklınıe 1 rim. 
göru bumda tadıloıı bır e~kıl D.-di külh•t3leri içtik ve teeek· 
verılnrntı ıı;ııı ı nar plA·ıımızı kür ederek ııvrıl<hm 
rapmakta lıulunau profesör Yan 1 Sıdkı Tanrıverdf 

Bu mevzu için gazetemiz 
do muayyen ·bir autuıı tah 
aiı ettik. 

Gazetemizin vu ab sizi 
mümkün oldqğu kadar aor 
gulartnu nzerinde l.envir ede 

cekti~·--- ~ ... ... . ... --"-........ -• 
-ı---



12 lkincikAnun 1939 Perşembe YENi MERSiN SAYFA 2 
Kavga Sonu Piyesi 

oynanırken 
Şehir ve memleket Haberleri 

1 _,__ __ . i\NKARA 
Radyosunda bu 
günkü program 

Ayın beeinde Halke' l Tem· 
sil komitesi yep)eoi bir eser 
&ahneye koydu • 

vazan:Seyirci Maarif Vek81eti UrimizTicaretveZahire 
muameleye tevessiıı Pdece~im Borsasm~a Tiirkiye Rııdyod füzyon p0• 

diyor ve kürsuyü terkediyor y f~Il i Barem cetvel •. hazı ı·ıadı taları, Türkiye Radyosu, Anki' 
perde kapanıyor • ra Radyosu • 

Bu eser, yazılıe1 ve e11hne 
ye konueu itibariyle eimdiye ka 
der lPmsıl edilenlerin hi(" birine 
bPntPnıemesi hPpimiz Oıerinde 
yodırgatıcı ve hoşhmdırıcı bir 
tesir uynııc1ırdı . Böyle olmafl 
da pPk t1ıb1f idi . 

Ka,·ga sonu piyesi bir kı• 

eını ikı perdeden ibaret çok dO 
Q'ümlü ve ee:rirciler atasmda 
bııştayıp sahnede biten güıel 

ftd n lıı nıunfPrel ve terbiye pise· 
sıdır . Komedi olarak canlandı· 

rılınası da mevzuu sıkmadan 

zevkle seyircılere haımeuirmek 

ledır . 

BJRINCI KISIM 

Halk arRtıındaki bu adamda Darı yapılan Dalga uzunlulu 
- Diledi~in gibi yap • A layiha yakında büyük mi//et muameleler 169 m. ısa Kc8 120 K•' 

dRmrn canını sıkma biz buraya / iT A Q 19 7 "" m~c ı·aı"ne V "/ k · · . 4 rn 15195 Kı:s .,,., 
kOl!fManB dinlemPJA dP~İI ti yet ~ erf f C~ • ·.~ • 
ro seyrelmeğe geldik ilAh. Gıbi Mıtarlf VckalPtlnln mu~llim 125 500 • . Dun şehrımıı tıcaret ve z • ~~vK;~ ~· P. 

3170 
m. 9465 

Kr.S· 
söylenerek salonu ıığır adımlar• ve mttBrıf mf'murl11rıoın tPrfilerı 150 600 , hıre borl'a&ında on bee ton An 
la tArkediyor. !hakkında yt>nl bir k>ınun proi •sl Bu ar1tdıtkl Pskl bttrem dere·ı tep üzümü 13 knrue öO santim 

1 
Cuma 131/939 

Hnlk bu Qirkin hl\diseden h~zırhıdıQ'mı y11ımışhk Bu prc J ·ye CPJerln•n v11zlyetlt"rl de deaıemış den ve yıne on bPş ton .anteb . 12,30 Tı1rk mOziQi ·p 
müteeHir • Poli11IM de IAkayt • gö·e yt>nl m1turlf tt şkllAhndas btt· buluomıtktıırtır. 1 üzilmü 18 kuruş 25 santımden 1 13 00 Saat, sj ı nı haberleri 

Ad b "d" ı nm dpıt-ct-lerl d• ğ;şmt-klt>dlr. 1 Bu proj. yHkında MlllPt 'tfpc ve 45 ton çavdar 3 kuruş meteor ankara 
am aer esıçe g• ıyor • • 5 j 

S 1 d l ü _ BOlOo mut!llı~lt'rl 1ılAlrsd11r llsine vt-rlleıek ktıııun bıtliode çı· 37 Saııl!mrleo 12 ıon Cı! yhan si 12 ıo 14 Müzik (karıcıık rol 
ıt oıı a ı tun Asaplar ge· d b d 1 1 1 d 1 ' • · w P . . . 1 e en u erece Pr o o .. t>r *"n bıt kecaık ve tHtblk Pdiı• c.-ktlr samı 18 kur ue 125 santimden ram pi) 

rılmıe bır halde • t ld "" ıı 1 ı k 1 • f Biri . ' ... o ııauou, mu1ı ım Pr n ~ç11r alınıp aatılmıetır. 18 80 MDzik (AğlenceU plak 
• . lırH msaış tthıc;ıkhırmı göstı>rt>o Hs Umu " M ı· • l'I. 1 Adana bor8deıoda kletlaııd ır,15 Saet, fljıtns MeteoıorO 

- Böyle sarhoşu ne dıye tf>}'l l\Şa~ıya YtıZı)orııı: mı ec ıs m ıuap P.rl 41 kurue 50 sanlımden Ve kapı ' ji te zira.ıt hor- ası haberleri 
ıokarlar • At.il mıuış Al11c ·ıQ'ı maaş k d d . . . 19 25 Ta k - · A • ...r . a unu .. kik malı 37 kuruela 37 kurue 50 snn 1 r muzı .. ı· saz es .. 

