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• ~DE::Ltx_ SİY ASİ HABBR FİKİR GAZETESİ 

Yurdumuzun her tarafında yarın mebus seçimi yapıla
~~k. C. H. rtisi Mebus namzetleri listesini ilcin etti 

Yıla;' Sayı 
11 3246 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Vılayetimizden al mebus seçilecek, intihabat yarın saat dokuzd·. Halkevi müsamere 

sal~ı~.~"~'~'~-~~~!!~~ak Sovyet Rusya Yugoslavya Başvekili 

Yeni Namıe\lerimitden 
Dr. Muhtar Berker 

.A nknra 24 a [l' .. .u. \Udyodrm] 
nıııı Ouıulıurivct H p .. 
1 .. "k · · artı ı 
ıuyu . ılh·aııı ltcisicınnhur Yo 
Oumhuriyet ııau~ Jl t' . 

. ,,. nr ı ı tlo-
ğışıııoz bnşknııı 1 sııı"t lı .. .. 

.. • v ıunu-

ınuı rıya otiııdo toplaınnı . 
bu toplautıdn l •artı· '~.' c - - ıııeuu 
llnınzotloriııiıı knti sokı· . t 
b. , ıııı e 
ıt otıniş Ye uıclıus u 

aııızotıc-

rini J>arti ırnıuıun ıniU ...: 
. Oun 
ıutihahıııa arzotıııuk ,.o ilo ·ile 

he) annaııı o ııe~rcbııi~tir. 
B a '·' atla oku ııaıı hu 1 btcdcu 
vi l.lyeti ıniz ııaııızotll·riııiıı i:-<iıu 
IPriıı i nşağıda yazıyoruz. 

[ıne~li general 
Cemal mersinli 

feri~ Celal Gü ıen 
[s~i me~us 

[min imm~ur 
(s~i me~us 

1 T urlıan Cemal Beri~er 
A~ana eski ~ele~iye raisi 

Oo~tor Mu~tar Ber~er 
Meclisi umumi azası 

A~ıned Ovacık 
Vılayet meclisi umumi azası Yeni Namzetlerimizden 

Ferit Celal Güven 

İntihap yt:inn saat 9 

da Halkevi ınüsame

re salonunda yapıla

caktır. 

Sayın ınüntehibi 

sanileriınizin ylıksek 

Partin1izin ince tetkik 

ve isabetle tesbit etti· 

ği ve berkesin sevgisi-. 
ni kazanınış bulunan 

ı ınebus namzetlerimize 

n1üttefikan rey vere· 
ıf!ı~:~~an . amDıet göster ilen Cekleı İne hi<; şüphemiz M rn ııın eğorlı R şk anı 

----~~:::-D~;---;-~a~n:s:ur:_:B~o~z~do~ğ:a~n~------~~_!~Y~O~k~t~ur.:__~---~_:_~--
rransa Reisicum~uıu ve Almanya Romanya ticaret l Almanya ile Slovakya 

İngiltereye müsbet 
cevap verdi 

" 
Atı.k'ira 24 A.A (Ra dyo<faıı) 

Roytor ajansı bildiriyor; 

Sovyot hükumeti, Alnıaı ı -
rın her hnııgi bir laurrı:zuııd ıı 

müşterek hareketle buluuulması 

hakkında yapılRn lngiliı tek lifi 

ue müsbet cevap vermiştir. 

Macar 
Kıtalari 

Ayan meclisinde bir 
nutuk söyledi 

l/an edilen aftan 170 bin kişinin 
istifade ettiğini bildirdi 

A ıı k ııra, 24 AA. (Radyodan)/ mtı malumdur. Bu kanundan 
Ht> graddan bildiriliyor : 170 bin kişi istifade elmietir. 
A) Arı mecllainin büdce mü· Hepimizin vatanpervarane 

zak~rf'tıı reye konmadau evvel nasyonalist olduğumuza ve mem 
baev ı:ı k ı l bir nutuk söylemiş ve leketi se9diılimize eüphe yoktur. 
ezcümle : Hepimiz memleketimizin re· 

1 Bu memleketin menfaati hır fahını ve sağlam emniyet üzeri· 
zat, Sırp, Sıevenlerin birbirlerile 

Si L d L hırlikte mültefik ve dost yaşama 
OVOllya an RUVtJet [arını ı:ımrediror. 

ne müessis olmasını is\iyoruz 
demielir • 

lerini cekiyorlar B11nu ıı:ımiu için ac;ıkQa, cid 
J di ve ııamu kdrane bir eekilde 

Nutuk Ayau azası tarafın· 

dan eiddelle alkışlanmıotır. Aukara 24 a .a. (Radyodau) 
faaliset.ı geçmek 11\zımdır. Bunun 

.Macar kıtalarmın dün saat için hükamel lbıın gelen havayı 
ou dörtten itibaren Slovakyadan )'aratmak istıyor. 

Her kısma ait büdce projesi 
müzakere ve kabul edılmietir. 

İkinci okunuetan sonra katiyet 
çekilmeye başladıkları bildiri!· Umumi af kanunu c;ıkardığı kesbedecektir. 
mektedir. 

Vali ve Parti baş~ammız 
Dün far susa gittiler 

Vali ve Parti baekanımız 
Bay Rükneddin Nuuhioğlu dün 

Tarsusa gltmieler ve öğ'leden son 
ra şehrimize dönmüelerdir. 

Yeni belediye bütçesi 
Encümende tetkik 

ediliyor 
Şehrimiz Belediyesi 939 mali 

yılı bütcesi belediye encümenin 

ce tedkik edilmiye başlanmıetır. 

Nisan iptideeında toplanacak 

olan umumi beledife meclisiude 

müüakereeine başlanacaktır. 
1 

ingiltere Başvekili 
Avam kamarasinda beya

natta bulundu 
Londra 24: A.A. (Radrodaıı) seven diğer devletlerin mnkave 
Baevekil Çemberlaru Avam met edece~ini ilan etmeyi bir 

kamarasındaki boyRnatında: vazife bilirim. 
cAlmanyanıu g nlibiyetler Se· İngiltere hükftmeti Almanya 

rieini daha ileriye teumil edip nıu kendi ihracatmı fazlalaştır· 
etmiyece~i hııkkı•ıdaki mütalaa· masına sed Qekecek deA'i ldir. 
mızı daha nvvcl bıldirmişlim. İngiltere hükumeti, Avrupa· 

Böyle bir Alman teeebbüsüne 1 da birbirine zıd bloklar mey da 
efe lngilteroııin ve hürriyetini 011 getirmek uiretinde deAildir. 

1,iirkiveniıı Maden serveti • 

Great Brltaın •nd the E .. t den en mühim bakır madeni Ergani 

Türkiyeııın merleıı seneli, de idi. Şimdi Artvin vilAyetinde 
ihracat tirarnti için olduQ'u ka bulunan Murgul ve Kovarsan da 

Cenup l.o·ıues'ınJe dar ithalA&ının tediyesi için de bunlara ilA.v~ e~ilm.ietir. Ku.9ar-
U U b- -ı. b" b · 1·1 haizdir san madenının ımtıyazı eskıden uyu.. ır e emmıre • . . . . . . 

