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,~'Ö"NDELl:K. S.tY ASİ :S:ABER. FİKIR. 

ı VAkiliıniz .Nnınıuı MoııtH .rnııc•ioglu 

hıuhlarımıı;ı vo Alnıaııyad~rı gt1ıiri· 
Jen dokt.or tarafından ke11ıJilorinA 

ameJiyBt yapılm1ştır. Hastanın sılı •• "'""''" hucıı• """' 

Cum :ı 

25 
E\'LCL 

l !\ f 2 

G.AZET.ESI hi va~iyoti iyidir. Sayısı 5 kı ruş 
Telefon No. 82 _____ ..;.., 

Ek1 1ek serbest satılacak Belediye namz tleri 
Dün Partide tesbit edildi 

1 

Adana ve Halayda ır k 1 

Mersi n7d_e--:t-=--e~tk_i_k_le_r_ aşladı i /eri yazıyoruz . • 
lSl12 

• 

Ha tay ve Adana Va ıı· ı eri nı· n verdı"k lerı· ı"za hat 1 Te11riıı haşındarı itibaren hclfıdiyo \' ll~R!l~ll~ı l~füo yolıcı·'~n~a ) "ı>ıJmış \O 27 
il ,.., ıırnÇimi lıaşlllyRoaktır. {i)n·eloe Y":&dıgını111J 'iR '~ 6 ' ıyo tntw ıııı azn111 \O 27 de ,,6 

Ay başıod rı itibaren Ad• j Aynı l R ~ihi karıurıi hiitiin lıuırhklar bitıni~tir. dek he!ı diye meoliRi azaRı olnrnk iiz;,re 
ııad", Batayda ekmegio kar- lisi sayrnzıtŞm~~ıkı "s lltcy a- , ri tRbii zahinı fıaıla11ııı ele Parti tarafrndanda gfü1torileoek 54 aza ııamır,edi Rc9ilıniştir. 
naHİZ ve serbest olarak satışa demeçt b l e 

1 
O)'ur dA trı/alarak ekmek lintlarımızırı namzetler i9in diin parti müfettişi Halıd Her biri meınl oketim izirı iftihar et-

k l h e a anmuştor: b .. k . . h" k . l Onar .. ııın ı·eı" .. lı" ıtı· altıncia partiıJe bir tigi ~üzidelcrinden oları ha Z"'t'l\tııı ı·".rıı 91 arı aoagı akkında şehri. ugna iır:tiıı ır a9 rnıs i yiik .. "' ., v ,, 

mizcle birçok rivayetler doJaş - Gelecek malısrıl zama- ~elecegiııi talımirı etmeıreJeri toplantı yapılmışt:r. Bu toplantıda parti lerini sıra iyle dercf'dıyorıız. 
maktadır. Dına kadar villyetin ekmek . . A s 1 i a z a 1 a r 

Ayrıca Mersinde de ekme 
giıı serbest olarak satışa çı
kanı ıoagı söylenmektedir 
M6rsiude ekmeğin serbest. ola 

rak Hatı~a çıkarılaoaıı lıak
kırıda kati bir karar yoktur 
Bu lınımsta elde ettiğimi~ 
maldıuatı derhal okoynoala

r11uııtl bilJireoeğimiv. tRhiidir-
Adarıaya gelince dün y&p 

tıgımız tahkikatta Adırna va. 

li i Akif Eyidogan hrafın
dan ııeşredilen hir tebliğde 
şHyJe deniliyor: 

<Adana ve Oeyhanda I 
rLı · Jd ıeşrırıevve en itiLaren Ofiıio 

taııv.irn Rah~ı kalıhrılaoa.k 
iRe Je halkın elindeki •esika
Jar eskiden olduğu gibi Teş
riııevvel sonuna kadar beledi 
yelerin teTziatıoda aynen mu 

tebor tutul oaktır. Yalnız 
agır ioçilerin i tihkak :f rk

IRrrnı ıerbest buğdaydan ga

J1ştı k ları mü es eselerin veya 

kendılerirıin temin etmeleri 
lılzınıdır. Vesikaların her gö: 

ne ait knponl rı özerine Ada 

na ve o.,y han belediyeJeri t 
kcııdı ltniırn malıı.us hir dam

ga vuracaklar ve damgasız 

vo"i kal arın revaoına meydan 

vurılmiyecoktir . Bu suretle 
damgalı vesikalar anoak dam 

.CR ~hhibi <ıl n B Jedıyelerin 
hodutları İ•)İDde muteberdir. 