D•Q'eri ; ıo 4o Ura fi n 8 801$1 1 timden ve parlak 33 kurue 75 leri ve şarkılar ve &ürküler 
- AJıp deQ'ilmi ? Buraya 15 50 • D h · ı · V k . ı santimle 36 kuruş ve &emiz pa 1 - Peeret 

kavga dinlemeye mi aeldik • 20 60 a a ı ıye tt &ıetı umumt ı 2 - Su ıemaisi şıırkıl•' 
Öteki : 25 70 • meclie iııtihaplarına dair otan 1 muk 27 kuruela 32 kurut 50 okuyan Mahmut Karındaı 
- Çirkin eey f SO 85 ,, 2630 sayılı kanunun ikinci mad : santim arasında alınıp satıldığı S - Saz semaiıl 

Birlnni sinyal •• ikinci, üçOn 
cü sinyal perde açılıyor, sahne· 

de altı oklu bayraQın önünde' 
fPŞil ~uhıı örtülü bir kürsü vıır Son ıirı7al vuruluyor ; 

35 100 • deıioi deQietireo L.ıir kanun pro bura borsasrna verlten m,lumaı 4 - Udi Ahmet -- Ye•eı :g ::g • j si hazırlamıe ve proje Kemu lan anlatılmıtıır. oeımanınla seyd eyledin 

60 220 
: 1 ı ta)·a sevkedi'mek Dzere hat• 8 1 5 - Şahane gözler tOrkü 

80 260 • kanıığa gönderilmişmiŞtir. Dt-Q'ie 1 Lı"man H herlerı· 6 - Karanfil oylum oyJuıO 
Hayret söylPvmi 1 Temsilmi bu? Perde açıldı tiyatro açıldı 

Hasan Gürepik çıkıyor • c\!edıha BengO• elinde bir iş ile 
- Sayın bayanlar baylar! mPfguldür • •Adnan• aeaı:tı yu 

$imdı ofukat Bay Sedaı size ti karı l\eabi adımlarla geziyor • 
~atr?ro ua.sıl gitmeli ? Mevzuu I Gramofonda bir ki tara Qıl~ın 
uzerıade bır koııf~rans verecek· naQmelerile bu ıessiıliQi yırtı · 

1 türkü okuyaular Mahmul KarıO 90 300 • lirilerı madde umumi meclis inli 
h 1 1 1at, Sı:tfiJe Tokay 100 4( O AP erırıın > urdım h6r tarııfın 

------------·- dıt ayni güudo ve ayııi eekilde 1 Limanımızda bulunan VA Tüık müzığı (1Jıtlanlar Refi~ 
isııhdı:ıf devl~ı demir)'olları namıaa l{elir Fersan, Fahire Ft1rsan, Keınal 

diA'i kömürü hoealtmakta olan Nı.) Bıi Seyhun, E. Kadri 
d h 1 k S d 

, yııpılmuıuın temiutııi 
rıııı ~ asım arı avu aı *' ıı ı j k . 

. Ptma ltıdır terdir • İçeri g iren (Heşadi) : yor. 
- Ba>·Sedat • . Avukat bay Demek piyese eimdi baelıı 

tan •RPeanaıı• ücret mukJbıfı · 

SedaL dıye takdim ediyor ve çe nıyor deminki hadise sahiden 
kiliyor . konferanımıı Şahıslar konuemı:ı 

(Reşad • ) tamdıaımır.a •e bay larına devam edi1orlar. Geliyor 
Sedat diye takdim editd :ğine Geliyor .•• 

1 h ...ı b • d M ~ ı K ~ t Necat ve irıhiearlara ait ıuıu bo 
8 OllŞ V8 nı ayet "e la ti ava) 1 e tupçu ar ve ayma am ar 
kaybetmi~&ir , ' şalımasktR olen Sınop vaporları 

20.00 Konuema ( haftalı• 
spor ııııati 

ikinci pel'de RÇlldı , arasm~a } apıracak 1 :ile;~:~ ~~ıj:;::~Şl::d~~.Şllffi Jimaoı 
Düğümler çözü'ctit , Alı ı e drıg·'ısı·~ıı'LI f j Alman bandıralı Adana "a 

20 ıs Turk müıltı ince ıs• 
f11slı Karcıgur okuyan Tasin K• 
rakuş ç41anlar Hıtkkı DermaO 

E~ref Kadrı, Hıtsau GUr, Hamdi 
Tokoy, BaıJrı Üfler 

görA bu konternne tiyatronun 
baeladıQına delAlet ediyc.r . Da· 
mek eser baetadı . Şımdi diQer 
eehas da birer vesile ile gelecek 
ler diye beklıyoruz • 

Yektanın • AdnRD • aonPıı 

Hürmüz c Le1IA iz • ile bahası 
Ali cRtışet Demir• geliyor. 

yin Jt>Q'tıııı s ... vını il ılt-d hıt n ... n " A l 1 poru malzeme hOŞRlllp huhuhel 
wu. Avukat St!dıttla ult-rıdı te almıya devam etmekıedır. Türk 

Sahne bir ara boşaldı bu 
kavgacı karı koca ç~kiee, Qekış .. 
sahneye girince ; aoıonda eiddet 
li bir hayret hıçkırıtı duyuldu. 

Alı Heyin matıı. um oldugu tBZ Drlhıliye veldlleti nıemurio bırndralı kurıulue vııporu gelm•e 
mınıtlla ciddiyPtıni ka1betti, Çıft ın lihap komhıyoııu ıoplenmıe ve çimerıto tahlivesine bnşlamıe 

21,00 Suat, esham, ıahtilll 

ve kambiyo nukuı borsası fı1•' 
ları 

Konferans devam ediyor.Ga 
rpte tiyatroya nasıl girilirmie • 
Herkesin nelere riayet etmesi 
lAzımmış •• Artist ne demek· 
mie • Kimler ıiyetrosa gitme· 

ler evlerine döuerkeu yap.ek11n ve bazı mHklupçulrır ile kayma J tır. Bekleom~kte olan Konya 98 

avukat Süldhi Ali Beyden ücre kıımlar aresıoda thıQieiklik yapıl poru düu geQ vekte kadar gel 
ti vtıkAletteu matlubu olan sek mas1 hakkıoda bir kararname memietir. 
tıeu kuruşu istiyor , l)rcıj~Rİ hıtıirlao;19tır. 