Ü k. · · I t büoük bir l lngılızlere aıuı. Fakat eımdı hü. Saf pamuk tohumu T r ır~nın ıe 0 m.e~e 1 d kumet tarafından nlııımıetır. 
ehemmıyet verdıA'ı bu ma en _ . . 

tevzileri servetinin baelıcaları krpm, kur· . d~l~k uok rnharJenı~ t11?adlı.,"'~ti .. - b k 1. .1,. eım ı ı pe e emmıre ı ee>ıl-Memleketimizde re&ietirilmek şun komur, a ır, ve ınyı ır. . . 
' ba sede bu sene ıçınde ehemmiret te olan rüksek randımanlı pa 1 Türk kromlarının en 1 kazanacaQ'ı beklenmektedir. 

mukların enafını muhafaza için alır.un Almanyadır. Ondan sonra 1937 ve 1938 senelerinde bü 

Ziraal VekAleti esash bir prot fqveo ve Amerika gelir. yük bir ehemmiret atfedilmietir. 
ramla dört senede bir mıntaka AlmanJa 1935 senesinde Her ne kadar son birkao ay Lond d B k l v l h nın bütQn tohumluklarını h~bflil 40,425 1936 senesinae 64,474 937 ro an ayrıl. Ü refte imza andı • apı an imaye mu-

1 
dauberi Türkirenin en bürük 

dılor Dükree 24 A.A, (Radyodan) ahedesı· nefredı.lclı· ı 936 · d 

Refi~ası mutavelenımesi arasmda 

etmektedir. Bu cümleden olurıık seııesıııde 68•383 ton; sveo 1935 ekonomik faaliyeti ıirat istihsale 
bu rıl tçel uila7eti klevland &o senesıode 31,312 senesıo e tevcih olunmue ise de aerek ih ----- Almanya - Romanya ticaret .. 

Londra, 24 A.A. ( !"uk.,elename&I dün Bükreeıe Ankara 24 A.A, (Radyodan) humlarıoıo asi tohumlarla Ame 34,587 937 senesinde 45,889 ton; racatı Brthrıp ilhalAtı ödemete 
Fransa Heisicü 1Radrodan) ımtalanmıetır. Başvekil beyanat Berlindeu bildiriliyor. rikadan getirilmis hususi selek l Amerika 935 eenesınde 21.055 gerekse milli müdafaa ihtiraQla 

tGn refıkaeı .. 0 r rn ıu. ru Löb• ta bulunarak·, Al ·ı Sl k rının temı·nı·ne k ı 
t • ef k t mau7a 

1 
e ova ra ara· lÖr makinesinden aeçirilerek Qift 936 senesinde 13.919 1937 sene· rarıraca o an llt bu güu Loııdr hd 

0 ındeki ze cRomanya, Almanya ile olan • d 

1 la d 
8 

dll a 1 sındaki hima7e muahedesi nee· r "ıve da~ıtılmaktadır. Bu vıl fçeı. 8·ınde 45 632 ton krom almıatır. ma en ere de ehem mir et veri! r ır • rrı mıe- idhalAt vo ihracatı . ekonomisinin .,, il 5 il v • • 

K 
1 

redilmietir. . h . 
830 

. _ k k mıetır, 1 
ra ve RraliQe ile h inkişafını, diQ'er devle&lerle olan B [ 9ila7etıne ta sıe olunan ton Türkiıenıo bulün ear ıs- rı-----------~ rkaoı Viktory

0 ıstasy nnedan ticari ntC\nneıEıbatını nazarı dik· 1 u~aAulazaran; Si k 
10 

klevland tohumundan baeka l 10 mı cKrom bölgesi• olmak üzre J tek Reiıılcü b onuna aele k t 1 . . manya ova yan . . . R A Z 
dır. m uru uA"urlamıeıar. a e Kar~~!;~lı,r~ı~:~·~~r;ahhas ietiklılliui himaıe eda.ektir. ton Adana çıfıçılerıne, 25 ton meehurdur. Ve buradaki maden 1.-). 

ki . lotaıron h•rialnd , he•eti reisini hususi bir surette 2 - Bu himiıyenin ıdameai detlet zlraaı ielotmelerina, 40 ton aeroetleri Tftrkirenin dün,a /(itap olarak çıktı kı'~ toplanarak tnleaf~r :ı:.m.ı hin 

1 

kabul etmiştir. Heyeti murahha· için Almanya, garp hududunda Mala&rara 10 ton Gaziantebe ve krom pirasasındaki mevkiini 1 

'~".il.ardır, .!•·•nı •I· sa rel&i derhal Bükreeten a,rıı· •• Karpat eark tarafındaki ara Maraıa olmak üzere cenup böl uzun müddet muh.taza etmesi Gazetemizde telrika auretile 
mad eıııcünıhuı •Brafd nııetır. zide askeri mQeııseıeler, kıelalar gesinde pamuk mJıtahıillerine ne imkAn verecektir. neerettiltimiz Bekir Ulujfun an et\'el k 1 an ayrıl ' Almanya hükfımeti RomanJa 
kı1metıı bir herak 

8 
at berinde hükumetini au keyfiveıten ha- te saire inıa etmek hakkını taviz suretile datıtııan tohum Turk bakırlarının gerPk ie b. 1 elini b w 1 haizdir. k 

re ır krieını Ve kraline erdar etmıelir. mikları (1096) tonu geçmietlr. tibsal, gere ihracat bakımların 
at taıo l "' B · lA Al adındıtki manzum PİYllBİ kitap r ' ıodiye etmiş' R. om.annnm Qeko-Slovak,a u ıee zımgelen arazi Ziraat VekAletinin bu prot dan P&.i fakında ebemmiret ka m

a o d · · k · halinde \'e az mikdarda bası Yok uı Ya Yn ııp.erıı ettiAi bütün harp mal n3 r uSelu emkrıne verıleoe tır. ramlı tevzi sistemi çi fıçiıi çok zanacatı anlaeılmaktndır. 
bilmek 1 1 

9

ruıarı kurlara z.eme ı inen edılecek ve Roman - ova ordusu Alman k k" 
1 

N k . larak eatıea Qıkarılmıetır. Hu tor ·ıb Ooı;ıcu
11

k ~tlda bir rıra l 'afa. teelım olunacaktır. Esasen ordusile mOetereken çalıeaktır. memnun bırakmıe bir ço oy ~r 8 lıratın kola7lııtı dolayı kıfmf\tli eserden okuyucuları 
ol!. 1 b f · ı fi kA.1 ' sile İskenderun serbes& limanın nıuno o 1 

8 

'Reoıe Kuru u aıparışlerden otuz tagoo ••· 4 - Slo•akya Alman siraae •e çi ıçı er telgra • •• • ıo mızın birer tane edinerek 
ro o nlım Ya Romauıau gitmek üzre Po· tine bn~lı sıkı bir harici siyaset alaka ve yardımına teeekkurleri dan bakır ihracatı iQin azamt is · 1 okumalarını tavsire ederiz. 1011 1'ıtdou geQmektedir. aıüdecektir. t;'ldirmlelerdir. tihde temin edilecektir, Eskiden 
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;;ı~~:;. Insan ve Ahtapot 91~;~::= 
Hugo Ekimci -
cGernezey• adasının aeno kafadan fırhrarak o da vücudu 

bir avcısı olan cJiliyat• sevdiQ'i na dolandı. Heyecanı son radde 
kızla evlenebilmek için insan ye aelmie Jıliyet baa}ırıımıyordu 

kufetinin rapamıyacaa}ı bir bari bile bütün hu ~eçen zamanda 

pzmirde 
[{ fıl türpa rkta 
Ziraat müzesinin 
hazırlanmasına 

başlanıyor 

Bir Facia 
!içlerinde yedi yaşında bir kız. 
1 da bıılıınarı i1Q yolcu 
Yağmur ve fırtına cltında can verdiler ka yaratmak istedi. gözleri karanlığa eyice ahetıQ'ın lzmir, _ Ankaradan avdet 

