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- Çin - Jap6n çarpışması 

şiddetlendi Çinliler muh 
telif yerlerde Japonları 

ııkıştırıyorlar. 
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Telefon No. 82 11 3163 

Çin-japon çarpışması 

Şehrimiz /lalkevinde yapılan büyük bir 
törenle başladı. Türhofis müdürü 

istifadeli bir konuşma yaptı 

Çinliier şiddetli taarruzlarcla btılunııyorlar 
Şıışong şehri Ateşler içindt' yanıyol 

Kudüs 13 •Rad)·o• Tanın

mış müslüman rüesası lngiliz 
fevkalade komiserine bir telgraf 

Çin tayyareleri Nankin~ üz.erinde uçuşlar yaptılar 
askeri mevzilerine bombalar attılar . 

. Japon 

Dün açılan yerli mallar sergisini ~ir çok Mersinliler 
ve o~ul tale~eleri ziyarnt ettiler :~:r~~ı~:g~~;şıpo:i:~~~n e~:::~: On ~in fırkası şi~~etli bir taarruza ge~til~r 1 Japonlar telaşe ~ü~tüler 1 

oldu~u feoa muameleleri şiddet· 
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~ L 

1
=~.===

1
. I.ondra 13 •Hadyo• Çin me Çin çeleleri Kanton civarıun 

le protosto etmişlerdir. 1 emuer aynın uabiirıdeu nlıııaıı haberlere göre çok yaklaşmışlar ve baskınlar 
Dokur.uncu artırma ve yerli ı re sefahetde müılıiş ·artıyordu. Çin kuvvetleri Yuşu ile Han kov yapmışlardır . Japoular tetaş 

m111lar haflası münnsebetile gel 
1 

Milletin istikbali düşünülmeyip Alman Banka Direktörü İtalyaya yapacag" ı seya~at arasında şiddetli taarruzlarına I · . . 
on akşRm IIalkevinde güz€ıl bir ekseriya eğlence ile vakit geçi- deum etmektedirler , ıçındecfır · 

~oplantı yapılmış, şehrimizin rili> ordu. Saraym hareketlerine Londra 13 •Radyo• B. Çem Şuşong şehri ateşler içerısıu- Kantonda akşnmrn saat ye-

muhtelif halk tabakalarına hakarnk ve uyarak onun gitti~i londrayı ziyaret berlaynin ltalyaya yapacağı seya dedir · Japoular Pinhiyong mev disiudeıı sabaha kadar halkm 

nıonsup bir çok kimse törene Is yoldan yürüyen dalkavuklar ve edecek hnt hakkında kendisine sorulan zilerine Çekilmişler ve bu arad.ı dolaşması yasak edilmiştir • 
tirak etmiştir. Proğram mucibin milletin büyükleri Je ihlişam,' bir suale karsı : ıooo ölü vermişlerdir • Şanmon-
ce öııcederı 1stikl51 marşı çalına debdebe ve bolluk içinde yası- Berliu 13 •Radyo• Alman ltalyaya yapacaA-ım seyahat keo mevkilerine t:ıarruzlar baş- 1 Çin nnmıua söz söylemeye 

rak ayakta dinlenmiş, ondau yorlardı. Bir taraftan har vurup devlet bankası direktörü Doktor Musolini ile şahsi teması ihtiva lamıştır • Burada kanlı mulıare selt\hiyeıtar bir zat beyanatla 

sonra vazife dolayısile Silifke harmau savurma siyaseti ve ~u- Şaht bankanın aylık toplanhsı-1 ediyor . Arada yapılacak her beler olmaktadır . Çın tayyare- 1 bulunarak bu gıin Çinde tek 

ya giden valimiz ve Halk Parti ııuııla beraber köLü ve _bozuk ıda nı yaptıktan sonra Londraya gi-
1 
hangi görüşmeler her eeyden teri Nankin .. üzerinde iki defa bir düşmaıııınız vardır • 

0 
da 

si başkanı B. R. Xasuhioğluna re devam ederken dığer taraf-1 derek lngiltere bankası müdü-I' evvel Avam kamarasında müza·ı uçarak Japon askeri movzilerini . . . . .. 
H 1 d" • ·ır d v 1 - - . . k - 1 · Japonyadır • Om mıll'.i bırlığıııı vokAleLeıı kürsüye gelen e e 

1 L~rı } av aş yavaş ~ı 1 
uygu . e ruou hu~uı<i bır surette zıyaret kere edilecektir ctemielir . bombardıman ederll mu 11m . • • 

. . l" y Milhal tarafından vıcdaoları tekamul ederek dın edecektir ı A 
1 

t' . b' tahribat yapmışlardır ı hıç bır şey bozamayacaktır . çııı ye reısı .Ja ı . · me e par ısıne mensup ırl • 
kısa bir söylevle açılış yapıl 

1 

gAay~etıle ~e harekete geçen gay • mebus da : Japon gemileri bir uraya orduları ayakta ve faal bir hal-

mış ve ınümaileyh tarafından rı lurk mıllet ve un~url~r. me_tod Kral Zogo Ve kra/ıçe İtalya ile Fransa arasında toplanmaktadır. idedir. Japon ordularının der

söz Türkofis müdürü Bay Halil l la çalışma~ v_e kendılerını hıma seyahata cıkıyor/ar her hangi bir harp vukuunda J Japonlar Tahohiy? as~er 1 ulıte ellikleri iei başaramadık-
~liLlıat J(;ıragülleye bırakılmış l ye eden buruk devlellerden y.ar ' . Fransaya yardım için arada bir çıkarmaya \oşobbüs etmışler ıse ı . . 

- 1 v a d ö mek sayesinde tedrıci j . 1 ları ve ilcız \•azıyette oldukları tır. Hay Karagul e, uzun e Y ım g r · Tiran a.a. _ Kral Zoğ'o ile mukavele veya taahhüt mevcut de karaya ayak basan Japou 1 _ • 
kın hayatımızdan bahs ve ç~k surelle Osmanlı. lmparatorluğu_n kralıçe Geraldine bu gün öğleden olup olmadığını sormuş, beıve· kuvvetlerinin yarısı imha cdW görulmekıedır · 
ilıret verici, bilgiye müster.ld l·ı~ dan ayrılarak bırer. varlık halı- sonra flliria yatile Adriyatik deud kil buna böyle bir mukavele ve 1 miştir . Japonlar bütün cttphe-

1
-----.--------

koııferans vermiştir. Bu ehemını n~ gelıy~rla~dı. Netıce ŞU oldu zinde bir gezinti yapmnk üzere ta~h~ıüt olmadığı cevabını ver- terde fena halde hırpalaıımış· Amerı'ka - lngı'ltere : Japonya 
yotli söylevi sayrn okuyucuları kı sou l adışa~~ar~ıı- za~a~~nda 1 Draçtan hareket edeceklerdir. Bu mıetır · tardır. , 

ınız aşağıda okuyacaklardır: memleket haylı ,kuç.ulmuştu, faz gezinti esnasında hükümdarların lngilterenin Qekoelo9akya On Çin fırkası taarruzları- 1 u"nase~etlerı 
Bay Karagülleıııu hararetle la olarak çılgıuı·a ısrafatın me· bazı italyan limanlarını ve bilhas. hakkında eski bir garantisini . l m U 