21,15 Konuşma 
21 30 Muzık (Riya11eti cudl 

hur flarmonik orkesrıısı ,,ı 
PrAetorius 

meli imiş . Konferans devam edi 
yor hıUA sahneye çıkan yok • 

Herkes: 
- A •• A •• 

- Ayol demin burada 

haknrflt eden adam •• 
Öıeki · 1 

Kahkaha ve alkışlAr 11rasıo 

hatibe 

Acaba tem il başlanıadımı ? Bu - Ya .• Demek deminki ta 

da piyes soua erdi , , 

•Kavga sonu• piyesi 
komıtenıız tarafıııdan 

umumiyesi itibarile İJİ 

temsil 
heyf't• 
temsil 

temsilden evvel verilen bir kon· rekette piyP& ıcabı imie, 
feranemı i Halk arasından bir Ş nıdi herkes , sahııf'ye Çok 
ses ; yakın bir al4ka ile bıığlarıdı, t-D 

- Eh yeter arlık efendi •• ufak bir kelimeyi bile kaçırm ı< 

Adabı muaşereti hPpimiz de aı· mağB çaJıeıyorlardı , 
ıio kadar bılenlerdeniz h ıtıp • J Vaka çok girift , , Enelre 
Bozularak : tüppe hoppa bir evlAıla a~ r 

- Bayım görüyo:umki siz· baelı makul herıkinio muhaver 

Fantazi 
ı ı Piyes ve Senaryo 
lı 

ilihi melodi Bekir Uluğ 

19 
Atomların bile aıktır 1olda11 •• 

•Kızlar ve erkekler gıderler. 

GOrtan • 
Ayın dotueuna bıtkarken ıudan, 
Sev6(ım uzanıyor kızıl uykudan. 
Yaeayıtm zevki aaıla, aöılddir. 
Üaıume doQarken kıpkızıl bir tao. 

Nuray • Gürlao. 
Oürtan • Söyle, ıöyle •. 

Nuray • Haydl öp bl'ni ••• 
Bütün varlıtımla aevdim çok aeol •• 
Kalmasın kalbinde baıka hattraiı. 
Ben kalayım kalbinde ıevaıli, Gilrtan. 

Gözlertn\n bö1le açılacaıını hiç umma1d1D 
deaıı mi GGrtan. 

GGrtan • Ha1ır, fakat bu bir muciıedir. 
Nura1 , Gözlerin aoılmamıı olaa1dı ne beni 

ne ıu eırıl eml akan su10. ne de tabiahn aon 
ıuz gilzellığıni göremi1ecek&io. 

Gıirlan · Şüphesiı. 
Nurny Şııyed babanı gözlerini eÇmamıı ol 

88)'dı ölünceye kadar ömrdo iztırab ve elem 
loiode aeçeoek kim bilir Dllal ıOrQoeoeküo. 

fi 

Oürlao · Ev~l doQru. 
NLrc1y • Babam gozlerioi açmamıı olsa1dı bir 

ıuuısuı detmtıu kılatuıluluodasn kurıulamı· 

7acaktıo. 

Oürtan • Size minnetimin derecesini anlatamam 
NuraJ • Babam olmamış olsaydı, 
Gürtan • Ve göılf'rımi sçmamıe olsa7dı bu 

gurbet ellerde bir dılim ekmek ioin sürılnecek 
te belki de açlıktan öleceluım delıl mi· 

Nuray • ŞüphP&IZ evet. 
Gürtan · Babanıs gösterimi açmamıı olR&ydı 

ıizi gl\rmemie olurdum dej'il mi. 
NuraJ • Eveı. 
Gürtan • HııemPtpenahilerindPn ıöılPrimi aç 

mak kudrelİDI iÖılLeren 9e)'İ taskdıs f< Öpmek 
iıt11rim. 

imparator • Buyurun takdiı edin. •Kı"rm111 
bir taı paıç 1uunı terir. 

Gilrtın • TaıekkOr ederim- 11Tatı ö,er. NuraJ 
ben kör kalmış olsaydım akibetim ne olurdu. 
Nurır • 86rünerek ölmek, 
Görtan • Sııe kareı eOkran ve minnetim aoo 

suzdur. Yalnız benim gözlerimi ao1ın bu kırm1ıı 
ıae peıÇımnda daba ne aıbi kerameı var lQLfen 
baoa aola,1011. 

Nüfus Müdürlerinin 
~a~ro ve maEşlan 

Dörtyol Kooperatifi 
A ntakyadan porta· 

kal satın olacak 

1 - dördünü seııfoni (Q,.ıj• 
nal metni • A. Bruckueı) 

Hareketli 

3 - La Pıılom11 e11rkııı üı• 
rinc f&nıazı (Pt>pi Müller) 

4 - Köy evinde ışıklar ul• 
E. 8'lrge E Ar Naundorf tertıbi 

5 - İık tıahar ·melodi (R· 
Becker op 3 No 8 

lmpHrııtor • Bu kızıl 1aeın hassası kör olan k ~ yük fpnalı da yapılan iyiliQi senin aibi on d• 
göztı göı me lıuneti verdiQ'i aıbi aören bir gö ka içmdo on defa baea kakmaktır. Yıtpılan if 
Zt'de tArs tarafı sür üldüaü zaman görmeme fe -
hıketini verir liQin eükranını ödemek iQin sana kulluk 7apı• 

Gürıen • Şımdi aözlerim açık oldutu halde iyilıQ'İUizi milyon kerre gözümün önünde cao1•
1 

ölOmdPn kurıuhtbıl.rmiyim. dırmak iQio Bebebler arıyar.aksıo11 Belki bu, P' 
Nura7 • H11 yır, rilerio vara sizin gibi gOzellerin ade&idir. 