BulunduQu ada ile Sanmola dan vücuduna sarılan iQ"renç kol eden BurnıH'a mücadele islttsyo· Adana - Yağan eiddetıı ya~ lıırdı • 
arasırıda sefer )'&parken bir fır ları artık tamamen görüfordu nu müdürü Dr. Nıhat Egrıpoz, mur ve esen fırtına yüzünden Euelki gün bu aile efradı 
tına esnasında batan •naran~· Dördüncü bir kol da bir hamle Küllürparktaki Ziraat müzesiniu evvelki gün anbar dere civarın Saimbeyliye gıtmek üzere eeh· 
gemisinin enkazını denizin kor de parlıyarak göksünü sardı. bir An önce hazırlanması için da bir aile fuciaın olmuetur. Bu rimizdeo hareket etmieler ve bir 
kunç ve karanlık derinliklerindE ffer tarafını saran bu öldürücü fanliyete geçmiştir. Ziraat mü· hl'ldise etrafında elde ettiğimiz müddet sonrada yolda ıaQ'mur 
aramak ioini üstüne almıetı oğuk olduı!u kadar da iğrenç zesi, Egenin ziraatçı lığını ve çift 1 malum ala göre üç kişinin ölümü ve fırtınaya tutulmuelArdır. ÜQ 
Kuvvetli bir enerji ve irade sahi olan kolları ayırmanın da im çiliğioi temsil edecek bir mahi- ile neticelenen bu facianın sureti zavallı aubardere civarına geldık 
bi olan (Jiliıat) denizi bütün ka kAnı yoktu. rette olacak ve köylüyü ilmi ve . cereyanı şu şekildedir : ıeri zaman yağmur ve fırtına şid 
rakter arzu ve iohimakları bili Duyduğu acıya Fon yoktu. fenni ziraat usulleri hakkında Saim beflinio pınar baeı netmi arlırmıe ve bu bedbaht 
nen en 1akın bir >ırkadae kadı.r Sanki vücudu da binlerce zehir icap eden tesisleri gösterecek ve dallı kavak köyünden altmış yaş wsaolar yağmur ve fırtınanın al 
eyi tanır. fi kan emen canavar aaızları ta ög-retecektir. Hariçten gelen ya· larında Mahmut, otuz ıaelarında tında bir melce bulamı~ arak öl 

•.• r.ıfından somurılıyordu. bancılar, ıiraat müzesinde Tür· Gıillbtan çocukları }'edi yaşların ınüşlerdir· Bu acıklı hddise atra 
Bu çetin lelne baelemıe olan Beeiuci bir kol da delikten kiyenin zirai cehresi hakkı';.ıda da Zeyneb ile birlikte şehrimiz fında derhal incelemelere baelan 

(Jilirnt) bir haflı yorucu işıle fırladı kalbi üzerinde sarılarak toplu malllmat sahibi olabilecek ide çalışmaya gelmiş bulunuyor mıetır. 
uğraetıktao sonra karnının acık o da sırtına dolandı. Jilireı bu ve her mahsul hakkında istatis • • Z h. J 

M T t V ıre Borsasın a tığını hissetti te surun içinde kadar emici, ezici kollar arasın tiki malumat edinecektir. ersın ıcare e a 
gözüne ilişen ietiha veren bir da güQlükle ~e~es alabillyordu. Üzüm, pamuk, hububat, zey 1 
&takozu rskalnmağa kovuldu. Uçları çok sıvrı ol~n. bu kollarltin, incir, ve tülıln gibi Ege böll Bir l1aftalık lilliamele raporu 

Jilyat stakoıun peeinden arkaya doğru g~n~elıror ve kab gesinin esas mahsulleri birer can 1 
çok koetu ve nihayAt sahilde zaıa doğru genışltyen kılıçları t ıı tablo halinde müzede temsil Borsadan alınmıetır. 

SAYFA~ 
An kar• 
RadyosıırıJ~ 

bugünkü prol'_ 
-~....,,. .... ~ 

Türkiye Rad~od ~·" 
postal.,rı, Türkıye 

Ankara Radyosu. tJ~~ 
DALGA uzu~u .. ıiO 

1639 m. 183 Kc•· 
1

Qf fi 
16» 

T. A. Q 19.74 m, gt,'ı 
20 Kvv. T. A. p. 
9465 Kes. 20 Kvv. 
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Cumartesi 25" 
12 30 Prağram r'~ 
12:35 MUzik ( Operetlet 
14.00 Memleket 888

1
J. 

l . b 
Aj~ns, meteoro 011 JW 
14, tOTilrk MUziği (f:IB 

kisi ) . Mık 
Sı vaslı saz şsıi rlerı .

111 
sel ve İbrahim Takdı 
Sadi Yaver Ataınao( tJ 
14 40, 15,30 Müzik ) 

, l ~ 
ler ve opera arya a 

17 ,30 Proğram ,d 
17 ,35 Müzik ( Da~S ~,; 
18,15 Türk MUziğı ( bir karımın karanlık kovuğuna. andırıyordu. Her halde bu bee ve teşhir edilecektir. Bu tablolar Buğday sert Şnk lOO 000 4 Hazır M.M.T 

kaçırarak gözden bu tatlı yemi kolda bir merkeze tabi olacak~ı ı dan baeka mahsul nümuneleri Buğday yumuşak Ana.dol 10 000 4 3125 Hazır M.V.T yeti) IJBIO 

ni ıaip etti. Bunu sarılı olan beş koldan bır de ziraat müzesinde rer alacak· sert Yerli 90 000 3 275 7 ve 12 G • Safiye Tokay ve 'l'tı 
Takipten vazgeQmemeğe karar anda rer değietirmesioden anlı tır • Ar;a Anadol 60 000 4 

Hazır • kuşun iştirakile f ~ 
veren Jıliyat da karaya tırmana ıordu. Ani olarak tencere strh Yukarıda adla~ı sayıla~ ~~ıh • Yerli 

150 000 3 3
7
5 

ı haftada • ıg,OO Konuşma ( Dl 
rak kovuğa sokuldu ve baeını na benzi ven rııfvan ve kay pak sullerden maada dı~er ma 6 e 90 000 3 075 -3 137 Hazır • hadiseleri ) J 
kovuktan İ"eri uzatarak sakla bir aey delikten çıktı. Buna bol} l rin kaliteleri, kimyevi tahlilleri Çavdar Aoııdol M MT aoş ır 

y ,.. f k . · Fasulya Elbistan 16 000 14 625 • • · 19,l5 Tllr •·Müzik:""' ı• nan ıstakozu aörme""e çalıaıyordu 1ı daha Ü" kolunda deliğin için gıdai nisbetleri hak ında ısta tıs a At~ 
• IS li' y , Susilm 36 000 17 50 • 17 875 • • se•" Bu deniz olmafan kovuktaki s.a de kaldığını görüyordu. tiki malümata, Ziraat müzesinde 

15 000 21 7
,r:> • ,, lı sazla peşrev ve 

·ı k . - F Pirinç Marae İ uıtı kin ve berrak su taze yeeil çayı Bu gövde ol n yayvan ve öuem verı €Ce tır. Bu m~ze, u 
18 50 

• • ki Tambur, kan 
. d k' ·k ·ı ıtr a)·ındau maada, senanın her Zerdali kurusu çekirdekli 19 669 J 