Vali 
Akif Eyidoğan 

Dı~er tsraftan Hataydada 

ekmAgiıı serbtıetce fl"ltışı i9İn 

h"zıı Jı k bs,Jamıştır. Antakya 

btılt di.' e reisJiQi neşrettiği 

t61ıligde diyor kı: 
J - Bt>lediye önümüzdeki 

giinlerderı itil aren yalnız boğ 

dsy, Mısır, Darı, Arpa •e 
hunların halitasından tip ek-
ıuokler yaptı rı ima ı serbest 
b1rukılaoali tır. 

2- Biriuoi maddedeki ek 
moklerdeıı kendi sermayeıtile 

~ıkanp piyaeaya arzetmek 
İi4tiy"n fırıncılar, fabrikaoılar 

'o "leldmum Mermaye ıJabip-

16riniıı t6kliflerile birlikte be-

·h veya ekmoksiz kalmak gıhı 
ı tlyaoı mevouttor. Normal T ) ıu 

· b. d. d.. Yosof Kılın•~ (Tüccar) 1 Rifat Uysal ( ücoar nıitın Toro$tln (Beledi.ven iıoi) olmıyan fiyatları döııürmek yerıHz ır en ı~eye ıışıneme· ~ 
v 1 . IA d H'"kA . UR\afl\ Alauya (Nal ve Bahri Ok (itizar fabrikuı E .. ııvtır. GtH·meıı {Belediye üzere piyllRC\~a mü<lıı.bale ti&- erı 11zım ır. u umetm, 

J bb J nivi fabrikaıH Sllbibi) pahibi) erıcnnurnı RZSMJ11da11, Elektrik tı~darı YtıJ>ınak i9in biikftme hiitiin hu te~e Ütoı or tabii • O kA ·ı. . k . u 
Hasan Akel ( Tüooar Vt} Hilmi Zflr (BorKa · tı H ~ır etı mü iirleriııdeu) 

tin eliade ZRbire stokları var ~eklini hnlunoayll kadın mem b h ") uwomitıi) Yuırnf KöKt>I (Komh~yoııou 
dır. leket ihtiyıunnı kar~ıhya<'sk 8 çeoı y·· 

1 
(T.. ) Kamil 'farbarı (Doktor) vo hnbçeoi) 

Y td 1 l .. k .. YunuR one •Jooar ı • Hamid Raybuıı (l"ı> k f .. l). t..r a., arııı. >ugnn u gsy tedhirler alaoagı ıahiiıiir.» H .. kkı D . ( K t 1 I İzzet Kı.otaıı (Vapur acen· . .,. ... 
... eııız ur o o~ ' rıka~ı müdürii) 

M m·· · -' ) trsi) , \.T·, •• }) 

l d ~ ues1ı1eae1Hnı.e ( L', ~ ... -. ı) ıtzı eıı koı (Ou nıhu ri. em Ur ar g t (T 1 
Ha~arı dl\~ri Erk muıı .P.ı u a l m a ~efik l(ttba~ iicca 1 '\"O . ,... 1 yi't M ·,rkez Baıı kası ıniidii rii) 

ko uisyııııon) gazet 6 si 11 "bıbı) 1 H ilal K., ·uaı Erkaıı ( 8ılro 

b • ı • ~ • k ld Rızıı Bozkurt (Oarnhuıi:·et 14,ıkri Mutlu (Sabık mehııı!, rnirıi) 
ır ıgı uru U Halk Parıi~i viHiyet lıey6ti 9·f9i) Galıp Hiil (\1ıtrarıgoz) 