. . - ı . . . . ua de9am etmektedır • Japon ar alk şlanan söylevinden sonra er· ~um netıcesı olmak uzre duyunu sa vcnedığı zıyaret etmelerı muhte muhafaza edip etmediği sualine . . _ . -::-_ 
ta okul gençleri ıarnfıudan )'er umumiye ndı altında devlet, yuz meldir. Kral ve kralic;e mütcnek karşı da : dı~er. bır ~ıntakada uç bııı olu ( Londra 13 cRaclyo• Deyli 
il mallar marşı çalınmış ve ını lerı..:e milyon liralık borca gir·ı' kiren seyehat etmektedir. - Evet cevabını vermiştir. \'ermışlerdır . _ Herald ve Deyli Niyoz gazetele 
eafırlere uıuaal Ekonomi ve ar- mişti. Mom!eket, ynbanoı ve ha . rinin yaıdıklarıııa göre İngiltere 
\ırma kurumu Meısin şubesi ta rı · bankerlerin ve faizcilerin is A k d ile Jnponyanıu ve yine Amerika 

rafından ıhlamur ıkram edı)mi~ Lı. mar_ kB.l'JHlğl olnı~şt~ . vam amarasın a ile Japoııynnııı araları •ÇO~ açıla 
ve onduıı sonra ILlkeviııiıı üst Turkl)'ı>, yoı ı sonıurge halı- c::ıktır . Loııdra vo \ aşıngton 
kısmında lrnı ulan yerli mallar nı almıştı. DJvletııı yaptığı lıorç Japonlar aleyhinde mukabil ted 
sergisi gezilmiştir. Bu ı:.ergide far, memleketin imarına, maari· birler almnktndır . 

güzel eserler teşhir edi~ı~ı~~ll'. fııı yay ılmasına re ordullllll ıeç Başvekile ınüteaddit sorgular Yapıldı Yurtdaş ! 
llalkımızııı ziyaret etmesı ıazım hizıılına değil eııçok Sultanlurın 

ve tuidelidir. koyf ve zevklerine masrnf olu-

'Hayatta tasarruf ve iktisa- yordu 'ralııi, arada istifade gö Fransız ve /ngiliz siyasi mümessilleri Memel statokosuna 
dın luzum ve ehemmiyeti,, mev rem de\•Jot rıcali ve yarıııı düşün b l hf 
zuu hakkında Bay H. M. Kara- ınıyel'()k rnfıhani bir hayat sürü riayet edilmesi için Almanyada teşebbüsatta u unaca ar 
külle tarafından verilen söylev: yordu. Mıllet fertlerine gelince; . __ Londra 13 c Radyo• B. Çem-

Snrın yurtdaşlnrım, Onlarda kötu idarenin, fena iti· oruz Topraklarımız, yiyecek 1 
er• Y ·. . b 1 b 1 tc.· berlayin Avam kamarasında Dokuzuncu arttırma t-o Y yadlarm ve bakımsızlığın kurba bülün ıhtıyaÇlarımızı o o " SON HABERLER 

Doğım çocuğuna oUrus tez 
keresi çıkartır gibi, Bankada 
bir tasıurut hesab ı açtır, Çocu 
ğuna bllyllk iyilik etmiş olursun 
--=-~~--;;;;==::;:~~-;..=;:;;;...;;...;;.;..;,...;;;~ 

li mnllnr lınflası münasehetile ııı idiler Meseli\ düğüulerde ya min etmektedir. Evvelce huğda Lituııya 9e Meme! intihabı me· 

benim de bir konuşma yapmak- pılaıı \'e çok defa birçok ailenin yı bile hariçten alıyorduk. Şim seleleri dolayısile beyanatta bu· 

tığım arzu edildiğinden ~u m~,. perişan olmasıııa sebebiyet ve- di buğday ile beraber birçok ıunmue, bu mıutakad a dünkü 
Zu etrnflııda müsnadoııızle bır ren israflar meyanında zikredi- ld ı · b J bol ihraç etmekte \ 

mac e erı o yapılan iutihap neticesinde ~ıe-
Fransız Başvekili 

kaç söı. söyleyeceğim: lobılir. Mılleliıı l.ıir kısmı .ve va· yiz. Oırnıaıılı lnıparatorluA-u en . 1 
lj ·ıı·ıı1''111oi üzere (lJlusal oko- tauın en değerli evlfıdı ya Rum kuvvetli zamatııııda bile kapiti· mel Almanlarının ekserıyeL le· 

u fi 1 Paris 13 ( Radyo ) - Başvekil Daladiye Korsikayı ziyaret noıl) ·ı ve arttırma kurumu) nuu olleriude veya Arabiı:ıtau çöllerin ıasoonlar namı altında ecnebile miu etmeleri, Almanların bura- f k . 
0 1 

d' . h t " b t'l 
" 1 edecektir. Müda aa omitesı a a ıyenın seya a ı munase e ı e 

tesebbüsü ile her yıl, mem!oke <le bozuk Snrny idaresi uğruue rtı bir sürü imlıyazlar bağışla· daki metalibatıuı artıracağı ihti bütün Korsikalıların Fransaya bağlılıklarını bildireceklerini teyit 

Korsikaya Gidecek 

tiıı her tarafında, (iktisat ve ta- canrnı çeriyor. Er, bark umrau ~ı~ıı: Bu imtiyazlar osma.nh dev malini söylemiştir . 1 etmektedirler. Komite Korsikadaki muhtelif Belediye mümes-
sarruf hareketi lehinde güzel te· görmeyip harabezara ve çok de- rınıu son zamanlarında bır esa· ıilJerini davet etmiştir. 
zahürler vukubulmak\adır. Bu fn m:ıtemhııııeye dönüyordu, Bir ret halkası gibi boynumuza ge Fraıısa ve İngiltere si7ast l Ü D R D A 

d Çirilmişti. lktisaden adeta ecne l mümessilleri Memel statokosu· L N A toplantımız da o tezahürler en kısmı da iyi yetietirilınemek yu 
bilerin esiri olmuşluk. Cümhuri na riayet edilmesi için Alman • • 

lıirfclir. züııc!eıı &efahel içinde yaşıyordu yet. idaresi •. e_arefli Lozan_ mu.ab.e hariciye nezareti nezdiade te- Fıı·ıst•ı n kon g resı ve yahu d ı ler 
(iktisat ve ınsnrrufı) 8 

tiirk Bilhassa lstanbulda miras)·edilik desıylo kapıtulesyonları uzerımız • 
1 1 

. · 
· d t t "e artırma ve\.•a nda tahribat d . . . A . şebbusatta bu uuma arı IQlll e- . Çemız e u um • ' Türk camiası arası en altı ve sıyast ve ıktısadı 18 Kudüs 