;:k:~d~~:~:n~·~•;!•:~~lu~üs:~in:: ~::P;:,::~~:rd~.rı·~;.k:: ;k; ıamanında :çık tlıuına~aktır.. Oz~mN~~:ı~~ı !~ ~~~ ~~ 625 ı's gUnde M.V.T ~~~ud Cemil, Refi1' c/ 
idi. çok cesur olan Jiltyat birden göz vardı) Bu kendisine dikilen Pamu~ mustausı en emnne Yer fıstığı o maniye 25 000 19 Hazır M.M T ı Vecihe, Zühtü Bard91' 
bıQağını ağzına alarak bu ko gözlere bakan Jiliyat ahtaputtı l ·ı İ L ı, Acıçekirdek Anadol ıo 000 40 15·30 gQnde • det Kozan. 
vuktan bir hamlede içeriye at tanıdı. i ven en Q11Um eıme Pamuk Klevlıınd II 3 600 36 Hazır M.V.T t 19,15 Türk müziği ~ 
Jadı. Kovu~un iQindeki su Jlliya Bu korkunç ahtapot granit k' 1 • " Kırma 82 000 35 375 • • Çalanlar : Vecihe, RLJr-
ıın ancak omuzlarına kadar geli ten kavuğa sardıı?ı ÜQ kolun ma me en M malı 37 000 31 " 

rordu. Kaypak rosunlu taelara toplama~& bselafınca bee koluy Ziraaı VekAleli muhtelif is· Tiftik Yozgat 6 300 129 ,, M.V.T g::dy:tn ~o:~~afa '?! 
bin zorlukla tutuna tutuna güQ la sardığı ve iki ıüz elli emici tihsal mıotakalamıda pamuk ze. " Konya 

5 000 
117 ){ V T P"":ı 

lükle ilerledi Her attıA'ı adımda emici ile kanını, iliQini amdiği rifatının fenni bir eekilde yapıl · Sarı 
2 000 92 

: · ~ 1 · KömUrcll hafız bB1ıf 
biraz daha boşluğa doluıor ve Jiliyeti. Ağır ağır yarığa kavu ması için lüzumlu her tedbire : Derimanh 

2 000 90 
• ; ıam beste - Aldım 

biraz sonra da etrafını seçeme ~a do~ru çekmeğe baeladı. Ahı batı vurmaktadır mio. 1'. 
recek kadar karanlık içine dol dapotla müçadeleye atılıp kurtul Tohumdan ve amele masra k 2 - Sadeddin Kayoa I'' 
mue bulunuyordu. mağa çalışmak, daha fazla sıkıe fından büyük tasarruflar temin Beledıye 35 su saatı ' 1 s ov yet ö y şarkı - Bin bUzllO JJO; 

İlerisini, gerisini göremiren maktan ve ölüme daha çabuk eden pamuk ekme ve çapa maki t l k. 3 - Hacı Arif be~ -b8Yi-
Jiliyat olduğu rerde bir müddet koımaktan bae1'a bir şeye yara nelerinin faydasını kullanılması sa ın a aca ti Y 3tf0} afi -ln Bahar geldı 
durduktan sonra gözleri karanlı maz. Artık Jili1etin bir tek ümi uı müstahsillere göstermek, öğ Şehrimiz Belediye encümeni ,durulma.z. . _ ff,~J 

b. k i"me su aboneleri İQin yeniden 
1 

k b F - v:·'1 ga kısmen alıemıe bulunuyordu di kalmıetı, o da bıçağı retmek ve bir taraftan da ır ı y Sovyet köy hayatıod sov Tam un a ızee . ı:ıv• 
1. • ı · ı. · ·ı ı on heş milimetrelik otuz bee 

4 
el sırı ki suyu üzerinde ve e ının er ee Bıçağı kullanmak dolayısile sım zerıyatın mllı.rnıe ı e yapı • hos ve kolkozlarla başlıyan Niçiu naien e aııW 

bileceQ'i rakınlıkta, aydınlık bir de kurtulmak çaresinden başka masına yol açmllk ıçın Zıraat saat almaya karar vermiştır büyük degişiklikler devresin- 5 - Asım beyıo - ~ş;: 
çizgi gördü. bir eey düşünemezdi. Henüz boş VekAleti İçel vilayetine (54) tane Otuz üç esnaf den beri köy tiyatroları tesis Cana rakibi handtttttr 

Istakoz her halde bu aralı ta kalan sol elini saA' elınden pamuk ekme makinesi tahsis et d ld · 6 - Bedriye • Kercı,,-
cezalan ırı ı olunmuıtur. Halen Sovyetler G d d d n1111r•·1 ğa girmie olmalıydı. Elini uıat daha emin bir kuvvetle kulla ınietir. s· r-· d d . b' . h A Uneş og u au• olOJ 

h arumaQa baelAdl te o anda nan ve güvenen Jiliyat hamleye Şehrımiz Beledıyo eııcümeni . ır ıgın eh ·i-e 1 .. ı~ı rsuk 20,00 Ajans, meıeor(fıf 
kolunun kuvetli bir eey tarafın braı· verdi. Lakin onu ikinci her ıkisı de gözlerıııı bir bırıu beledi)'e yasaklarına a)·kırı ha· byatro

1
;a ;~ ı :~rmuş •. o "ma leri, ziraat borsası Jıl) 

dan rakalAndığıoı hissetti. Bu bir dfreünce aldı. Kendini saran den ayırmıyarak ueticere kavue raket eden otuz üç esııafı muhte üzere ,0 a tor, reıısor ve 
20 15 

( T sil Mera 
ıakalanıe su içinde insaıı bornu kolları bıçakla kesmek mümkün maıı bekliyorlardı lif cezalarla tecziye etmiştir. I dekoatörde~. m~rekkep 300 Ya'zao : ~:Here bılııt 
na dolanan korkunç sılan 60 deA'ildir. O pençin gibi ka1pak Birden bire havyanın kovu , den fazla koy tıy trosu var- Adapte eden : Mer 

ahtapaı koluna vuracağı her bir ğundau altıncı kolunu da Qlka Yunamstan 1 dır. Bu tiyatrolar, yaz kış oto pa a ·" 
Q"uklul}u veriror ve çok rayvau "Ok darbesi c,nu kesmeden kaya rak Jıliyetin bıçak tutnn ve ser k ki ş tıt"' 

k 1 ,., k b'r ihrenç " mobille, hayvanla, ıza a ya İstanbul Şehir tiY3 ve rapıe an ıer,a ra ın 1 ıs cak ve bıça~m keudi vücudunu best bulun. n sol kolunu da yıı O b d d k 
d 4 00 ton uğ ay but vapurla, köy en öye gez kılrlarındııo . ~ lik duyuyor u. deleceA'ini düeündü. Bir tek ç ıre kalam ak çe sarmak için fırlattı 11 r~ 'Bir saniye bile dü11ünmeden vardı. Ancak bu iğrenç harvn ve ayni zamanda da baeını bir satın alacak I ~ekt~ ~e sanat.• kö~~oün aya behzad Hu tak ıo iŞ118t -~ kolundaki bu soğuk ve iQ'renQ nın baeından gövdesininden ~ur dev gibi uzattı . .. gana a ar getırme ır. 2J ,15 Memleket S jlj 

bağ adeta sıvanarak, sarılarak makla m~mkün olacağını hatırla Bu hamlesi)'le Jıliyetin sara b' ~una: ~adrbıye ~~zaretıın d 4 j Bu tiyotroların reperk~v~· 2ı.1 5 Esham, tsll:, ! 
omuzuna kadar uzandı ve do dı . cağına kanl olduğu sol koluuu ın on Uır; ay mu ayaa 0 e rında. Qstrovski'oin, Gor ı nın b'y _ ukut borsıı r 

h ceği eehrimiz Türkofisine bildi- Molıeroı·o Schı'ller'ı'n sbakos· 212 o_ Nn ı· ıa'·l81' ~ ıaetı. Kendini bütün güci1le ge Filhakika bu kadar büyük da saldırarak kork uç d~zıııı te rilmiııtir . .~ , • . . ı, ;> t..şe ı p il df 

riJe çokmek hatta atmak istedi bir ahdapotu. Jiliyat eimdiJe likesizce Jiliyetin karnına dara pe re,ın olmez eserlerı ıle yenı 21 30 FolıdOr ( l{öt 
ama ne gez~r bu her an bir az kadar ne ızörmüe ve ne de duy yarak. kalan kanını bir hamle Danı· marka ı'le sovyet muharrirlerin de eser- kın' da) , .. , 

O · de kı'm olursa de emmel;: istiyordu. Lakin ce ,,~ 
daha ziyade saran ve sıkan kıs muetu. nu yarın leri vardır. -· • Doçent Pertev sor'. 