1 reiıti V6 töooın) Alı 111 "11 Guveıı9 (Hizu fııb- F.ahri Uy~tırru·Hı (Tüccar) 

Bir numarala muvaz:enei amamiyeye dabıl memurlar dağıt
ma birliği eyvelki gün uat 17 de Halkeviade toplanmıt ve ora 
lar1nda idare heyetini aeçmişlerdir. 

idare heyeti 
B. Enver Ünal 

> Halil Serim 
> Sami Sayrua 
' Hüseyin Erkal 
> Hıfzı Bilik 

Yedekler 
B. Ferit Kuran 
> Naci Aydemir 
> Dr. Vasfi Öztelli 
> Rıza Altay 
> Niaani 

Cumhuriyet müddeiumumisi 
Defterdar 
Ticaret mıntaka müdürQ 
Kambiyo murakibi 
Nafıa müdürü 

Orta okul müdürü 
ilk tedrisat müfettişi 
Sahil sıhhiye doktoru 
Ziraat müdürü 

ihracat kontorolörü 
Yeni idare heyetine muvaffakıyetler dileriz. 

Dil Bayramı 

.. 

Abdullah Ert>oy (O.H.P. rikıun ırnlıPıi) Zuldye OlgaçJLy (Boledi.) 6 
kaza bey6tİ rei~i - Dı\hiliye Ruhiye Toloırnr ( Dt•k tor eııciimeo ıl,;aııı) 
mütahaımıu) Hayri e~i) Sllıltl~ddin 1 pek91 (Ttiooar) 

Yedek azalar 

1 
NaiıR Gök, Ali Letıf Eff·, ' Müreıde Sümer, Tııhsin Aparı, ~krem Yüce•, Hurrı Gültekin, 

Mehmeı Alı SarecoAlu, Rıza Akı Mehmet Yıl gör, Mf'hmet Kilnuıı, Naımo, B11lk111, Hü1:1erıo Yasar, 

ı ·· - . 1 · ı f ·· Saım Ergenekoa ArEıp O 1 k bar, Oıner Kuranı, emaıl mren Hüeeriıı Koca, tımnıl U ı keo, Hti•rnrı E · 1 
8 •f an 

Kadri Sabuncu İrfan Tanko l,J _ a rgır, smaıl Ht<kkı 
Mürtera Sorkeı.' Bahir Tarlav, Sadık Kılıııçoaıu, Sel• m Akuzua Soner. Sedat Sahır SflJ"lleo. 

Ôğücü aözlerle 

Obüs 
yapılmaz 

Göbbels diyor ki: 

ingiliz, merikan 
kötü niyetleri 

-- ~~·,.-, ~---- -·----

----- .... ----~-------
f..onılra, 24 (il a .)-Alınan \hi r tohl•ııJe 3 ·· 

·~ • gun eTvel Sta· 
1,., H.n"'yı.da vı~ kendileri çok lingrRdda Aelır"" • • k" h. • 1 . " ., ıın un ır te 

tediyeye 
olunur. 

miiraoaatları il An 

;===== 
11 

İNÖNÜ 
ZAFERİ 

Amerika da 
yaka anan 
ecnebiler 

Hindistandaki 
Japonlar 

lavecle temaaa • 

Terfian tayin 

tntunmnışlıır veyahut kuvveti peyı ele ge9iıer1 Ruı.lar rnn-

azını"'·tmışlardır. Bütiir: o~p Vllf~llkiyetl"riııi gerıiı.ıl }fmek
heyi ~özönihıde tntnoak olnr- tedırler. 