Gürıan Bana çok tıüyük iJilik ettiniz, teeek Nura1 • Lakin siz bt>ni tuhkir edhorıuoıJ' 
kür ederım, iyilıQıııize kurtı nankör olmamak imparator • O çok doı?ru söyli1or kızım. 
için bana yepııtıuız iyılıği nasıl ödeyetıılirim Nuray • A, A, ben buua alışkın deQilım Lıa11' 
bilmiyorum. Baua yapılan iyilık en bü)'ük iyi Gılrtan • Anladıın boyan anladırn. Buo01 

lıkıır. içindir kı gözlerimin kör kalmasıuı dileyor&Jll 

Nuray • Bilmek ve anlamak bir fazilettir. bakınız • dııeı aöılerine sürer • aöılerimi ııol 
Gür ao • lyilıj'i l:.klr edenler en aeııtı ve al ediyorum. 

oakıır deQ'ıl mi. Nuraf - Baba ben mahtoldum. Ouu jlura' 
Murıty • Evet baba • 
Güıtan · Şu anda ben düoyanırı en meırnd İmparator • lmkAnı 7ok kızım • 

ve bedbaht adamıyım Meaudum çünkü körlük N ıray · Ah Oürtau ne yaptın. ne J8P 
df-D kurtuldum, R ... dbHhıım, çünkü ileıebed bu 1 Gürtan ... •sornuna ııırılır9 ben ıeui deli gıııl 
i1ılık hııeıms ZHmıırılı, umııoıız vurulacak. • sevı•orum. Aman allHhım beıı ıimdı Da olac11f•* 

N1Jray • Ne nıüııa1>tıtıeı Gıl tan · Hıo bırıey oım1y .. c11kıın korkro' 
Gürlen • Burıu benden Porma. Benimle on da K •nd• Al@minde daha meeud ve daha ten ol• 

kıkadır konueuyorsun. Bu on dakika içinde iyi caksın Yalnız beni rah&hız etme. 
lıai on defa söylediniz. ÇHkil Nuray önümden 7ine ıablandı hissi_. 

Nuraf • Amma 1alan süylemisorum ki. Senden bıışka bana yar bulun mu Artemi••' 
Gtlrtan • Lakin ben bu zillete bofun eQemem Benim aekım daha ıeı·t Ço~kuo 1ıldırıot" 

O ııun içind u ki tt-kitıi gı bi kc r ve heree1ven lard•O 
mdhrum 8Ürünrrek, kaderime9 a9lcııııa a6}'1 S' arak 
ölnuıyi daha güıel lıuluyorum, Düıırada ea bü 
yQk faıileı insanlara i1ilik rapmaktır. Eu bü· 

NurAf • 
Seni ilt:ltıbed bt1u se~eceğim bil Gürtııll•' 

- Sonu var -
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Avuka lıl{ 
kantınıı Dünyada Neler oluyor IV-lERSiN Ev eşyası ve mü~emmel 

bir pi ,,ano satılıktır 
Pi YASASI Almanva nı;nıulaıam~tin ( 11. KRiETZ,CII ) - Bıriııctd n devem- 1 .. 

M~dde 9- Her baıoda Satıhk nutuklar 1 ruar~<Jl1 c .. lık c~praz telli HZ milstamrl ve ruiikem 
bir Stajyer JistcGi bulunur. A- ' lllfl hir .piyan~ ıı~ lıir s ·ılon \e bir yatak Otlcısı 
vukatl.k shjı listeye k -yıl ta Londrada bllyUk bır hım hepısi d~ fevks ildedir. 1 12-1 - 938 taktnurttiau \'e Sair lt-(Hrruallan miirt-kk.,p ev f>Ş-
rihinden iti~ ren başlar. İti l vardır.. 1 ı' Birtaç nUmum; j Pamuklar 'Kn s Kn~ \' HSJ fl~llı harıf'\ SPlwhılt- l.ulnıiiz~yttdP ~c+·ltı satılıkı11·. 
rax, kıydıo ıcrasını durdur~~' Str~nd hanı. Bu hanın av Düğllrıde söylpı•ecek nu· Kı~vlant 41 

1
~ · .Hiiz y .. d~ 14 ıHlııurıu~arıİ n~:19 tari1Jiue nılisa-

Me dde 1 O - Baro rel6l, lusuoa gırersonız, yazıhaoel.r· tıık: 5 ı,ra Seosy ıdevri yel<r· Doğmalı 38 d i f eıı 11 ~ııı· !.'si J:İııı iı saat .?ıı l•eşıe • v.~ ıı! İİ lı·a kip 
rt>sru vey~ ııldk~darıo müra· dea birıııin gapısında şu tev de arııatılacıtk muht~lif fakra- Kapı mala 37 lpazar ~ıiııu SH3l orı•ta T1tt•car kulubıı cıvarrnda 
c•adtı üu-~~ote ~ltoJın taklepna haylı gJörürs;inUz; Satılık nu fer. 3 lıra, M"zer b~şında söyK Koza 8,yok tiiccar,tan llakkı CPmal Ü·~~r'ın hanesinde icra me e gos erı eo avu attan tuk 81 • • } ırrııa -. 
b k b. k t d y h . . . ıenPcek nutu'< (10 daktkehı. KoHcı parlağı 35. j 1 k · 
t•f. a" ır -~~u . yanbın a . .a~ı a?eye gırıp ızahat varım lira. N~sir mPzert~111 Bu~day-Çavdar ,~. 1 PCe lir. 

s •J gorecegını tayın aro ısterHı11ı1. Sl7.e Bnlstırlaı; J • 1 li Eşyayı görme istiyenlerin şimdideu \ H salıu 
reisine aittir -Muhıeıır merttsım:erd~ yazısı 2 Jıra. Manzum mezar· ı Sert anadol 4•50 almak istivt>oJ,..rin nıfiza\'Pde ~Ün ve saatındamPZ 