1 b ~ldüru-cü emici ve "0 sur Jiliyalın rerinde bir manev B k- t 1 ı ka" i"inde kıpırdaramadı bile. o sun u 
0 

• Y rr / u ıovyet o .. Y .• tıya.ro ar!, •ıı,'·S MUz"ık ( r.ıaıı 
Y Y kici kunet kareısıoda itidalini raEı ayni zamanda olduQ'undaıı lr İCaref fflUkave ena k b k b - ~ q. CJ 

Vaziyetin vehametioi anlıran mohafazn etmek mücadele1e ha ahtapotun savurduğu kol boeu her yerde ço uyu ır rag- netken ) • 
(Jili7at) henüz serbest bulunan zırlanmak eöyle dursun, QOktan na gitti, fakat Jiliyatın savurdu mesi yapılacak bet görmekte ve tiyatro bü· 22,0o Haftalık poslll O' 
sol elirle ağzındaki bıçaitı ala bayılır ve çoktan teslim olurdu. ~u bıçak rerinı buldu, iki eim Danimarka ile hükümetimz yük bir sabırsızlıkla bekle~ek 2L',30 MUzik ( KUCU~· 
rak ümitsiz bir hareketle bıçnk Fakat korku bilmez ve çok ener eeAin bir birine çarpması kadar arasında yoni bir ticaret ve kle· tedir. Bır çok defa. bu byat Şşf: Necip Aşkıll ) IJll 
h elini kareıki kayaya dayaya jik olan Jilirat için böyle bir feadbeuk J~f,:ı°r"~:r~\~~:~ı~ıu ~~~ ring anlaeması yapılmak üzere rolar, temsillerini açık bava· ı _ Johann StrauSS • 
y a r a k saQ' kolunu kurtar· ee'f düeüuülmezdi O bedava potun iki gözü arasına gecirmlş yakında müzakerelere baelana da vermektedir. Bu ~iyatrola· ca (Vals eodıgo) bB•"' 
mak iQin kayadan itmElk suretile ölmezdi. Ahta.poutu öldürmek kıvıra, kıvıra gözleri etrafrnda caktır ra gelen köylüler mıkdaranın 2 - Golvvyo - carıı .al 
kuvvet alma~a çalıştı. Fakat bu bo#a ol dürmek gibi çok zor bir daireler çıziyordu. Nihayet bir ~ L , • , it• gittikçe artması, çok iyi bir trot ) lJ ır 
hareketi de boşa gitti. Kolu ietir· A o c a k, boıta kavga die söker gibi bu korkunç t>aeı y811rlm1Z tıcaret ve Z8nlr8 işaret olarak telekki edilmek 3 • Komzaıt - Vıyall~ 
çektiğinden fazla meQhul kuv larıoda olduğu gibi onun zayıf rerinden söktü attı L ,ı tedir. 1936 senesinde bu tİ· puriler ) 
vet tarafından sıkıemıetı. Bu sı tarafını sabırla, heyecana, düş Artık Jiliyat kurtulmuştu se uorsasmua yatroları seyredenlt>rin mikda 4 - Lincke " o,ns ,.o6'J 
kan kıskaç meein kadar sert, maden beklemek lazımdır ktz kolunda taeıdığı (400) voıoıı 1938 . d o ( caıb" f . 

BoAanın zayıf zamanı baeı emici Jiliyatiıı vücudunu ve kıt Dün Şehrimiz ticaret ve ıahi rı 9 milyonu, ıeneııo e 23, O MUzik 
çelik gibi ea4lam, aece kadar 01 eğdiği andır. Ahtapotun da yayı bıraktılar bu pis yapışkan re borsasında 90 bin kilo ana ise 17 milyonu bulmuştur. 23,45,24 Son ejıtfl~. 
sovuktu. baeını ileriye uzattığı zamandır vücutta kafa aibi aı;tır ağır f.U dolu buğdayı 4 kuruş 375 santim Bu tiyatrolarda çalışan ar ve yarınki proğr9 

Bu ara :.rahktan ikinci bir Jete bu anı kayıp edipte kaçırır Yun dibine çöktü giıti. den, bin henüz kilo ikinci nevi tialer, ayrıca, konferanslar da ATı•ı#ı~ 
kol daha uzandı. Bu kol kuduz sa Jı·ı 1·.,.eı ölmu·a demekti anadolu buA"dayı 4 kuruetan, 30 v•rmekle ve amatör trupları 23 l~ 

ı "' 'Bu rorucu kavga sonuııda bin kilo yerli malı yulaf 3 ku ~ f 
bir canvar a~zından çıkmıe ze Lakin ahtapot av ielerinde Jili1etin rakibiniıı pis tücudunu rue 87,5 santimden, 1500 kilo dirije eylemektedir. Bu suret Çocuk baY 
birli bir dili andırırordu. Uzan Q<>k kurnaz bir havyilndır. Avı suyun içinde ayaklarınınııı di anadolu malı çaqdar 3 kurue 75 le, bir çok yerlerde mfizik ve ~ti 
dıkQa uıanAn bu kol aöksünü na her kolundaki elli emici a~n. binde aördü. Fakat bir hamlede santimden 16000 kilo eark malı tiyatro kulupleri kurulmuştur. s· a sı.ılliYI&} 
sürten soRuk te ürkünç bir kav la bitkin bir hale koyar ve son kendini onun ikincı bie atılma mercimek 4 k~rue ~7,5 santim Hükumet, bu işe büyük ebem ı ına~ \'tıııJl' 
rarıela bütün vücuduna sarıldı, ra sokulur bunun için de sabır srnda erieemiyeceği kadar uzak den, 60 bin kılo yarlı arpa 3 ku miyet vermektetir. 1938 sene Çocuk bn. . ~ 
dolandı ve gerilmie sinirlerin ıa beklemekten üeenmez. leelı. Lakin bu ihtiyaıın !uzumu r,us 75 santimden, on bin kılo sinde bu köy tiyatrolara için ~ıyor. Çocukltı1 tlt b 
de tarifi kabil olmııan bir acı Jiliyat bıQı1ğı elinde bıQağı kalmadıgını biraz bek!emekle Sılıf~e malı fıeı~k 20 ku•uş 50 39 61 2 000 ruble harcanmıştır. terbiyevi filİ1111e 

k b 1 k 1 1 bekit> anlıyan ve muhakkak loir ölüm saııtımden, 15 bın kılo anııdolu . d . S OOO OO • .., raraıtı. sanki rüzlerce ağız ·e elinde sa ır a so u ması~ don kurtulan Jıli)'el bıçağıuı malı çrıedıır 3 kuruş 75 saııtinı t 9H9 senesı~ e ıse. Q, , O yormusuııu:M 
nını içmek iQın insafsııca ctaıi dıkça nhtap da 250 emıcı ağızla . den salııwıoLır. ruble sarftdılecektır. ·:.:.--=;;;;;;;;ı;;~ ...... ....--
QIJli>'orlardı. Ü9Uııcü IJır kol o" t ard ııı 1 vücutta lazyı k ı ~rtırı f or kupA.d '• 
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SAYFA 3 
YENi MERSiN 