sak Ru!4ların 06plıeyi tatml\- Almanlara .Q'Ôf'-" Tıtrsu"' Y l\!ıtlat ınornur • :;ı o 
mnaviııi R. M.,lıurnd Doiru1 Ra muvaffak olt'Jaklarmı gG- lllUVaffakiyet 
Mnt V ıu idıtt mcwurloguua riirü1 . j Herliıı, 24 (!\ 1\.)- Al mırn l ürk ınlul6bının-----

f mel d 1 re ği-----
olan bOyijk 

Zaferin destanıdır 

11 
Y AZANı Zeki Cemal 11 1 
BAKJÇEJ.E8JOOLU 

-{FJatı 15 Ku1'1lfhlr.)-

Sattı Yerta Yeal M•nıla Buaaaeri 

Nevyork, 24. (a.s.)- Nev

yorkta 111 düşman tabaın 

daha yakfllaıımıştır. Amerik& 
harbe girdi ili gii rı den heri ya· 
kaladıgı t'Onf'hilerirı yihdo 69 

r.unn A lmarıltlr teşkil etmiş· 

tir. MiitehakiMi göz hapAİ al

tına alınını' bir lm~mı ela ıtöz 

üzerin., ser h.,st bırakılmıştır. 

geçtiler 

Tokyo, 24 (a a )- Hindi~

tandaki J apoıılar hve9 hü 
k6metile temua geçmitlerclir 
Gelen haberlere ~öre g<h~ 1.ıap 
ıııi altırıu ah:ıau JRponlar ara 

Hrnda a9hkta11 ölenler •arıhr. 
Salgııı bastahkları da ha~la

mıştır. 

tayin edilmiştir . Eger AlmRıılar Rn11yayı ha~kamaııdaıılı~ı Slaiiııgrad-

iAtilA etmiş olMalıırdı Batıda-Ll.ik i giinlii askeri vaziyeti 
8. Abdullah Eraoy ki dii,manlarla boy mçii~e · tRhminlerde hulurımaktadır. 

Bir mii.lılett611b~;i htan- ı. 1 d' ıı;: · ;ı· R 1 1 • Almnnlar yeniden Ael · 
ıce JLerı ..,ımcıı nsıHa UR·ı '< ııın 

bnldrı lınlıırııuı O.H.P. kaza ortıuuııda çarJHŞmaktll ,
0 1 rı şıyorlar / s ev 

lu•yeti ıci11i Dahiliye mötn- • . ı Itır tHBMHHla ) av 8 ~ yavaş \"er 
ba~~ııu doktor A lıılullıtb Er- Rusların muvaffakıyetı kszıuııtıl\ktadır . Fakat ale;ler 

soy Şehrimize döıımiişıiir. Mol\kova, 24 (a a .) - Ha 1 vo dnnıanlat<laıı istikamt1t ta 

Hoş geldiniz deıiz. &abalı erkoıhlen ııe~redil~u yiıı otnıek bile müşküldür, 
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Tütün mü, ekmekmi? 
azı m e nı J P k 8 t j er <i e b i r l ü t ii n 
es ı kast H 1 rn a }{ i ç i n i k i ek n ı ek 
vesikası vere~ı)Pr gör\iiüyo~ 

H.ubi ıı iptidu ı ncanberi Av- nı 54 000, Almanya 30 000 ton. 

upenın birçok memleketlerinde 1 Cuba adu ında Hsvan<da 

ütün ı;ıkıntısı vardır Tiryakıler çok nelia tütün yetişir Fakat 
çecek bol tülün bulaınıyorlar. 

bunlar eigara de~il, puro yap
imdi tütünün cin,ini bir tarafa 
ırakmışlardır Sert, yavaş naHI mak içindir ve çok pahaladır. 