IS: ' " - ·o ~ \İr I t•e\'P UUİr;.ıcaat e\' PIUf-1 ~rl 1 cın 0 tJrtiJr. 3 5 
Avukat, her "ı'-ı· halde de dO..,oUrılerd .... , nı· şanlarda, cena· taşı yazısı 4 lıra. ·ı 1 Yum.uşa~ 4.25 l ~ • • 1 ·, • " f A 1 

stajyeri kabule ınec~urdur zelerde, {kUşad resımterınde Ru. yaz.th~ne ~ok ış gllr~ Yerh bugdayı a.:• I l A N _., 
Madde 11- Gere' namzet :;öyJeuecek her ~eşit nutuklar nıektı-dır. 1 alıpleı ı varsa aşa Çavdıır !i,S],5 

tarafından gösterilen gerek vardır. ğıtlaki adre~cı ya1sınlar; Anadol yula! 3,50 ff 
b ro reisınce rt-sen tayin o u Yazıhane sahibi ilave ed(·r. Blacpool and Co. Strırnd Arpa Mersin Bele~iye iyasetinden; 
un. avukat stıj devresini nam - Nutu~ lar eo meşhur, mu Si reel 19. Ana~ol 3·87 •5 G ii 

111
,. ii ~ 

11
,. y ıfa ıııııda k ı Pasla lıa neni ıı ön ii ııdeıı 

ze.dın mesleki yetifmesini tc· harrirlerimize yazdırılmıştır. Loodra Yt>rlı ;'~:·5 kışla .. \'a doiiru uııl~n Ht-lOn ~· o\ parke ktildırım ya rnıa edecek şekilde tanzim ve Nohut eksb'a • c ""' 

rf ) · h t 'l, J · h t Fasulye 11,13 pılıı•ak t"izre sökiHuwye haşbrııluuştır .. Hu cadde bu hususu devamlı bir mura es ı a ' es ı a y l f ı· ' 
'- u a yer ı 1 3,50 ,··ız .. r·ir•ti~ bult•nan diik~{ın ve evlere 1"tUe SU\U 11•be albnda bulundurm•i• M · k '- 1 ,. • "" J 

b d "' •-t ercıme ı•r• 4,50 ;tlıta:tk isliy~ıılt!r sn ı~sis:ıt1111 şimdi 11aplırdılları nıcc ur ur. n vı uµa d3vlelleri sılah- na başlanaca" ır. Sahle .; 
Madde 1~- Avukat, me1 lanınek husnsanıfo hirbirlerile Fronslztar 931:1 b•ut~elPrin T I P _ taktHrtf~ yolun sö1' ülnıiiş olma~ı hasr.bile lt1SİSal 

leki faaliyetinin her safhasın yarış etmekten vazg.,ç13 miyor· de deniz harp vasıtaları için at 1 çoıeo urnSrtJfmdau i~tıfade edebil11c~kleriı1tl~n ~ol yapll-
da ve bilhassa dava evrak ve ıar. Geçenlerde Almanlar mu- ııuyok bir kısım ayırmışlardır. Balm~mu ın~dan evv~l bcığlama lesisatmı yaptırmaları tlan 9 dosyalarının tauirninde nam· aızam bir tayyı;ru gPmisini Bu pııra ıle 4 tane 35 bın ton Cebrı olunur. 2 ~ 
ıedin mümarese peyda eyle· derııze ındi rmışı rJi. Fransız· tuk drıtrıot 18 bin tonluk iki Susa~ ,.. 
m'sine dikkat ve itiha eder. 1'1.r da yeni yaptırdıkları 35 tsyynre g~misi 3 tane 8 biu . apa5ı 

Stajyer, staj müddeti için hın tonlulc rnuazzaın dritnotu tonluk krovazfü• birçolt deniz ~ıy~h 
de mahkeme celselerine ve {P.fece'< ayın on yedisinde de· altı gemilerıle diğer harp vası Şar d 

• 11izQ ı· 0 .~ ·1 ı ı d R . d" . Ana ol mevcutsa staj v.onferanılarm" u rec • er ı r. u yımi tusı ırışa e •leCAktır. d 
devam etmek. neıdiode çalı~ deniz • i leriııin Bdı RişliyödUr Bu şellildf': 1939 SP.rıesin· Ay ın 

R · ö · · . . Yıkanmıı yapak tagwı avukat tarafından tevdi ış 1Y denııe ındırıldık· de t~zgaha konan Frdnsız ge-ıG .. 
t • uz yunu olunan işleri t.kib ve davıı .. n sonra aynı reıgahta aynı mil~rinin tonl1jı 340 bin ton K 

1 
"f "k 

t d · · · . 1 onya ma ı ta ti evrakını hnıim eylemf k ve bu on 11 )e ıı bır drıtnot ınştsı olr.cawtıı y 
• ozgat talimatname hükümleri d ire· u ----------------- K ı. 1 

sinde verılen vazifeleri if.. ile ÇUi um kenarındaki Ben artık artist ~e üilim \ eçi "
1 1 

mtkelleftir. I L"I Pirinçler 
Madde 13- Avukat, ne2 0 Om0uf tsveçli sinPma yıldızı Ay Birinci nevi mal 

dinde çalışan stajyere avu- . halyaııın Novare ŞPhrinde no Rfrgo bundan Uç dört sene lkinci nevi mal 
katlık meaJeğiyle alikalı ol- hır karı koca mucize kabil ı ıı- l . · ç 
mayan işleri tevdi etmek su· ien öıUmd .. n kurtulmuşl6rdır. evvel ngıltert>de el üstünde 1 K:~ve 
retile stajdan maksut olan g• MılAno tUC"Brlor d 38 tululan artistlerden birıydi. ra . 