13 
cHadyo• - Ynhudı mıııbuntı Londradn )'apıln-

birikLirmo demok ıüzımdır. Bu· yapıyordu . Bahııdan kalma ~.un tiklülimizi tamamen temin etti. mirler almışlardır · I CJk Filistin kongresi münasebetile neşriyatla buluıımaktn ve 
nuıı zıddı israhır. (israf) ııı geç en kdeeııeleriıı vira nelere d~n· M~li Endüstri terakki ve takıl· Alman gazeteleri dünkü nus ayni zamanda bu kongreye araplarıu davet edilınesiııden dolayı 
miş devirde memleket 9e millete düklerini, hayat mücadelesıne ~ul .Yo.luı~danır .. M?mlekette ye · halerında büyük başlıklarla Me İvgiltoreyi şiddetli hücumlar yapmaktadırlar. 
yaptığı zararlar bürüktür. Ehem hazırlanmamış beyzadelerin ek· nı bır ıktısadl zıhnıyet dotmue mel Almanlarının bu günkü ka· Yahudiler bu koııgraya arapların ietirnki halinde kendileri 

tniyeli itibarile uzun boylu tel mek parasıua muhtaQ bir hale tu~:t~uku~e~. düz,eulki bi~ ikMti~at zandıkları muvaffakiyetleri yaz· nin icabet etmemeleri taraftarıdırlar. 
kike de"er Lıir mevzu mahiyetin . .. a-k ve pö 

1 1 ası a ıp eme tedır. ılll K d- 13 "Radyo - lı·ak ve Suriyo arasındaki muvasalat ~ düştüklerini haylı gor u terbiyede de bir iukililp husule makta ve bunu Almao1a lehine u us . " . . 
1 

k 
dedir. içtimai hayatımızla ve ati f · 1 k f .h . . . müzakerelerı bu ayın 20 sıııdü oae ıyaca lır. 

ld x. d işiıtik. Umumi ma_nzara e.cı _v~ g~ ere tasarru ve ı tıyat fıkrı büyük bir plebisit olarak telftk- • B k nıizle sıkı aH\kası o Ue;Un an - b ld ğ Al ' EJ } """' 
f · ı cidden hazin idi •• \kibet, 

1 1 1 
millet . a_rasında doğdu. On be~ ki eylemektedirler . fil a IlY 3 1_. {Ü ll Ü nl l 3 aJ} ] gt bu kısa telkikimizle fer ve mı . . d 0;,manlı dev sene ıçınde, doğaıı ve adetten 

Jet itıbnı ile olan lfesirl~~i ~ısaca :::~ :a
0

r~
1

:
1

/:n~: . ~~alis' Tü_rklerle ı;oğala~ mil_li bankal~rda millet AJları deg"'ı'tt'ırı"len yeni bir }{arar l) a m e ll eş retti gôıdeıı geçirmek nido ı o ur sa kO 
1 

u yerlerin de ıııkıraz ferLlerıııe aıl olmak uzere topla U y 

uırım. bn~l.ma nteOh~keSİ baş ' gÖSlArdiği ııau para miktan 100 milyon gi 'ıstasyonlarımız 
Hepimiz bilirız ki kısa za· k h ui mühim bir yekOna vardı. 

Çok elemlı lm anda milli a ra 
mao içinde lıirçok ülkeler fethet t ııın .•. • d Berlin 13 «Radyo, - Ekonomi hakanlığt 1·1 939 tarihinden t" · ı k- man l\lustafa Kemal va 

3
_ t h t ı • oklu k' ı Cc=nup demiryolları ilzerın e . . b 

1 
k - . . . mişılk. ıQ kıt'n üzerınde ıCı um • za a a ıace. Y r l ıa- b 

1 
N tb' A j ıtıbaron muta er o mn uzoro bır kararname neşretmışlır. Bu 

süren koca bir ımparatorluk ufuklarında lıalaskftr bir gune~ yatın lürlii safhaları vardır, türlü . ut unanl u. ·~ i vetü kra~pın;: karanamede sermayenin ınemlekallan dışarı ,.cıkmamasıııı aıniıdır 
M 1 k ı.· 11 gıbi dogdu. Artık tarihin seyrı Sonu ikincide ıs aayon arı ıımın n r şıv~ 1 . kurmuştuk. em e et ve uı ıass.ı . . ~l'll t kurulduktan ahenwine uygun olmasını ' temi- Harice ~uhacırlerle . e~ya gönderilmesi ve hediye yollanması hu 

mıllt; tııı mukadderatına mutlak değişınışlı. ı e N 'b' ,. N b A ap sust musadeye tı\bıdır. 
1 · kı·ı:ı.p lıııre y td 1 nen ası ın ın usay an ve r I ba"kn ~1usule ge en ın u Ur QR • B 1· 13 R d I l d x .. ımretıe hakim olan Saray bol v ı r pınar'ın da nahiye merkezine iza er ın c a yo• - spaııyadan haber a ın l15llla gore 

servetlere nail olmuştu Pacıişah ketleri sayesiude medeniyet, um Ee değerli ve en mağoalı feten Mürıitpınar olarak detişti- memelde umumi toplantılar yasak edilmietir. lspan.y~nıu h~r La 
lar diledikleri gıbi sarfıya\ ya ran ve refah yolunda hızlı adı~ bedlye (tasarruf kumbarasıdır.) rilmesi bayındırlık bakanlıtınca rafında siyaet içmtıma memnudur. Hükümet asayışm katıyen 

- - x baa!adı Yenı 11-=~=========~ pıyordu. Son asırlarda idaresiz tarla yurume15e "" · • kararla9tırılmı9tır. mubıtfazası azmindedir. 

lik ve ah!Akeıılık artıkça i11raf devrin birçok i7iliklerioi förü· • ••••••••••••İl••••••••••• L:...::...:::::::...:.:.::.~~~~----

Memelde umumi toplantı yasak edildi 
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Satın ahnması kararlaşan 
ş~rketlerin kazançları nedir 

- ----------
Diiııl{ti tebliğde mevzubahs altı şirketin 

YENi MERSiN 

Ulusal ekonomi ve artırma 
~af tası münase~etile 

Büyüklerimize çeki 
len telgraflar 

fsmei: lnönü 

SAYFA -- 2 

Adliye Vekaleti 
Asliye mahkemesi olan yerlerde adli 

muzaheret büreları kurulmasını 
Baro Reisliklerine bildirdi 

kazanc ve tesisat ,,aZİ}1 etleri 
Cumhurreİtıi Ankara - Adliye VekAleti tılmaktadır. Vekalet hazırlıkla 

ANKARA baro reislerine ynptıQ'ı bir teb rın bir an eve) bitirilerek neli 
Tören ile ııçılan Dokuzuncu lı"gde A .. ukatlık k d 

l b" m l ı tt l · · -k ı f b "k · ·· - ı .. anuııu ma cedeo haberdar edilmesini iste ~ Jfıo tekttleıl bir yandoıı n e ra la ı ıavaısı, -yu sek o an a rı a dızel motoruy e Ulusal Ekonomi ve ArtırC:Ja Hııf· 
(stanl ut tramvay oo tuııeı ş r-l fll,\'ellürlü ôü15 ~metre kablo~u müteharriktir. 248 kilovat müte tası mOoıısebetile Mersin illerin dei mahsusasına atfen adliye mektedir. 
kellerini efHınalmaga çalıeır- 3l.iOO metre hav~ı hanı vardır. ııavib ceryanlıdır. 2300 me re al 1 hıılınatını yUksek buzurlarına arz mahkemesi tarafından tayin kılı Bundan başka yine uukat 

f . AbonA adedi lıOO dür. k te" lt- lü ha .. t l tt ve 2r:oo bl k t - ık k ·· b keıı dıt!'er taraftan ımır tram M· u 
1 