Felemenk Hindiatanınd l Cava lursa olsun, tütüne razıdırlar. 
ve Sumatra adalara 11 da, Brtıilya akat bunu da tedarik ede .niyor 

ar. Bir ild memleket müsteana .:fa da çok miktarda tütün yetiş. 
tirilir. Bunlar da daha ziyade 

lmak üzere her taraftn tütün . puro yapmakta kullanı 1 tr 
esıkaya bağlanmıştır. r ütün Siga ·a tüHinlerin in en nefoıi 

le artları ekmek vuik aları kadar r ürkiyede yetişir. Bu tüt ün 
hatta belki de bundan daha kıy- renk ve koku itibarile emaalaiz 
metli telakki ediliyor. Bir tütün dir Yunaniıtan •e Bulgariatan 
vesikasına mukabil iki ekmt;k tütünleri de çok iyidir. 
vulkaaı verenler görülüyor: Dünya tütün aıah!ulü 1900 

Vekaletin mühim bir k~lrarı 

Öğretmenlere birer ev 
temin edilecek 

Ankara ilk okul öfret- ı nfo mühim maddelerinden biri 
mtnletine kıdem 7ammı ve mea 1 de kıdemli öğretmenleri• mağ
keo bedellerinden eenelerden l durlyetlerlni önlf mektir. 
beri birikmiş olan alacaklarının Diğer taraftan bundan •on· 
keııdl:erlae ödenmesi hakkında ra Öfıretmealere mesken zammı 
Maarif Vekillftince hazırlanan verilmemesi de karar alhna alın 

1 

proje son şeklini alarak 86yük ıııı,tır. Fakat buna makabtl ken 
Millet Mecfüine aevkedilmişttr. 1 Jerlnc birer yuva temin edileeek 

Hemen bütün ilk okul öğ : tir. 
retmerılerial ycıkıodan alikadar 1 Maarif Vekilliti bu maksat• 
eden bu proje terfi ettikleri la bir yapı kooperatifi tetkiline 
halde zamlaunı bir türlü alamı-\ karar vermittir. Ôiretmenler 
yın öğretmenlerin geçmişteki ' maaşlarından her ay kesilecek 
matluplarına kavuımalarından cüzi bir para ile bu kooperatife 
başka bundan aoıara ayni gecik- iza olacaklardır. Baylece yhml 
met• imkln verdirrulyecek hiı- aened~ 14 bin ötretmen birer 
kGmleri ibti•a etmelıtedir. Proje ev sahibi olacaklardır. 

1 
. 
1 a n Tütün kıtlı~ına başlıca •e- senesinde bir milyon tondu Bu 

bep sarfiyatın artmasıdır. Yapı- gün bir miall fazlaaiyle iki mil. 

lan tetkikler harp senelerinde yon tonu bulmuştur. Avrapa Deniz Harp Okultı ve Lisesi 
tütün içenlerin arttığını göster- bunun yüzde oo ıekiziai yetişti· 

i ı a n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden: 

ller ~eııe oldu~u gibi bu seııede 1 biriııciıtış-

rindeıı itibareıı uıenılt}ke ı lıavvarılarmda U uaraı 
• 

mücadcltısi yapılacakllr. f At, Kı rakJ sahipleri 

lıer giiu öğlede11 soııı·a saat 15 u~ hayvanlaı·ını 

Yeıd hana getirecek Ye erıesi günii saat 8 de · 
teslim alucaktır . (1232) 

-------· -------
a • 

1 n 
lsıyuva okulu müdürlüğünden: 
Okulumuz talebe kayıt ve kabulüue ha~laıı-

mıştır. 

Eski talebe velileri çocuklarııım kayd 1111 ye 
nilenuık iciu okula müracaat etmeleri. 

• 
\'lüracaut saatlaı·ı: 

9 - 12 14 . 18 
Telefon N aınarası: 120 (1234) t-5 

i ı a n 
Anamuı· Malmüdiirlüği1nden mlştir. Bilhaaaa askerler tütüne rlr. Fakat sarfiyat yüzde 32 ko ın ll t.H n lı g-1 il dan·. 

fazla ratbet ediyorlar. Almanya derecesinde olduğundan, Ame• 

da 938 aeoesiode ayda 3,92 mil- rika ve Asyadan tütün ithal 1 . Hu ·ene ikinci teşriniıı birinci giinii An- Auamur kaza:'lllllll Melleç iskelesiude huhma?ı 
1 k b eder. Ruııya ve Hin · lstan kendi 