• w ın an yaş . . . . Badem, çekırdek Y~ye mubalif hıueket edemez. •orandekı Agostıuo Mımıianı l{Ht sonra bıı denb.re ortadan ı içleri 
Madde 14 Raro reisı ıle 30 yaşındaıii karısı, Nova ı kayholmuş'u. Tali. badem içi 

m&kbul mazeretleri halinde ra şehrıııe otomobiıJ,.. gıderken Geçeu gOn. onu hahrlıyan Acı • ,. 
staj~erlt're senede on beş giio <alb _hestalı~ına mUp•e a olan 1 hir sin~ma mUdUr U artisti arı Acı çekirdek 
izin verebilir. "'rlıegın .hırd~nbire stırıcısı tu yor. Adresini hnluyor ve tele• Urfa Yağı 

Staj müdd~'ti esnasında tarak kendini kaybeım ş. fon t>diyor. fçel ,, 

18;50 

yok 
52 
52, 
50 
80 
yok 
120 

52 

18,22 

26tJ 
110 

95 
58 

37, 
90 
70 

51 

280 

ıoo 
makbul sebepler dolay•siyle Kocas b ı 

ıııın ayı dığını gö -S zin ıçin mUk~mmel bir inkıtular üç nyı geçmemişsf' en kadı • -------·----
1.kmal ett"ırı·ı,·r · n sogul( kanlılık gös ol va .. , diyor. LUtfı:m 6eliıı te•erek d .. rhaı , 

t L • vo.ana s 1 rılmış aörU~elim . 
Dtntaıo, makbul sebep). ve otornohl ı n iki telıerleg-i bır • ı.~ .. •·at arıı"at 

re istioad etmemesi veya üç k r .. " .. bıı tek lifi rfd 
ıçıır um ~narını aşrrış olrlu'•ıı d d ' e ayı geçmesi halinde sbjy ruı d ts ı e ıyor v : 

"' 1 rıt 8 ınal<iııeyi durdurmag-.. . , 
yukardaki hükümler dairesin· •nuvaffak 1 -Reıı artılc Htıst Ayno 
d 'd o muştur. Yetış'"'n . 

Nöbetçi 
Eczane 

i l A N 
Tarsus va~ıfJar memurluğun~an 

Keşif Muvakkat 
bedeli tcm ınat 
Lira k. Lira k. 

Mevkii Nevi No. Vakfı 

496 00 37 ~O Buğday pazerı Han t-11 Tnıuıi Mehmet 

348 4i 26 13 ismet loönü C. fırıo 66 Karmut Zeliha 
186 00 t.'1 95 Kerdirciler A. HAD 94 Mahmut p•ı• 

U8 00 7 35 Yenıhan caddesi Dükkin 2 l ,, ,. 
Yu~arula nıev~ii v~ ~.-şıf ht'cidl~ri ~· azeh dört 

ltla va~ır y .. rlerira tamiri 24~0 sa~· ıll karıırn uya
rınca Hcık ~ksiltmPV~ konulmuştur. \liirrnkasa 
.i 1·~39. yiiuiiııciPH İtılı a rtıu eyyamı l:ıtiliy~ hariç 
,·irmi "i~ıuliir. 28 1-9.19 curmırt•· si ~~iinfi ~aat !O 
~fil ila .lt'ı ... ri ~· ;ıpılac ;.ı ğıruları l:tlipltırin o µii11 T~r
..;u!'\ V d~ı(lar lllt'nıtır luğ •· rıa nıiirat~aaıları i ' Arı olu-
ıııır. 8 13 ıs :~4 

Bahçe sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Boılur, kokulu, lltl~ırut c n ı Muz fı laoları hu 
ay sonurıa kadar her isliyene "Jtılmaktadır. 

Hu fıılarılaruan etlirınırk ar u edenlerirı: 
~ı~rsin: Aı ık zade han Bahaellin Közber ıi-

e yenı en stııja başlımıısı bazı kim 1 . d . ci• ğ lım mıtyoner karısı, ma 
liıamdır. s~ erııı te arık etıığ . . . 

hı.ııat ve manivelalarıa otomo- dam Rışar Feyrıyım , 1 l A H M•dde 15-Neıdinde sbj · 
yapılan avukat baro idare oıı ve içind~kiler kurtarılmış H-tkikaten artBl Oç sene· 13 - İkinci kioun -939 

m•disine h-. üç ayda bir staj ıa.r ~·••k oloıno~ıı kondra Ç• Jenbı ri m•şhur bir tayyare içe~ Hafia mü~ürlüğDn~en - . . 

'V ........ - 3 5 cartl tha n~si ru-~ miirHcaalla rı. 

Yetin ı"stı"d t ve bı'lgı"aı·, yaptı l(ıldı kte11 sonra bayılan edam fabrikatörünün oNlu iJe evlen- Sa"'lık Eczanesı· 1 1 1 d k 
d " 5 t -Tar sııs - •uza ulı ~o u nnu UZtJrrn e ı aı işJer, yt.!lişroe derecesi vazi "

0
() ıne g~lmıştiı. mış bu l unmakradır. ı. ı J • 

----·-----~ Bac.' ~öpriisiirultın İlilıartın 4_+' 72 ~.· m. erı ar_a-felerinin sureti ifası ve dig" er 1 k r b .1 1 37 13 14 1 
l!'mdaki esaslı la•uiratın .,şı Pue ı . tra Z•ti sifatları gibi hususlar YılLa~ı LeJı'yeler'ı 'f .. 

hakkında ve bir senelik mUd f 1 U V il U UCC3f olup açık ~~silluıe~~ konulmuştur. 
dcı;• b•tamında da ıt.jın mu 8SU ye Ve l8YJ8r8 Acaoeperest lngilıerede çok def terleri 2 --Eksilı•ııe 30 1·939 tarilıiııe rastlıyaıı pazar 
vaffakiyctle ikmal edilip edil . . garip yılbaşı hediyeleri vardır ttıSİ giinü saaı 15 de vilAyet erıcümeuind~ yapıla · m"diğine dair müdellel bir ra Vakıa fasulyo nımet sayı M 'A· R~Jiıtro kiğ'ıth, Birinci caktır. 
por verir, 'ırama. fasulye ile ta_yyar .. yı ese ' . ikinci ve llçUncO cinıten 