.
1 1 

ki .k . k . ça .e ur •8 la 1 0 etmekle kesbi şeref eylerim. nrın r avu a ıo nezaret ve mu ı anununa gore aro idare 
· k · · t· d ı u e 11 0 e rı eır etı malı metre yüksek levetıürlü kablosu 1 rakabesi altında bir adli müza meclisince teııkil edilen barolar 

çay şır etı ım ıyazıııı 8 a ma· olao Gaziantep elektrık fabriku vardır. Abone adedi 1200 dllr. 1 Abdülhalik Renda "' 
(la knrnr vermiş bulunmaktadır · k baret bürosunun kurulacağı ve da kayıtlı avukatların alfabe sı 

sı gazo)en ma inesiıe muhar- T k" d "" f b .k d b" B. M. Meclisi Reisi 
Bu suretle e8asen türkiyeııin iki rikıir. ıi80 kilovat takatiudedir. ' . 6 ır 0

& 
8 rı ası 8 ır Ankara avukat adedinin bPşten aeağı 

eehrinde bulunan tramvaylar ~Jütenavib ceryanlıdır 27 bin aoonım şirketinin malıdır. Dizeı olduğu yerlerde bu mecburiye 
' 1·· - ·ı - t h ·k · ~70 k" Ekonomi ve Artırım bbftıısı 

rasile adları ve soyadları ika 
metgAhlljrı ve bürosunun yazıla 

cağı bu levhaların birer sureti 
nin vekaletlerle alakadar ma 
kanılara gönderilmesi icap eUigi 
bilet irilmekted ir. 

milli eşmiş o!anr.ktır. Bunun ha metre alçak tedavürlü havat hat mo oru 1 e mu e arrı tır. 6 ılo . . tin bulunmadığı tasrih kılın· 
Ü _ . _ . \mlloasebetıyle Mersloltlerin hOr-

riciııdo <le esıt"l o milli olan 's tı ve 1600 metre yuksek tevet vaı takatınde ve mutenavıb cer tl 1 1 1 1 maktadır. _ _ me er n arzey er m. 
küd ar - Kadıköy tramvayları turlu kat ılosu vardır. Abone mik yanlıdır. 1500 metre 'llçak tevet Celil B Büroların kurulacağı yerler 
kalmnktac1'r tarı 1500 dür. türlü hava hattı mevcuttur. Abo aya~ k'l de dava vekilleri de hesaba ka 

lzmir fe izmirin tramı-yaları ~tersin elektrik şirketi malı ne adedi 788 dir. aşve 1 1--------------------·-----
Ankara 

nıtı luşıdıliları yolcu miktarı A k R 
1 1 k • Dokuzuncu Ulusal Ekonomi n ara Ü ffi 3 

bütO ıı aksi iddialara .raı;tır.eo u usa e onomı ve 1 ve Arttırma hartası törenine iştı-
seuedeıı seneye arlıouklodır. 93•1 \ rak eden Merslnlllerln tazimatını 

&enesindo bu tramvaylar G2 mil- tt h ft arzeylerlm, Radyosunun bu gün~ü muzaterelerin~e süveys 
yon 555, OG4, 925 sene~inde 68 ar 1 rm a a as 1 Dr. Refik Saydam 
rr.il) Oll 331.419 bundan bir Al•lıO programı kanalı go·ru·(!u·ımı'yece'' 
sournda 9.,6 da 69,083,522 \'e ııi Dahiliye vek.ili ve C. H. P. 'I l\ 

Genel ıekrt1teri 
lı~y el geçen Se!ıe yetmi_e milyon Şehrimiz llalkevinde yapılan büy'i1k bir Ankara 
ku ur )'Olcu taşımıştır 1 

Çarşamba 1412/938 · • •• • ·•• • 
12,30 Müzik (Flamenko Pi) Kahire, a.a. - Resmen taa-

Şiı ketlerin elinde 934 sene 

1 

törenle başladı. Türkofis müdürü Açılan Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma baftası münasebetiyle 

sinde 144 mütehaharrik 248 mu ,·sıı· radetı• bı·r konuşm t 1 ı a yap l Mersinlllerin beğlılıklsrını ve ta· 
harrik, 218 ınuhnı rlk 936 sırne i ---------------- zlmlerinl arzeylerlm. 

23 Saat ayarı va haberler, 'h d'ld"1r· ·· S ka· .
1 
rı e ı ı6 ıne gore, üveyş 

13,10 Müzik hıılk türküleri ve 
1 

1 

nalı meselesi bugüne kadar ltal 
CJyue arı, 

13,50,14 Müzik (bir dooant -Pi) 
1
Y8 tarahntan resmen ileri atıl 

~i:r~~k ~:0 9~:\~~ıa~·;~k ~e~:sıı:~ ı Dün açılan yerli mallar sergisini ~ir çok Mersinliler 
~:~~i~ıi:,~:~an~::~:~~~~ ve mu i ve o~ul taf e~eleri ziyaret ettiler 

934 senesinde eirketler 211 

milyon 992 biıı 700 tim 93~ ıe Birinciden 8'tan ıa İtalya ve Almanya gibi lptidısl 
2 947,303 lira, 93ü do 2,978,584 ciJçeler arzedar. lotimat vaziy(ıt 1 

maddrler islihoıeıatı kl\fi gelme 
lira 937 de 2 996 000 lira hası 1 ler heran değieikliklere tabidir. yen memleketler dışımdan tedurl 

1 l' kı· k · ı k 1 ke mecbur olduklbrı h!im madde lal tı.ımi n elınislir. 1 • ~ r ·~en zeagı? oma . nası 
• ·afia vekt'ıleli tstaııbul lııın ınuınkuııse zeııgrnken fakır dJş lere fıızla .döviz vermemek için 

. k . . d 
8 

l 1 /\o , mek de o derece mümkün \'e ko bu maddelerin bazıl:.ırı yerioJ da 
gazı şır e t~ııı ~. a ıuu m_aıı;a !aydır. Hayata çok defa karo hllde uc~za mal edilebilen mud· 
karar \·ormış çe. şırk~ta teh.lıçtat güıılor eksik dı.ı~ilıJir. Bulundu 1 deleri ytıpme~a bsşhımışlardır. 
yapmıştır. Bu şırketın rcdıkulo ğumuz nıedenipet arasıudıı ihti 1 Met>cla tsbli Jlln yerine slltten 
dolınabnhçe \'e üsküdarda olmak yoçlar son uzdua. Geııçliı?in mut çıkarılan (Ka1ln) den Jantta! 'lıt 
üzere üı; CaLı ikası vardır. 9J4 lak ıerbi)·ll, tahsil 9e irfan ıliti- mile !iUıı i }On imıılı bu cOmle 
senesinde 20 976 ertesi sene 21

1 yacı olduğu gibi çalışmamak dendir. 
bin 785, 936 senesinde 23 062 ııe çazlyeıincie olaiı ihtiyarlı~ın ve .•. 
Çen seııe 25 bine yakm abonesi I hastalıgııı da bakım fe ted~vi ~demleketlmlzde yeril malı 
vıırdır. gibi türlü ihtiyaçları vardır. l.cullanmsk ve para lblrikllrmek 

~1~4 s nosiııde 21,2 milyoıı 1 Bülün l..ıu ihtiyaçlar hep pa metbumlarını muoldzaın neşriyat 
935 ı e 20,8 milyon 936 <.la 225 ra vasıtasile tatmin edilebihr. lf'şblrler. telkinler ve propagan 
milyon ve g.