:~~t:;ır;;;0r::~::i:::
1 ~:2;

0miıu ihtiyaçların' kend••-='' temin e· kara llarp akademisi K. lığı emrinde ya~ılacak toprakla karışık 5( O ton demir cevlaeı·iniu hehrı· 
yar• çıkarılmıştır Fakat stoklar derler. muamele memu 1·11 ok ulu na 20 talebe alrnae:ıktır. tonu 6 9 6 k ııruş ve i~keleye 4: kilometre rue~afc· 
aulmağa başladığından 19

L
1 de Kadınl;;r ve siganı ~ - Ttılipler okulu ikmal ellikten sonra De- lue maden ocaklarında buhınaıı toprnkla kaı·ı~ı~ 

yapılan aigaraların ır.ikta~ı 5,'I Son aenc:ler zarftoda tütün . k 
ml·ıyara 1·nmi-ti•. Aynı ~.ı lnoil- f t b" b ı ınz ordusu kadrosunda istihdam edileee Lir. 400 ton demir cevherirıin h~her torıu 3H 6 kurus 

Y .. sar . yahnın ar masııı ın tr ıe e· • 
terede de görülmektedir Burada bide kadınların algaraya fazla 3 .\şağıda ~·azıh evsafı fıaiz olanlar . 1 10- bedel Üzeriııderı Ve kapalı zarf USUİÜ ile y~riııdt> 
tütün sarfiyatı harpten evvelki· rağbet etmeleridir. Umumi harp j 
ne niabetıe yüzde 26 derecesiode ten evveı ıeoç kız •e kadıoıar 94 <le llersirıde Deniz llarp Okulunda imtihana alıcıya te~lim edilmek "arıiyle satışı nıüzayec ~)' •' 
artmıştır . arasında aıgara içenler pek udı gireceklerdir. konulmuştur. 

1~Ü t Ün n erPden gelrl i Şimdi genç kadınlar da aigara . d l f l d 8 p l d \ 
TütOn vatanı Amerikadır. 

içmeğe ba,t•mış\ardır. Mamafih 4 -~istekliler en aranı an evsa şuu ar ır. -1 P-~42 erşem le gli11li saat 14 e ı nam ur 

Kristof Kolomb (Chrİ!tophe Co 
lomb) 9 2 senesinde Ameı ikayı 
keşfettiği zaman karada yerlile· 
rin bir takım kuru otların du · 

nıanlarını zevkle ç•kerek ağız· 
tarından savurdukları.,ı ıörmüş 

merak ederek bu otlardnn bir 

bir kısım memleketler (Fransa) a - 'aşı otuz ikiden fazla olmamak. ~JaJıuüdliı·Jü~ii makaruırıda JllÜleşekkil ihale ko-
kadanlara !ltgara veaikeıı verme· 
mektedir. Eir kıa ı m memleketlH b - Yedek subay ulmak. misyonu tarafırıcla11 ihalesi ynp1lac3ğmdau talip 
iae (İn · ç) kadınlan erkekledP c - Kfit.ü hali ve mahkiimiyeti olmamak sı- oJ=.>nların teminat ak..-as11u hamilen ihale saatiude 
yarısı kadar tüUln vuikası ve· 't 

riyor. isvcçte erkeklere günde yasi lıakları111 kaybetmemiş olmak ec11ebi kız ''e hazır bulunmaları ilAn oluımı·. (1235) 
10 kadıı l<lra 5 •igara verlhn~k ,,adıııla evli bulunmamak ve -ana, ve babasımn ?.5-28-3-7 
tedir. 

miktar almış, Avrupaya getir
miştir Avrupada tütlin çok r ~

bet görmüştür . Hatta iliç gibi 
kulla.ıılmağa boşlanm ş . tütün 
ynpraklarına 4. Mukaddu nebat> 

adı verilmiştir. 