3 
-Bu İŞP. girPCP.kl~riu muvnkkat lP.mirıal n~ik 

k ı d ı ı b •· h d cları ola;~ 278 50 lira\'I öı .. ı uıulrnsP-he VPzrı.-sirı 1 ~ um ~rı •ireıince yapılmaıno ırıa gelmez. Halbuki bugUn mış e ır ş·şe f'S"l şuap P iOD partileri de geldi. J 
- St.•jın bu talimatname hü mukayese etmek kimsenin ak· . Lord_ M.OrPy bı_r SPpet ye· ı mamul tQccari defterlerin 

sıodın Avukat raesuldur. '"ı memle~et birbirıle fttsutytt ye edı·r. Bu hediyenin veri ı- Üç sütunlular tükenmek v~ ya O mi~ ela r l~mirıat uıek ttJ burıu r.ncü mene ih-
Madde 

1
6 - Bıro idare tay~ere mut adtle31 yapmak ni mesi Ş'lrtını koyan logilteu 1 üzredir, raz t-lru .. J~ri IAzuııclır • 

meclı ıi staj h•klcındakl sene. yetındedır, kralı 4 Uncu Ştrldır. Numaraıız defterle:r ile 4 İSlt>klil~r Ticaret oda~n Vt-' ·ikasl ve vilA .. 
lik raporuo levdiini milteaki Bu iki memleket Jipon· Atol dOkası krala bir be· r • ı~· t>ll~n aJuUUIŞ t'lıl ı yt>t Vt1Sikasıru gelİraueJerİ l;i · 
M Gdd eiumuminin . t•zılı mOt~ ·~ ile Almanyadır. B ri ••na- yaz gOI ve maiyetindeki dOrı K. opya de~terı zı ııııl ı r. 
lea~;nı a~orak ataı veaikasınm yıdel ku llaııılaıı bir madde çı. bayana da birer m•n•kQ• ve' E nuanter def teri [> Faıl a nrn it) ıııa l a 1 nrn k isti ye ııl ni n N n f'ı:ı 
:;"u':ı:t~;:e.:.::• k:::~::~, 6 ::;;_~;"~:~ş~~~;~~~ :~~:n~; rlr. Lord Eoıham bUyUk bir Üer..ı~iz olarak lııı • ıııiiıl iirliij!ii ıw ıııii r e • a ı la rı ilA n olıı nıı r. 1 J l 7 ·22-19 

İdare meclisioio bu busns. •ın huna İht•yacı vardır. Hal pıtsta, Lord Derbi iki şıtbin 
1 

~u!'İ maki11e İlt11 numa 
t~"i kararları kati olu., aley tıul<i, J -tponya da or.Jusurıu 1 göndArir. ·~lanuıa ~ taıhr. 

Fıatl 1r lwr yerden 
hınP. hiçbir merde müracaat Y"nı htyyar~ıerle takvıye et• Baıı asil ailelerin de im 

edilem"z· nek ihtıyacını duymaktadır. tiyazıarı vardır. V:ıttingam 
ij ucuzdur. Mahkemelerde staj ınaeııal..ıyh Japonya Almanya uilesi kral ailesinin eskilerini 

Madde 17- Bu talimat· va fasul} e Almanya da J •poıı giyer. Yılbaşında kral Lord 
namenio il io:i kısmında yazı yaya buna mukabil tayyare ı Vattingama Pski mAndillıırin· 
ı.. d~vrey.i ~k1ı:t le ve staj Yf'· verebilı~. I den birini gönderir. Lord mf3n 
sıkasını ıstıbsııle rnuvı.ffak 0 .. Bugun, bunurı için iki hD dili Fılır slmıız, Londra fııldr· 
lanlar Adlıye V.-kaletinin ten <O net lir.ısında milzaırnre'ere l .. rioo dt ğıtalmek Uıre 300 lıı 

Sonu farın başlandığı haber verı lıyor. 1 
giliz lırası teberrü eder. 

SED.\ O SA lliR 
SEY.'1EN 

Uray caddesi No, 41 
Mer.si11 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayeaıelıane~i : Yoiurt pazarı caddesinde 

Sabah ıaat (8) den 1 '2 ye Akıam (14) den 19 a 

kadar baatalannı l<abul ve muayene eder. 

P ~ z ~rteıi günleri öğleye kadar fakirler paraıır. 

muayene edilir. 
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==-ı:ıiım:ıı__...._...._ İ?JJ~İiH~-·--,--,[ ' .- ~~~~~~~ '~ ef) ~mJJ~mllmll~ 

Yeni Mersin ~ Nis,ıiyeO~·~~e~~u;_ Mütah a ssısı 1 
tınI A. -Va kup A'slan ~ €enu6un en çok okunan ve tutunan gazete@idir. 

içten ve Dıştan günün en mühinı ve en tnze haberlerini 
.YENİ MER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mers·ın • ı ı Yıl/ıh fcsılosız intişorın 
l • da muı'affohiJ· ttini hollfton 

~ . -- . in.il Türkıye ve Husya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyad tahsilini ikmal etmiş~ 

~ H<tst J, rını her gün8 1 2 lfl - ı 8 e k ı d .ır kfi bul mu·1yene~ 
ı=: ve tedavi eder. ll!!J 
fiili ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ımm 
L=: Yoğurt pazara No; 1 • 

~mn~mnmn~~mn~~~~~mn~~~~~ 
• gördü'ğü raf.bete borçludur. ,•fDUmmlmllllllmUUmlllftmlmll'm • -~- .. v E N 11\ 1ERs1 N : Sizin Gazetenizfü Dertlerinize dileklerinize mı i D 1 k kat D 1 k ırn t u 1 k lrn L • sağlı k 

• • • MrnSiN sütunları açıktır. ! .Şayın müşteriler: i , Ec · 
YENi MERSiNi • Okuyunuz ve Okutmı- =su ... LG,..N k 1 1 ~ zanesı 

• ya çalışınız. i . c. ~ O~y.a ~rl~_I i .' Mersin Gümrük karşısında . 

YEN• ~ME ... 1N MATBAASI i ~aı~_a tercılı edımz çunku;I her.nevi Avrup~, 
ı .ft. 1 Ulgen kolonyaları i Yerlı eczayı tıbbı-

i1 ... ... . . i ve ve müstahzaratı 

ı: b 
•t b •• t •• • 1 • İlusyonları fenrıı ve sıhhı bır şekıld•l§ İ b l • a a al U Un iŞ eri UCUZ I imal ve taktir edildiği gibi daima ~ B ~ ~':~==- -=· 

ve süratle yapar. 1 Dakik! essansla~la imal edildiğini ~er zaman ispat;. . 