3
çen sene 23 milyon Bu itibnrla yarını düşüomek ve dalar vasıt11s\le ileri suren ve bıı 

metre mikıibı gaz İdlilısul et j binnetice kazancır bir kısmını mefbumlarıo halk kOllelerl arasın 
ihiiyat olarak saklamak aileler da anlaşılmasıua hizmet eden mll 

mieterci ir. t k (Ul ı k l B 
1 

k . I için kati bir zarurettir. Bu zoru ı urum usa e onom ve art 
Nafıa vekAlell a ı es_ır ret her ffi(,mlehelte tasarruf ve tırmo kurumu) dur. Tasarruf fık-

Bursa, Edirne, Gaziantep, ~lersııı ihtiyatı do~urmuştur. Hayal si rlol de muhtelit bslk tıtkakalsrı 
v~ Tekirdağı elektrik işletmelP.:l ı gortaları tasarruf sandıkları bu arHSına maddeten Eıokan ve para 
uı de sntmalmağa karar verm e nun için kurulınıımış mıdır? Bü blrıktlrme mefbumunu şuurt lllr 
bulunuyor. . . . /tün medeni memleketlerde taFJar hareket halinde memlekt' le y11yıl 

Müttehid elek~rık elr~eımın : ruf hareketleri hele günlerimiz mıısıoa blzmet eden diğer milli 
malı olı:ııı Balıkosı: eleklrı~ fi.ı. b ' de pek çok arlnııetır. Geçen aüo maessese de (iş Bıtnkası) dır Bu 
"k d' ı m t- ile mutehar '" 28 rı ası ıze o oru bir lıaıyan gazetesi hayatta ta mail mllcssese 19 senesinde 

riklir. Takati 105 kilovahır. Ce aarruf hareketinin pak çok arttı hem fıiideU ve bem dij aileler ve 
refan sislemi mütenevibdir, A~ gıoı ve 30 haziran 938 de milli bilhassa çocuklar için zevkli bir 

k - ı-d- ~so abonesı k ça tevottur u ur. .. . tasarrufun 79 milyon 960 mil blrı llrme vasıtası olmak Ozere 
ve on bir hin metrelık havei yon lireti buldugunu yazıyordu memlt:kette (kumb11rtı) usulunu 
hattı vardır. • • ı tesis etmiştir. Geçen 1937 senesin 

Cer elektrik şirkeliniıı mdlı Umumi iktisadi kalkınma ha de 108,905 yurtdtışın iş bankttsı 
olan Bursa elektrik fabrikaeıda reketleriode ulusal ekonomi ve kaRtılsrında biriken para miktarı 
dizel motörU ile müteharriktir artırmadan bahsederken yerli 27,118,971 llrayl bulmuştur. Bu 
Takati 770 kilovattır. Cereyan mallarımızı himaye etmek yeni rakamın belAgııtı meyddndseır. lş 
sistemi mütenavibdir. 130 meı yerli malı kullanmak vazifesini Bankasını diğer mllll malt mOesse 
ro kablosu 99550 metre hıtvai . . . 

\8 Müzik (Şarkılı cazband) 1 mış değildir. lngiliz - İtalyan pak 
18,30 Kouuema J tının meriyete girmesi üzerine 

Şakir Kesebir 
iktisat' Vekili 18,45 Müzik (Gitar ve mandolin it 1 ·1 M d d b. 

A k a ya ı e ısır arasın a a ır 
D ara 19,15 Saat ayarı ve haberler 

Dokuzuncu Ulu.sal Ekonomi ı 19,25 Müzik (Türk müzıği ınuh iyi komşuluk muahedesinin akdi 
ve Arttırma haftası mllnasebetlle l telıf şarkılar) için yakında yapılacak olan mü 
Mersinlllerlo bOrmetıeriu arzey 20 Müzik (Ractya orkestrası zakarelerin ruznamesinde Süveyş 
lerlm. eP.f: Praet'>eiuıı) • 
R h · G"k 1 c d z· kanalı meıelesı yoktur. a mı o er. - zar un ımmerman 

fzmir saylavı ve Ulusal Eko- U~ertüı aL~r~zirıg" _ 1 ,., 
1 1 

nomi ve Artırma kurumu 2 - Bır masal iÇi~ Prelud Yoguslavya~a me~us seçımı 
umumi katibi .Ernest Toclı 

Ankara 
Tören e uçı an haftamız mU· 

nasebelile Merslnlllerln hDrmetle . 
rlnl arzederim. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu Mersin şubesi 

başkanı 

2 - L8 dam Blanch -uver 
tür· "tlo!eldyö 

4 - La dans macabre .seot J 
Seans" 

~ - Faus operasıntn beleli 
.Gunad11 

6 - Mi:von -uvertOr· ,.A. To 
mas" 

Başvekil listesi 
her tarafta 
kazanıyor 

Belgrad 13 "Radyo. - Yu 
goslavyaoın her tarafında mebu 

___ sA_o_ı_K_K_o_Lo_c_L_u __ l 21 Saat ayarı ve arapça sö1 
IAV, 

~an seçimi yapılmaktadır. 
Başvekil fstiyonoviçiıı göster 

oiği ııamizet listesi bütün ınem 

lekette kazanmaktadır. 

----
Bronz 5 kuruşluk

lar yüz paralık/ar ve 
nikel bir kurnşluklar 

tedavülden kaldı-
rılıvor 

121,10 
22 
22,15 

ı 

Müzik 14ince saz faslı" 
Konuşma .. mizah saalı" 
Müzik "küçük orkestra" 
- Paraphrase· ... Toze Pa 

duk" 
2 - Arlökeniu milyonlart • 

serand · .. Drigo" 
3 - Eıfentanz dans of el 

Okullarda ekonomi 
dersleri 

Okullarda tasarruf haftası do 
vena .. Fioi Haarilf .. 