----- düııuıe olmanuısı hakkırıda yapurılacak polis tah 

Açıh ,,.,ehkür kikaıı vesikası. 
Çoeul< E!lirgeme Kurumu d - Sıhhi hali muvazzaf askeri memur ola-

Başkanlığ-ındao: b"I k k d · d ·· •· J k ( I · 
Her vakit olduğu gıbi_ >'ar-I 1 e~e.. 3 ~I' uzguıı O ma • muayene Jfl tam 

damını esirgemlyen aayın tuccar leşkıl h sıhhı heyflte yaptırılacaktır.) 
larımızdan B Nazım Gandur, bu t: b 1 • "f 1 f' L J k Fakat çok geçmeden tütün 

aleyhinde bir cereyan başlamış 

tır. Tütün sıhhat ve ahllkı bo· 
zan bir şey tt-likki edilerek 
Franaada Oo üçüncü Loui<ı ta · 
rafından aataşı yaaak edilmiştir. 

İngilterede kral birinci Jacque 
tütün içeoler haklunda ağır ce• 
zalar vermeğe başlamıştır. Papa 
Sekizinci Urbain de tütün içen-

d f k ls) to ka Ut e - "a 11 uutı aanınc a nıu va ıall o ma • 
t a urumumu2a p p • 

bui gölldermek auretiyle çocuk f - Hiğer devlet ve müesseselerine karşı 
lnımmn. çok önemli bir ıbtiya: mecbur mliteahh it hizmeti . bulunmamak. 
cını temın etaıek lütfunda bu 1 
lunmuşlardır.. g ~. ~olerlik~e musaddak ınükeffel, fotoğraflı 

Kendılerıne Kurum ve yav·ı taahhutuame vermek. 
rulanm adına aonauz tefekkür· · "l"I · 1 .. U • 1) ' f) 
ı~rimi sunmağa uyın Yeni 'Vler- 5 ISlCI\. 1 erın ıer gun ıuerSlll eıuz arp 

sini tavıit eyluim okuluna müracaatları ilan oluımr. (1111) 

leri afaroz etmiştir. 
Türkiyede tütün içilmesi 

şiddetle yuak edilmiş, batla 
Dördüncü Murat tebdil gezerek 
tütürı içenleri yakaladıkça der• 
hal idam ettirmişti,.. 

fakat bütün bu şiddetli ted 
birler~ ratmen, hiçbir tarafta 
tütün içllmeainin önüne geçile· 
memi,Hr Bunun üzerine tütün 
den irat temini düşünülmüş. 

1674 te Colbert, Fransada tGtün 
inhharını kurmuıtur. Bundan 
ıonra diğer memleketlerde de 
tütün inhiaara tabi tutulmuştur. 

fütün yetiştiren 
men) leketler 

Kurumun.uza bir koyun 
göndermek auretıyle yardımını 

her vakit olduğu gibi ealrgemi
ren Ye yavrularımızı •eVindİren 

sayın tüccarlarımızdan B Rıza 

Safaya sonsuz teşekkürlerimi 
•unmağa ıayın Ytnl Mersin ga· 
zeteiini taysjt eylerim. 

Çocuk Esirgeme kurumu 
reisi 

1\ aci Aydemir 

------
Dil bayramı 
- Birirıcidtın ıtrtan -

Cumhuriyet rejiminin gerekle
rinden olzrak ileri götürüldüğü, 
yazı dili o in herk e~in kolaylıkla 

l iltün yetiştiren başlıca anhyabıll'ceği yolda, lconutm• 
- ._ •l•r A'n.erika Birl .. şlk diline yakın bir sadelik kazan• 

- devletleri, Ru •• - v ma ıoın e1&1 olduğu V'e yabancı 
0 •nistab Tr.. •ya, rezuy. • .. " bele yabancı dil ku· 
H' ' urJc: e , ı ... ' 
ıadista 01 Al 1 • FeleınenJc .. ~ ·•imanın ulusal 