İ l A H ızamnamt'si mucibince en fazla lıisseye malik olan 
Mersin Tic t S · QJ J · ortaklardan ftlersin Belediyesi müme~sili milat 
o J· are ve anayı uasınuan Toroğlu ile 11rnrsiu ticaret odası mümessili ŞP. vkPt 

defl ~ a.mız fevkalade sııııfıııda ve sicilli ticaret Sümer rey loplcuuağa ~yrılmış ve katipliAe de hu 
"ec erlıı~~ıı 3~3 sı.ra nunrnrasındeı mukav"·et ve mü susi muhasebe miimPssili Yakup Er·s ~y seçilmiş ve 
' ce ın e rs ı n 1 ı A • ı · · " d 1 1 · · · ırk t' . ' fU<rn ı tırı inhisarı Türk Anonim a~agı a yazı ı K.arar ar lllıhaz olunmuşLur. 

eının 10·3939 l ·ı· d · l · ı ı· · k' 1 ·ı ı·ı im ır . arı ıırı e ıçtima P-den 938 senPSİ - Har•~ nuıc ısı ve nıura ıp rapor· arı e u an 
r.,·~.t 1 ~~nuını!e ıabıtıaamrsi lıiilasası a\·nen a~a- çonun k.abulline ve idare nu•clisinin ibrasına ve bi 
f') )·l Cll\c.\rıldu:rı \'il k r· . J "i JA d .. "J r· l.· A • ı . • •• 
sözii ·,···en .0 t:: P.Y.JŞtılırı 16 i.L939 tarihinde ttrı.ço .a goru t-:!• sa'. ~ttrın ~ırl\~tn ızanınanH~sırıın 
ilan gl ç şırl.etın sıcılıııe ka,,L ~e tescil edildigrı 35 ıncı maddtısı uıucıbrnco LP.vziıı ı e 0 uuur. .. 2 il ı·ı Ol d 1 · J ı· · _ - a ı gaça)' arı açı au lfıare nıPc ısı aza-

i 1 i n 

~e~sin liman işleri 
ı~hısan Türk Anonim 
Şırketinin 

lığma seçilmiş olan Fikri Ahayın intehabınrn 
lastik ine. 

3 .. nıfıddetlt>ri biltın idarem•'clisi azasından 
Fıkri Ahayla VtılıLi Savaşının yeuidPn idare mec 
lisi azallğınw ~PçiJmeJerine. 

. 4 - idare rueclisi azalarına geçen yıl olduğu gi 
bı huzurla mukH.Yf}t oJnrnk vt, senede elli iki işti 
mai gPçnıenıek iizer·e bı; lıer ictinıa icin yirmişer 
lira iieret verilmesine ve r·eis;, maka

0

m nı<iaşı ola 
10 - Mart - 939 . . rak ayda elli lira verilmesine. 
Heıap Yıl . tarıhınde toplanan 938 ..... s. - &llirak!.P ll~k~ı Ceıu~I Uçer ıstarıbula naklel 
H . 1 hıaaedarlar alelade Umum" t•gı .eılıetle murakıplık vazıfesini11 yalrıız diğer mü 

eyetı zabıtname hülaa d 1 rakıp Fuat Mörel t(jrufıod:uı ifasına ve kendisine 
.. Yapılan il~n ve da ll 

0•.~ 1~· ayda maktuan yüz Jira vt-riloıesiııe. 
!)ırk et hinasıuda hissed 'f ~r uıerme Mersinde 6 • Vru umi miidüre yine beçen seııe olduğu 
u .i nıu~~aselJ~ mii;u~s~~i a~~rnzdan ~lersin. Hu- ~ibi ayda f 3~0) .li~a. verHn .. ~siu~, , Gaybubt-tinde 
O~~ ı muua~ssıli St>:vkeL "'" kup Ersay, Tıcaret ıdare medısı reısınm kerıdrsırıe vekalet etmesine 
!0 uuıes ili Mitat 'J'oroğ,I tır~er,. Mersin belediyesi ve her ikisinin gaybubP.lirıde de nu~clisi idare aza 
ı~me~ Ayarıoğlu, Tar~' beı1ııı~ank mümessili ları tarafından H~çilecek bir zatın vektılet etmf.Si 
~:~.br!. ~fm, .. \dana twı:~~ es~ edışesı .n~iinıessili ne. H.~r iki. şekild~ de v~ka~el edecek zata veka
~uçh! ıle ıdare meclisi az~ d muınes~ılı Vedat let muddeıı bP.ş gun tecavüz etmediği] takdirde 
Mİel.•lu s.av:.ışan ve muvarra~u u 3,

11
, ~ecıp. ~rgu.n, uir ~icret verilmesi~ı~, Ltış giinü leca viiz etliği 

[ rkel nızumuamesi muciL' ~gur un ışlırakıle takdırde belwr giin ıcın ruakduaıı vedi lira ücret 
>r. muhtar Berk erin başk 1

1
11~e ıdare nwclisi reisi verilmesine. • .. 

loıllaı tıd· ı .. k an ıgıuda topla b . . . . 'k . 1 a lll Untel koruis · 1 IHlllŞ ve u 7 - ŞırkPtın DP.r,ızbanka satışı halınd~ evvrl 
ı lı al vek"I . . erı o etrak hazır ı. 1 . .. ... . 

~ tt etı murakiı• k . . uu unan ce nıemurın laavuo sarıdıgına \' ardını akcPSI ol-
tarafıııtlan .. . omıserı ~1ahmtıt p k' k .. I . d·ı ' k' ı.:- ı· :. . ı . · munıe ıllP.r i 11 v kM • . e ın m3 uzere la ısıs e ı en ı · ı uın ıranın uzer111e 
lıavı g:ızPle nii haları ve ıı· ed· etnanıelerı ilarıı bf'Ş bin lira dalaa ilave edilerek Lu nıikdarın ye 
an ,Javt·trıa , ıs e arlara yazıl d' ı.· l' ·1.1 ... . b . . l' nıe suretleri V"' s· · . nıış o ı uın ıraya ıu aııına v~ ış u yedı hın ıranın me 
muş ve l 1 {:; aır evrak t lk.'k 1 n 

'
• . .

0P arıtırıan ticarflt ka , .
1 

. e 1 o un murların hizmet miiddetlel'i ve maaş mikdarlarile 
rnnu·sırııne rıunu ı e şırkeı · .. 'b · 
r k .. · UJgun bir şekil j · · rıızam mutenası en ve tazminat olarak ltvzi edilmesine e uıuzaker· t l ( e \'apudıvı or "I b ı 

• 
3 a oa~larınuş evvel · . ~ . o >~u .e ve il ıususteı idare meclisine selAhİ)'e l veril-

. emırde şırketrnı· mesin~. k:Jrar v~rildi. 

Mersin Liman İşleri İnhisan Türk Anonim 
Şirketinin 938 Yılı Bilançosu 

.A.R:. "I' 1 F 

lli dnr Lira 
Merak ip 150000 
Gayri ınoııkul 209198 
noınirbas 4i34 , ~ya 
Malzoıno 77906 
l(a n 28 10 
~l iiınrUk tnhakkukatı 594G 
:Ie nlıı <mri 7 2 
Muvııf·k t " tı lıorylular B71H7 
l lorb llll talı vj fut 37417 
hslınuı vo t 1 .