4 
_ fayısile dersler ekonomi ve artır 

Kol nidrei ,.\!aks Burch • 
5 - Noı Wesgischer Braut ma mevzularına tahsis edilmiştir.• 

Bir hafta müddetle bu mihver 
ıung im Vorüberziehen 

etrafında öğretilmiye devam edile 
.. Grieı" 

Bronz beş kuruşlnklarla yüz ı 7 _ Edera .. Karosio" cek ve ayrıca ayni mevzulara da 

Paralıklar ve nikel bir kuruşluk 8 Z\\' .
1 

l 1. . 1 . ir müsamereler de tertip olunmak ·- eı e la ıeu ısc 1 sun t dı 
lar 31 kanunuevvel akşammdan 

itibaren tedavülden kaldırılacak 
tır. Bu paralardan ellerinde bu
lunduranlar, bildirilen tarihe ka 
dar mal sandıklarına, Cümhuri
yet Merkez ve Ziraat bankaları 

vernelerine müracaatla yenileriy 
le mübadele edeceklerdir. Bu ta 

,, 
1 

a r. 
.. Becca M- h 1 ki 

23 1 r. M- ·k - 1 1 usamere azır ı arına 
, o uzı .. ~uze ses er,, v d'I kt d" _ . am e ı me e ır. 

23.4o,24 son haberler ve yarıukı 

Borsada SRtış'ar program. 

de 

b "kt 8185 de ehemmıyelle zıkretmek ıste selerlmlz takip etmiştir. 
hallı vardır. A one mı arı rim. Çünkü bu vazife d ahi •ta· Memlekette yavaş yavaş ku· rihten sonra tedavülden kaldm-
dir" . . k sarruf,, hnrekotile sıkı alakadar vet bulan tasarruf ve lktisHt z\b lan bu gibi paralar, yalnız bir 

liman ha~erleri 
Dün ş,,Jırimiz Ticııret v~ Za 

lı i re Borsasında 30 ton Ntı veehır 

• ••• lızümü on beo qüude Mersin va 

Jt~dirne e.lektrık ba~:nım ~ı·r -~ dır. Yerli malı varken ecnebi ma nlyetlnlo ilerde iktlsııl ve tasarruf sene müddetle mal sandıklarma 
ti ol~ı~ . Edır~ıe hfa ~ık ~sı 

630
1z:. lı kullauınak memleket hesabı terbiyesinin tıileler arasında daba ye Merkez bankasına yapılacak 

na zarar ı ır ıaro e ır. er i dııha çok kökleşmesi sayeslnd~ 
motoı u ıle mutc arrı tır. ı I 1 b" 1 k tı· y 1 tediyatta kullanılabilecektir. 
lovnt takatindo te ınlltenavıb 

1 d Al k t tt
- 10 36 

mala ra ğbet olmayınca mcmleke daha feyizli ol11cağına şOpbe yok 
ceryan ı ır. ça eve ur l 

tin asıl cfeodısi sayılan köylü ur · 
yani mfü~tahsil emeğinin mükAfa Fskat şurasını da kayıt etmek QLuf larda kooperatı'fçı'lı'k 
tın 

1 
hakkiyle a lamttz, Yerli Hana ıazımdtr ki taserruf kttidesl, mede 1 

Pazaıhksız satış 
kanunu beş vilayet 

te daha tatbik 
edilecek 

Aukora - Pazarlıksız eatlş 

kanununa marttan iılbaren bee 
villlyettc dnbn tatbikine geçile 
ceb:tır. fkli ot Vekaleti pazarlık 

0

11ız satış kanununun ilk tatbik 
netice'tine göıe, tatbikata aid 
bazı eso lar teslı i li muhtemeldır 
Kanunun ıeemıli kororhışaıı vila 
retler eunlardır: 

Sivas, l\ooyn, Ectiı ue, Sırn•· 
ıun, Trabzon 

yi ilerliyemek ve hari~ten celbe 
dilecek ecnebi malları için verile 
cak döviz memleketi gerek ken 
disiııe lüzumlu olan makine gibi 
ıaruri şeyleri ve gerek milli mü 
da(aayn rarıyacak vesaiti tada 
rik etmehten mahrum kılar. Mem 
lekEt n ticari ve tediye muvazene 
!erinde husule gellCek açıkler da 
milletin umumı hayatına menfı 

tesirler ya par. 
Bu t. molyeye binaendir ki bO 

llln meml€kellerc1e bele iOn zn· 
manlıtrds (ot arşi) ye yaol kendı 
kendir e yet~rllk siyaRellne kıtrşı 
tıll yllk hir temtıylll baş1 amıştır. 

Tullılktılın" d.ı bıışltrnmıştır. Mese 

ni insan gibi yaşısmak prensibini 
ihlal etmemelidir Kurankerim ne 
güzel söylUyor: 

Yeylnlz, içiniz ve fttk11t israf 
Ptmeylnlz. 

ttoıasa; tutumlu olmalı ve ftt 
kat medeni insan glbl de yaşema 
Ildır. Mllletio zengln olmasını ve 
rafnb bulmasıoı da istersek yerli 
malı kullanmalıyız. 

10 
Y urtdaş ! / 
Artırma bir alışma işidir. 1

, 

Çocuğunu kOçllk yaşdn]o 
s rlıı mıığa ıılıştır. · 

. mı 

Şehrimizde mevcut bütün 
okullarda yeni kooperatifçilik 
usulleri dahilinde tetkilata baş
lanmış ve bunlar için muktazi 
evrak ve defatir ihzar edilmeye 
batlanmıttır. 

Okullarda kooperatifciliğe 

ehemmiyet verilmektedir. 

-------------------:\ fıma Vt! portakalı bu gllo 
Doktorlısr yalnız eu iyi Vö fısy- 1 
dalı gıda olarttk tavsiye etmekle ! 
kıslmıyorlar. Onlıırı b11zı basta· 

1 
ııklarda ilaç yerine bile veri-

ı l YOrlar. _ 

Limanımızda bulunan Dani 1 gon teslimi 12 kurue 25 santim
maı ka bandırat.ı Kore vapuru ! den ve 60 ton Antep üzümü 
Ankara memurw kooperatifine . . . 

. k k k- - _ • Marsın vagoıı teslımı 12 kuru9 
aıt o omurunu ve Alman . 

125 santımden ve 10 ton acı çe-
bandıralı Bernklan vapuru yükü Ik" d k 37 k 0 . 
1 k k k.. - - - b 1 k ır e uruş 5 santımden o an o omurunu oşa tma ta . 

l . . ve 5 ton eark malı sısam çıplak 
ve ngılız bandıralı Aprin vapu 15 k 

7
r.. • 

1 ru krom madeni ve Alman ban- uruş 0 sunumden a ınıp 
d 1 

. satılmıetır . Adaııa borsasında 
ıra ı Aten vapllru kaysı, cevız • 

. _ kıevlant pamuğuıı 3!) kuruş ve 
ve saıre yuklemeA"e devam el-ı 1 k ,.. !J') k r.o 

k 
par a pamUgUN v:.. urue O 

me tedırler • · ı 3~ k · 
santım e o urue ve temız pa 

Dün limanımıza ~elmesi bek ~ ,10 k - . d . mu.uu <> urue uz~rın eu mu-
ıenen Denız Yollımnıo çanakka 1 - d-kı · b b . ame e gor u erı ura orsasına . 
le vapuru gE:Ç vakta kadar lıma gelen malfımattan anlaşılmıştır. 
uımıza gelmemielir . s~bebi he· 
nüz malum değildir . Yurtdaş ! 