E • k • ı · h f 1 • § el mega amadedir. ;: Fenni Sünnetci n yenı ve co ceşıt 1 ar en i ~ _L G E N ~arkasına dikkat; Sıtkı Ianııverdi. 
'Veni Mersin. Matbaasında 1 edınız. 90 ~erecelık sıhhi Limon ko- 1 ,,.,j .• 'jlıısız siirıuel = lo1'yaları kılosu 200 kuruş Lusyon· = ~np ·ıı · 

b 1 b
• ı• • • r= ~ ~ a~ ir çocuklHra p r·;,sı1 u a 1 ırsı nız. ı{arı ki/OSU 175 Jıuruştur. !" Adres; Tarsu• P"Ş8 go· 

i Sayın müşterıler: ~ir kere ttcıü~e etmek kendi ~ . •1"°'" k••Ş••• _ 

KİTAP GAZETE VE MC1'1.[UA. 

·rabı yapıiır 

8Esmt oa:ra ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Def terler [ vrakı 
mat~uaJatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve beğen~irmek ş rtile yapıhr. 

i meni aatınızdır. .. 1 
~ Ura) •aıld.-~i lJLt; E~ (i\ Y [ ff 

1
, M [ H S 

1
• N 

~ ıtrı y:ı f ci .. po~u § 1 

fmflttm.!!mllllmliWDU?t!llm Wllll•I NüshaRı fi Kuruşt11r 
A 'lorıe Tiirkıvr: H ıır ı, 

+oo+oooooo+oo++ ~o++toooooo 
Şerait 1 lçın •c r 

~: · ı arsus tüccarlarına ::.: eneııı.. 120 0 ' . 211 1 

Altıayıık !>OU IUOlı 

Hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezelden gönderilir. ••• T,, ,._ .. u .. ı ~ ~ ı 111e ı ııt11f~ r ',. ı ı. "'' ' t · ı ~ l ·· ı ııı z .: 
~ ..... .-.....-i..._ ___ .__ _______________ _,: ••• ol ı \l. ı şl ı f'cıt~ak Si~oıt ;ı ı~lt•t irıı zı ; ın rı ı~rl v• •:• 
t:lm • ••• • ' • • •• 

..... iir; ti~); p Cık lll!l t-' S~t" .. t' lı .tlı fct .. lij'• lt- ;,:• t;Lı .;. 

Oç ayıık :mo 

Bır arlık ı 00 

5J 

"o\'. r 

' ••• · nır i ııİZt> amadt1dir. •!• 
=~ 1 - Ş uı t> 11 ıl ii fe ı k o ıa ı İS~ On c • u 1 tı ğ 11 , N <ı ~ 1 j y .- 0!• 

SI:HHA TİN İZİ KOR UYUN UZ ı ... • • .1 .... 

Resmi ilanatm satırı ıo 
Kurustur. 

11' - ::t~ ASIL MI 
Jıl.. 

··· KA .. ~illaELEN 
1
1 .~. 2 Mali ıstisar ... itını z ,,,. l .. 111, iz la"llia - ! 
Y ı~ra •:• 

I': ... •!• .:. 3 Yar1 ~ın, l\a~lt ) t', ll :ı \'<tf, Cıla . z v .. L h •:• Yurtdaş 

Kızıla ya 

aza olunut 

SULARINI IÇMEkLE 
• Ji 

1 
1 Sıhhat •• fç\imat Maa•enet Veklletinin 672 numııralı rapora ı 

' TAHLI( RAPORU 
GOrünüt: Berrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya ~arfulun:-.n N. ı o 1 

mikdarı,, 0.2 snı3. 1 
aenk : Renksiz Mf'cmu ~t>rtlik dtarfcesi "Fransız,, l 5 
Koku .,, Ko~u uz Uz'l maddd~r için sarfolunan müv~lli- · 

düllıuruuza liLrede o.4o nıgr. • 
Sülfat "SO 4,, lilred~ 0.0033 gr 1 

Tadı ; LAtif Klor "Cf ,, " o.oo7 4 
O Teamül;' Mutedil Niırat ''No 3,, ,, o.0040 

1\itrat " o 2,, ·ok • 
Amonyak ''NH3,, Yok 

FP.nnin en son usullerine riav~t ~dPrt-k kaynadığı yerinden hıb9-
e · yona kadar ici kalavh kAlvanizli borularla içi m~rmer döşeli 

b .. llurhavudara rlölı.lil;u. t~dir. Oradan d·.ı bütnn Fızil>.İ ve kimyed iM 
.. ev~"fım muhafaza Pdflrt-~ ve hiçbir ~nr~tle .-1 d .. ğm .. d.-n hususi kim.. S 

y;1gerimize v dana ılıha:c Hakaultğuıau tayin ~tlı~i Sıl~hiye nı~m~ı· m 
r ııurlar.ında .. rlamacanalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu 1le 

·tt ~ıkanthktın sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memu'ru tarafın- ~ 
._ dan müliürleberei şehrimize gelmektedir. * 

'* ••"'*•* ... . .......... .. 
Yeni =Mersin -Basımevindı asdmııtı 

l ..... . ••• 
f ·~· sil ~igoı ıaları .: • 
.;• lr..ndri oğu"lugilve •:• ,,_. . 
.~ RecPp gürışık ::: 
•:+ kollektif şirketi •:• 
6 + ... :.... Tarsus Rf'lediye altında 
v • 
uıımıımmıım•: ,-em · mum 

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gün~üz saat 14,30 ~an itibaren ~aı!ar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~en olı 

Dünya yüzme şampiyonu 

Iarzan Geliyor· 
türkçe Sözlü büyük filim 

Pe~ ya~mda; Silahlara veda 
/VJuc.ızznm harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 