1 2700 n n·ı ut 
r.EKUN 46000 

607822 

K. -
10 
04 
06 
46 

8 
24 
99 
55 

-72 
=--. 

PASİF 

Hangar i~letıneı:ıi 
Muvakkat nlacakh1ar 
t. :M. nzaları teminatı 
Kar 

.ı. Iorakip si•rortası 
Aıııortis ıuan 

Müterakim 69699 68 
938 den 8061 ~1 

İhtiyat ak~fün 
Sernıayo 

YEK ÜN 

Lira K. -649 70 
21521 66 
12000 
72560 28 
5229 95 

18109 74 

77751 09 
400000 -

----607822 72 

--~----~,----___ =~ 
ilan 1 

Mersin Sul~ Hukuk H L • 1. -. J 

•ııer . . . aıım ıuınuen İçel vakıflar müdürlü o~ ündeı 
k ırııu lllahm r 
arısı Şt>rık · •H ıye m. komsuyoncu c~mal v k . 

ale~ lıi <t lararıradan a"'ni S 1. k ıı'· d' • fa aıt Gazinonun önündeki rıhtım divarlarının tel 
1 .. rıe ıuPrsi il J m. e ım ızı ın ı - n 
&ıt izalei ' • n 8u ~ llukuk mahkemesindP. a~ I 0

'i ve diğer inşaatı açık eksiltme suretile yapıla· 
1 UJı \) dav ı. . . l'ıı caktır. 
an 6 ı 7 f) .. - - ~suıdan dolayı namına çıkar-
n.m meçhut· ~l~luı~omaralt da vetiyrve ikametgahı- Bed~li keıfi ( 500) liradır. 
ıne birıae 11 l Ll'~urıda.n l1il:.ı lPbliü iade edilme Temınat mıkdarı (37) lira (5o) kuruşdur. 

im kt·ıaw 1,1dP e. ıgatm ılantın ) 3 pıl m~sma ,.e nıu . munakaıa mUddeti 25-3-939 tarihinden iti• 

'iİllİİ SıiHl <İ ~4-4-939 l<trihirıe mu adif JlfJZarlP.Sİ barerı On beş gUndür kat'i ihalesi I0-4 - 9.~9 pa· 
• 1 Ol\ ııza ı • ı z t · gü · 1 uıı .• o dnAuııd ~ .. Jll'aıq.111as11ıa karar VP.ril - ar esı nii aa t ( ı rı ) de yapı acaktır. 

elin hizzat ırpj~fl ? puu Vf• saaua uıiicldPia)p}j Hin- Mezkur inşaiti yapmak iıtiyenJer fada malu- e 
ilau olo :"ı ıw 1 veya Vf'kilı kanuni 1,.. I , . mat almak arzu edenlerin vakıflar müdürlüğüne mü 

rıur, cıOIH er mesı racait etmell'li ilin olunur. 

i 1 i n 

25 -30-4 9 

25 MART 1939 

i ı a n 
M~rsin Askerlik Su~esi Başkanhğm~an 

Nisan-939 Crlb ilAnı 
ı-Fili hiznıetini \'a pnıamış bir buçuk senelik 

piyadelerile ıuuzika erlerinden 316 dahil 3;12 
dahil doğumuna kadar silflh altma çağrılacaktır . 

2- }lersin AskerJ;k ŞubesinJe sou yoklaruasuu 
yaplırmı~ o'anlaruı da emsalları çağı ı\dığı ıa
rnan Şubfl~e ruiiracaat etmeleri. 

3- Günır ük, Jandarma, Oaman Korum:ı, lJarp 
Sanayi, Oeııiz Sınıfına mensup olanlardan şim 
diye kadar Askerlik yapmanuş olanlarla 334 
doğunılul~r dahil cdp ve sek olunacaklardır. 

4-· 11iriııci ı .. şrin 938 de Bedel veriple henüz kı
taya SPvk .. dilmemiş olanlarm hepsi kıtaya 
sevk olunac;ı klardır. 

5 --ilaıı edilt>n hu doğumlular Türk llarflerile 
y<fzılmış Uiivıytıl Cüzdaıılarile gelmeleri JAzııu
dır Hu uu 11 için il ii viyel cüzdanı olnıa) anla. 
r111 şinuiidPu N•ıfus ~Hidüriyeıine müracaatla 
almaları IAzırııdır. 

6 ·-SilAh ahma alınacak bu Erler şimdiden 
hazırlıklarım yapmaları burada bulunmayan
ların veli ve akrabaları tarafından adreslerine 
mahimat vtırnıeleri yerli ve yabancılara bu 
çağrımla askerlik kaııununun 43 ncü maddesi 
mucibiıwe ilAn olunur. 

1 L A H 

P. A. Komutanhğm~an 
Dürbün Satın Alınacaktır. 
Ordu Subaylarından emekliye geçmiş zevat 

ile ahali elinde bulunupla satmak isleyenlerin Diir 
biiııleri ile Alay Salınalma Komusyonuna mu ... 
racaal edilmesi ilan olunur. 2.2 

1 l A H 
içel Sıhhat müdürluğün~en 
~tersinde serbest tababet yap,, n dahiliye mü -

lehassısı Doktor ~lulıiuin Omayer tarafından Rönt
gen nurnyeru~leri hakkırıda el ilAnları bastırıp 
dtlğıldığı ~ürillnıii~liir ;:; 153 saj'ılı kanun uıucibin 
ce ~ ahıız k~ııdi leda visi ahında bulu nan hastala
rın teşhisi için bu cihazı k ullaiıa bilecd\ olan ve 
d~ lıili ye müt+>hassısı bu 1 una'' mu mailevhin bu 
larzdau başk~ her hangi bir rütgen n~uayenesi 
yapmağa sahdıiyeti bulunmadığı ve Sıhhat vek~
leti11ce de kendisine bu şekilde müsaade buyurul 
muş olduğu cihetle labıbler ve halkça malum 
olmak fizere illln olunur. 2-2 

Lisan Öğrenmek istiyenlere 
Fransızca Jluallimi 

~USUSİ DERS VERİR. 

Üc, .. ı lla""11ıda ~liiş~. ülpesendlik Gösternıez. 
Şehir; Huiciad ol•nlara Mektuphtda Ders verilir. 

Arzu edenlerin idarehanemize 
muracaatları 

~eker Hastalığından mustarip o1anlara 
Şişmanla1nakdan Çekinenlere Müjde 

Asri Emek Furunu Sizin hu ihth1acın11.ı 
Diişiinerek Nefis ~ 

Ç.A VDAR. EKMEGİ 
Yapmoğa başlamıştır i~tifade ediniz. 