Kış gecelerinde mlsııfirle-
1 

rlne, kuru llzOm, incir, fındık, 1 

1

. Malstya kayısısı, Antep fıslığl i 

1 

badPm, ct~vız. elma, portıtkısl i 

ıkram11t. 1 

sırt -

·-

Y u1 tdaş! 
! Az para ile çok gıda: 
.1 Bu sır kuru yemişlerlmlzde 
il Vllr. _ 
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Romanlardaki gibi 

Dün-yada Neler oluyor 
1 

1 ~1 ERSiN 
illi kardeş karıkoca _ ~ Pi y ASASI 

olmuşlar k l 1 1 ..... --.. ~ Vuruşara <ız alma ar ıa.;.12 -93s 
· · · j Pamuklar Ku. s. Kns 

Çocukların annesı Muddeıumu Alri•ade bir Monbasa ada.,ı Vabonilerden biri evlen Kıı:.vlont :~ 
m'ıl'ıu·e mu·racaat e~erek ÇO· l'u tıdad~ y~şıyan bi~ de Va· mek istese, . bunu söyl~mez, ~=g~~~.. 36, 

• • boni kabılesı vardır. 1<1zı, zorla, sıl~h kuvvetıle a· Ko~a 8, 
cuklanmn evlenmesme mu- Bu kabile . halkı Uç yüz t~r. ÇUnkü orada bir kıza ta- Kırma - K~~ 

, , , • J' sene evvel ne ıse, bugün de lıb çıkınca muhakkak başka Kozacı prrlagı 

888~8 8~llmBID8Slfll IS\8ul ayni odur. Medeniyet bu ka· ~iri ~e ~ız_a tali.b olur, Bunun Buğday- Çavdar 
bilenin arasma ı:Jokulmamıştır. uzerıne ıkı rakıb bıçak bıça· Sert anadol 4,50 

4., 

i l A N 
Mersin Tecim ve (n~üsrti o~asmdan; 

Sayın Mersin tüccarlarının 
nazari dikkatitıe 

Hüsnü Himmetoğlu 
Ekonomi ve Finans Büro 

lstanbul - Beyoğlu, İstiklal caddesi 388 
Aşağıda ) azıh i~lerle tut' şgul olmak üzre 

(Ekonomi ve Fimrns ttüı o) adlı bir miit-ssest>;uin 
açtldığı Otlanııza vaki ruiiracaHllara arıl<ışılruış ve 
alakadar lHciı l~rinıizin yukarıda yazılı adrtısle 
LHmasları kendi merıf dallt~ri iktizasından bulundu-lzmir müddeiumumiliği, çok Kabile otuz çadırdan iba· ğtt gehrler... Yumuşak 

enterrsan bir müracaatla knrşı rettir' Ço!< çirkindirler. Gözle BUtUn kahile halkı etraf· Yerli buğdayı 
'y ı bir kadın 1 1 b .. Ç d 

a.95 3,37,6 ğu ilAn olunur. 

laşınıştır. .1.ae ıca . . . . . çelik ve şakaklarına yakın arını sarar ve on arın oguş av ar 
müdıleiumumi!i~e ve~dığı k~~~n 1

1

: ~ıır burunları yamyassıdır. 80 malarını seyreder. İki rakib Anadol yulaf 
a,37,S Y opılan işler; 

3,.50 t - iyi ve sa~lam ticari işler için kredi ltu -ı"dıı ile kendı o~lu ıle ' b" b" · · Ut dd"t y ler· A ' · · : da yaşa caıc duda~ları zenctller gibi ır ırını m ea 1 er ın rpa 
karı koca gıbı bır ara d ) l l 1 · d b' 

d evleumek S'\rkık deg"ildir en yara ar ar, çarın en ı· Anadol dıklarını ve yakın a . ' · · ·· h d r. l · 
.. b.ld mic ba gayrı T 1 . h f ' f b rı ya ol Ur. ya u a 6 ır yara a y Hh istediklerıuı ı ır .... en erı a ı ronz ren- .. . 

. · ete mııni olunması . k 1 d .. dU nıp dögUşmeye devem edemı· Nohut ekstra 
kanunı vazıy gıne açar. saç arı uz r " .. 

· t miştir . yecegını söyler. Kavga durur Fasulye 
nı ı~eüddei~mumilik, bu şikA ı Vab~nıler et ve balık yer ve gaJib gelen kızı alır. Yulaf yerli 
yijt ve ihba~ üzar_ine tahkikata 1 ler • Hepsı de balıkçıdır. . Vabonilerin co~unu? vU· Mercimek ıark 
başlamış, iddıa edılen kızla erk_e 1 Bu adamlar ilk törealerı cudUnde yare bere ızlerı var· Sahlep 
gi celbettirmistir. Yapılan tetkı· ni aynen mubafa'Za etmişler- dır. Bu izl~r evlenmek iste Tatlı çoğea 
katta 16 yaşında bulunan er-~ek dir. diklerinin delılİdir. Balmumu 
le 17 yaşında olan kııın nu us I Cebri 

~::~:re~e:;~:e ba:~: :~ms~~~R:ı: 1 161 Bin ~olarlık sa~&( Hapıs~ane Duvarlarm~an Susam 
dukları ve bunların iddia edildi 

1 
Amerikanın Kansas şeh- İngilterenin Ekseter ş~h . Yapağı 

ği gibi kardeş olmadıkları neti rinde oturan Mak Kıl uzun rinden bildirdığine göre geçen Sıy~h 
cesine varılmış, takiba~a maha~ kırın:zı sıtkal ve gözlerine ka gün hapis~aneHinia duvtırı- ~:radol 
olmadığına karar vermıellr. Ka dar sarkan kırmızı saçlarile na çıkan bır mahpus sokak· d 
dıuın iddiası ise şudu~=. me hurdur. tan gelip gPçen halka hitaben Ay ıa k 

- Fakir olduğum ıçın oğlu ş Mak Kil gpçen gilo şeh· bir nutuk söylemeğe başlamış Yı~anmıı yapa 
k- -kk lataobulda tanıdık ' "' b d h ' Guz yunu 

mu uçu eıı . rin intizamını !·ozan bir hareke tır. Mahpus u nutkun a a· K 1 t'ftik 
ve zengin bir aile neıdıne_ ~er r d doıayı bir kaç gUn be pishane idaresinden şikAyetler onya ma ı ı 
dim. Evlad edio~lrek kkendd_ı a~l~ ı:~iye; işçileri tf'şekkUlünde de bulunmuş hapiHhanede ya· KYoz~akt 1 
rıııı oğluma verdı er, eo ı ova . . . 70 *ıi inin a hktan öl eçı ı ı 
lnrı imış gibi nüfus L"ıkere~i çahşma~ rı mehkQrn dılırdı O· ışıytın 1 ş ç . 