ZÜnde e 'f nıanyadır. Ye " •oılerat·. '·vı belirti-
8 n azla t" " r 1U· ralla d ""l'.'l • 
irleşik d 1 utun AIDer"Jc o· rın an lcu'h mızın 
d ev etlerind ı a ır dilek d '" Dil 

~~ a Keofuclcy ı\1 e ekilir Bu. lecek eğeri11 i afcJ,d. 
1 ırgfrıie, hü'-u~ aryJaod, Ohıo giditlerı·ve dil çaJı~nıaİ~ı a-

nıfkt 1( D>etle · Ve d~ • 
arda tüt " "11Jde çoJc Kuru/t Oro'Oncü • 

rJJcaoıo se .. ,;~ Yetiştirilir. Alll calctJr ayı111n Verinderi a&.rJ· 
683 ue •• tüt - e . "ter 

bin tondu un iatihaa/; 7 - 8 .. 
fu "· Bu d u Pro .ur-rnenılek tl 11 an •Onr Yet Halle p gr1ı• Cu 
93 000, Yune ~r gelir: Breziıy: liğıyfe ~.,~rtiai GeneJ S\c:~ 
kiye 63 ooo anıetan 64 ooo ,. " liiğüae A Uat ulb um ~ 

• Feleın I • ur. A k nadclu • 
en' Hiodiırta . rı ara radyo llJan~ı 

fır. -'Una hild;. 

-

28-2-5 8 11 lô-18 22 25-27 

--·---- ~~~-~~~--~-- ~------

i 1 
lçel Def terdarhğmdan; 

a 

Oiııtıi Me~abssı Kıymeti 

n 

mu ham merı esi 
Mahalleıııi 

BarakıL 500 Ar. 400 lira Bahçe 
M ütegayyib eşhasa ait olup hazinece yaziyed 

olunan bahce maltallesiude ı 11 sokakla kain ve • 
iki oda ile 500 ar~ın arsayı ihtiva eden J O kapu 

ııumaralı baraka 24-9-94ı tarihinden itibaren 

ı 5 giin miiddell~ mülkiyeli satışa çıkarılmış ve 
iha'esi 9-10-942 tarihine te~adüf eden pazartesi 

~iinii sa~l ı 6 da yapılacağrndan talip olanl"rı•• 
yüzde 7 ,?'l teminat a':çasile Defterdarlık makamı-
na mürac:ıalları ilan olunur. ( 1233) 

·- -- - ---

. L)oktor Ref tk Kııntoı 
Dahili Ha:-.talıklar MütahassısJ 

M.11rt1in: Yt>ğlJ ı t •azll r 1 l111:ı lı. ı c.rna~ e ıelıaı ı •uııHI., lrnr 
gü ıı ü~ 1 <'tlen ~oıı r 1\ h•u~ t &I a rııı ı k nlrn l etler. 

Merıin Halkeoi Rivasetinden ; 
Evimizrle 1 . 10 94:2 tıı r ihinden itibaren ( KEMAN 

Te MANDOLtN ) kursları açılacaktır Devam etmek istiyen 
yurtdaşlarm Halkevine müracaatla li.ayt muamelelerin 
yaptırmalarını tav~iye ederiz 

Ademi iktidar ue Belgevıekliğine 

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 

S. ve l. Muavenet VekAle~irıin ruhıaımı ba i1dir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civarı No. 14 - Eakl Selinlk Bankası 

(1167) Poata Kutaau 105 

Doktor Falıri K urttıl uş 
Tarsus Adliye konağJ karşısında 

Muayene saatları: ller giiıı saha!ıtao 

ak~ama kadar . 
Car~amba güııleri saat 

• 1 
14- ı 7 IJalkeviude 

çalışılır. (1206) 7-15 

• 

P H i L i P S (Altın 
Jübile Radyolar1 gel-

1 miştir) 
içe( Aeentası; Selvelli Ticarethanesi 