Morsin ; Silifke Caddesi 
EMEK FURUNU 

~eker Hastalığına karşı 
~avdar Ekmeği kullanınız 

Çavdar Unu Satış yeri : Yoğurt Pazarrndu 
Şnkrü Özhiodi 
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SAl'. FA 4 YENl MERSiN 

, .. ----------------------·-------· ·>•~~!A~~~<·<· 1 l A H 

Ye n I• • ~~ Haı~:~~·::~ .. ~~~~~.un. ~I lçel Def terdarhğmdan M--•#.,,.t m e r s ın 1 Makineli lstanbul Furu lll ua Lir• 
nunda hariçten ietirmiş oldu • Kazazı mahallesi Cinıi Miktarı ""lO 

Merain Bahçe mahalle- Ar9a 1000 artın ~v 

Cenu6un en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ JM:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

gündelik Siyasi Gazete 

TI tu g&yet temjz ve beyaz ıi kiremithane mevkii M 2 
mısri ve kon ya unundan yap • 8 r 

~
makta olduğu güzel, Bişkin ı· Hududu ; Şarkan şarapçı \'asin g 
Ekmeğin kilosunu Bu iüden ~avas ~vlatları, şimalen ' 6 

itibaren muhterem müşterile- 1 · · ı · · le ııa 
tinden gördü~ teveccühe ı ıazurnı ma 1 yeye all y~r ı 

• bir mukabctei şükran olmak Gazozcu A bdullahm hazineye ol~" de• 
. üzere Belediye narhından 50 50 kuruş vergi borcunun öd~omernesın1 O 
santim noksanına yani 8,5 yukarıda huciud ve evs jfı yazıla arsa~ aib 

Yen 1• Me rs ,. n • 11 Yıllıh fas.ılas.ız. intiıarın ~ kuruşa satmaA-a başlamış ol- v~ Bodusa~ iden IH~trtik tapuııuu 339 .'adr .. 
J rr k f h lkt l duA-unu ilAn eder. l 1 r • ua muva,-ıa ıye ını a an numaras111da kavıllı ve 22-2-939lari ıll 
giJrdüğü rafbete borçludur. ~ ai~ı:::e ~!~e~1ı~:11;;t~~: ~ r~u 21 gtin mtidd~lle satışa çıkarılan '~ 

• • J[N) tııt.nbul Furuo sahibl l a rihindt~ ilaalei evvPliyesi icra kılınan 1 v E N J 1\ 1 ER s 1 N • Sizin Gazetenizfa Dertlerinize dileklerinize Tevfik Dinç arsa il 111 talı lıi zu lı ur I ' ııı:eıı 1 ği ndeıı ı 5 .s-~ 
• MERSiN sütunlan açıktu. ı ·:· •>•>•:• ·:· hinden _itil~arent Ol~ glin müddeti., ıe111d 

• • • ı _ rar verılmış oldugurıd:ua 27 - 3 - 939 fi. 

VENi MERSiNi : Okuyunuz ve Okutmı- 1 Dikkat 1 mil~adüf _pazarlf'Sİ ~ii•.>İİ .~aal ~4 ~e. 
1 

. 1 ce ılAn edııen şar\lar daırPsrnde bır parl. 
ya ça ı,ınız. Sayı.n MOşterı_ıer müzavedei evvelivtısi yapılcı cfJ~mdan ıa '[ 

Y"Nı· MERSll AT B 'ASI oii~~~d~;l;r:y:::~::7;: r!." ,;..~:~;p~:5 ~:~1s!~ııd;:ı~r~~t:~i~~~,:~, • A Losyonları ve Kremleri deftndarlıga muracautları ılAn oluııı~ 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

KİTAP GAZETE VE MECMUA 

Tabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler [vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 

BriyantiJeri, ve bilhassa - . 

saç Eksirler 

Şayaoi takdirdir. Baştaki 
Kepeıtleri izole eder Saçla 
rın dökUlmasine mani olur 
Yağlı değildir Kokusu ga· 
yet latif bir Losyandır bir 
kere tecrübe etmek kA· 
fidir, 
Markasına dikkat OLGEN 

ÜLGEN 
uray caddesi Oıetn ıtriyat 

Deposu No '24 

İ l A N 
içel Def ter~arhğm~an 

Kazaıı Mahallesi Cinsi Miktan 

Mersin Nusraliye Araa 750 arıın 
M. 2 

Hududu : Şarkan Ct-brail vert>seleri c1r' 
len ve garben Fazıl iken ur•:;t4 
zalara gPçen larla,cenuben ,- dtısile mahduL . 

Patrona Hacı ZHldye Falmanın 1ıaı1 

1 borcunun ödeumemesind~n dolayı yukarı 
1 f ve ~vs~fı yaııh hir parça arsanın 22.2 9;, 

müzayP•lei evvPliyt'si icra Kıhnan ve 1 ~ 
le talibi fiz .. riod~ bulunan 750 arşın M·d 

1
tah ... ili t1ıtıV;.tl k~nununun 13 üucü mad 
hince yiıu~ ayni tarihl~n itibaren on gt~d 

Mersin Gümrük karıısmda )P. ask t ~· ::t Hltnmasına kar~r v~rilmiş ?. il 

Sağlık 
Eczanesi 

27 3 939 l ~ırihiu~ uıiisadiif pazartt-ısi ~ur r 
her nevi Avrupa, ıle ~vv•; lc~ i la·• PclilPn ş ı rtlar dairf-!su•drı 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengiJnderilir. Yerli eczayı tıbbi- ça ars~H11n katı satışı ıcra kıltnac<tğıutl3 ~ 
n r , . e ve müstııhzaratı la ulann yiizde 7 ,5 ııi~lwti nde v miua_l 8~ 

~mlJmlJmJffi!Jfiğ!mlJmlJmlJffi!Jfiğ!(i9mlJfiğ!mlJJmf§ll~ f bulunur. ..u retil~ muayyen ... rniiddtıl zarfıı~rla 111
111 

1 l 
ı ne ve Oefterdaf'lıga muracaatları ılAn ° 

9 ' Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı ; , ı i 
DOKTOR. I /ı 

lnll - t 

~ A. -Va kup Aslan ~ ı:· .............................. , 
l!!J .. . 11!!1 ir SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı 
fı!iJ Türkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tabsilını ikmal etmiş im] Jt- _ NASI~ 

i;;I HMstalarını her gfınS-12 15 - 18 e kadar kabul muayene ;;ır ·H KA YADEL E 
tl!!Jve tedavi eder. l!:!I • 
P.ilf Bozkurt cadde11inde ı 
IEJ ADRES:Yoj'urtpazan mlf · No,1 1 
l!ilffij]ffi!l~fığjffi!lfığj~ -~ ~fiğ!Jiğ!ffi!lii!Ji!ljffiilml 

SULARINI IÇMEkLE 
Sıhb!lt ve içtimai Muavenet Vcklletinin 672 numaralı rapor11 

·---------------------------------------------- ! SİNEMASıNDA 1 
Bu Akşam : 

K ty a a 

TAHLiL RAPORU ı 
Görünüş: Berrak Kalevi yet; "loo sm3 suya sarfuluna n ~· ~ 

ruikdarı,, 0.2 s 
Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, ı.5 .. 

6
; 

Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfoluoan oıll~I 
dülhumuza lilrede o.4o. S ~ 

Sülfat "SO 4,, litrede o.oo~, 
Klor "CI ,, ,, o.oO 
Nitr:tl ''No 3,, ,, o.~ 
Nitrat ''No 2,, • yo 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

Malina Saat ıs,sde Suvare saal 2lde Başlaycıcaklır. 
Amonyak ''NU3,, Yok i 

GELECEK PROGRAM: -- - - m 

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerindefl 
ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer.fil 
bP.llurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve k1

1 evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden buStJ8 ~ 

1 J• a po n g u•• ze ı ı• yet gerimize ve Adana Sıhhat Rakanhğuun tayin ettiği Sıhhiye fllaJ 
* ru huzurlarında damctcanalar ve vagonlar KAY ADEL14.:N stJY 

~-~~-~-~~~~~--~-~-~1~---~~~~~-·• ! yıkandıktan sonra doldurulolakl~ ve agızları Sıhhat ~P~uru '9 

°" dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

Yeni Mersin Bas11ııin~e baldmııtır * ' •~*?OIUlllllllWftS ... Ae .. aa .......... ~ 