K d biul>ir I'<ida belt· dıye memurları Mek mek Uzere olduklarını. ıaşe Pı'rı'nçler çıkardılnr· ızımı a . . f . ı t -
1
• 

mahrumiyete katlauarek büyüt Kılin sa1<alım tıl'6Ş _ederler. nın gü~ıden gUne ... ana ~ş ı~ e Birinci nevi mal 

3,,75 
3,50 
5,50 
8,10 

1 

3,50 
4, 

11 
17,50 

yok 
48 
47,50 
6~ 
80 
yok 
120 

52 

Lüm. Hundan bir müddet evet Buuun Uzerine Mak Kı~ mah- nı, verıJen ekmegın yenılm1y 1 lkinci nevi mal 17.18 
kızımla lstanbula ~ittim, oğlu kemeye muracaatle kesılen sa cek kadar fena, çayın sıcak 1 Ç 260 280 
mu verdi~inı aıle nezdioe misa kalı için 161 bin dolarlık tez bir sudan ibaret olduğonu ve K a~ l lO 
fir olduk. Fakat bütüu yaşayı mınat ıster. İhtiyar sakalının çortlanın da adetA bulaşık su· B~ dve k' d k 

lı . 1 m < 'du . . d - . "' 1 . t· a em, çe ır e eımca kızıma, ır ~g u. '' suçu evinin önüne bırıken yuna benze igını suy em1ş ır . \ • 
1 

• 
~unu, l:ııanbulda _bı~ aıl~ nez sUrpUııtilleri kaldırmaktan im\ Duvardan aşoğıya bağıran bu j T ti ~Ç :rı .. 
diııde lıüyüıüldütluıı~ soyleı~e tina etmeseydi. mahpusun sözlerini işiten Aa ı a em ı!ı 
mi111inı. lstanbuldaki aıle nezdıa Beledıyeniıı müteaddit mUra· halk duvar dibinde birikmeğe Acı k~d k 
d . f kaldığımız sırada . h 

1
. 1 cı çe ır e 

e mısa ır '-· ı . . b cnatlerine rağmen bu silprlln başlayınca mahpus a a 1ye U f y -
k dea olduklarını uı mıyeu u d d"kl . . r a agı 

95 
58 

50 
ıoo 

37 
90 
70 

ar "' . . B kızım uıyu kaldırmayınca bele ıye vergileri niçin ver ı arını a-
11 1 iki genç sevıemıeler. ~n k d t . h çe ,, 

• 
1
• lsta:.ılıuldui onun cezalt!ndırılmasına arar raştırmağa evet e mış, er 

1
._ __________ _ 

la l1.mıre ge ınce kt" · d l · h 
t · soııra lınıire vMdı Fdkat bu cezayı çe ı· halde vergıler en ıapıs ene 

Oğlumun da ııraz • . ' . h k b a 
... h b r aldım Bir gün lrj esnada Map Kıl uzun saka! için ayrılan mıktarın ma pus ll m ar Sl 

k v· torkehi. Araştırdım Jınıda kaybetti. tarın mıdetnne f'tsl • aş ) } 

lor ve sermaye salıipleri11e garanti iş tenun eder. 
2 - En sağlam ve ucuz tat\as primleri temin 

eder. 

' 

3 -Takas ve klirıngzorluklarını ilim ve kanu. 
ni )'Otlardan azahır ve giderir. 

4-Bloke paraların muhtelif memleketlere 
transf~rlPrini temin eder. 

5 - Ticari mua melf-lere ta' assut Nler, 

1 L A H 
icra lıdki mi iği nce konkordato talebi kabul 

edilen llersin Dakik Çırçır ve Nebati \'ağ Tiirk 
An•rniıu şirkPtindP alHcağı olanların, tarihi ilaudan 
20 gf&n içiıultm alacJklarım memuriyelimize bıl 
dirmeleri ilfıne.n davel olunur. 

Konkordato Komiseri 
Alaın a hanında Levanliler 

kısmındaki yazıhanede 
Sadık Kilinoğlu 

T. iş Bankası 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32,000 lira mül{afat 
Kuralar. 1 Şubat, l llayıs, l Eylt)I, 26 

Ağustos, 1 ikincilfŞrin 

TARİllLEHi~OE CEKiLECEKTiR. 
• 

____ Jkramiyeler: ____ _ 

ı Adt'l ~ooo liralık= 2.ooo lira 

5 " 1 . 000 " - 5 000 " 

1 
geldıgıuı a e · r · · d ;ı;.-1 b kalal 

ı~:~~bu~dlaki geleTl oğlumırn 1 ihtiyarın Kaneas Si ti be-ı rıntn cebine girdiğini beyan o an ara 
evine giuigiui ve birlikte .yaşa lediyeden 161 bin dolarlık ~a 

1 
etmiştir. Mahpus~n bu protes· ı. 

mağt\ başladıklarını öğrendım. rar ve ziyan istemişti, kend~- tosu Uıerine tng1Uere .h~ku_me )1ılli Bankalardan la . 
8 500 - 4.ooo ,, ,, 

" 
16 

Ha un cvlenmeğe de karar çer· · ni bu sa kah sayesinde bır ti Ekseler hepishanesının ıda • 
mişler. İki kardeş evlenemez lıu ~~lim şirketile mukavele ak- resinde tedkikat yaptırm.sğa sarrur kumbarası :tlnıış 
na mani olunuz. 1 detmiş olmasından ve sn kalı · ve mahpus tarafından verıten olan yu rldaşlar kum bd· 

Müddeiumumilik . ya~tığı kası lince mukavelenin feshe· sözlerin doğru olup olmadığı- .. 
tahkikat ve tetkikat ııetıcesınde ıtmesınden ileri gelmel{le i· nı tahkike karar vermiştir. ral~ rı ıçırıct .. ht>rkal' luı-
knrdea olmodıkları aıılıışılıtn bu d . 

60 
95 

" 
" 
• ,, 
" 

250 

loo 
50 
25 

,, 
., 
., 

" 

= 4 000 

= 6.000 

4750 

" 
" 
" 

- 6,250 " 

32,000 " h ış f'I o· · · ı· I ruş tıuıu•·ursa huıuu ... uu 
iki gpörıciıı dev~eı~molye:i:~:~da mi~a ., m . Papan'n sotrasında 1 ışı iŞ ıyen er bu hafla i••irıd~ ba11t\al<1-
zur g rme ıl'ıuı . F. ld" . U l .. . ce işler y En az 50 lira mevduatı bulunan hesaplar kuralAra ·k F k t müddeıumu· ı ışı s uae ın .. 
::li::mı~~ ~ad~seaye karıştırılan 1 Ptıpanın sofrasın~B n_e er gören ustalar vardır-. Fıl_d~ş ra ruuracaal Pdflrf> k. kum ld=a=-b=i=-l =e=d=il=ec=e=k=ti=r= ... = ============== 

lstnnbuldaki aileden de çocuk kek, ne de kadın, hıc kımse leri ne zaman işlenır bılır haralarırıı boşHltnıalarını 1 f. İŞ Bankasına para yatırmakla, y•lnız para bırik-
hakkında malOmat iete~f'~1 ve oturmaz. Papa yalnız, tek ha· misiniz? Gece yarısından son rıca ed~riz. 1 tirmiş olmaz, ayoi zamanda taliinizi de denemiş 
almayı lüzumlu görduQu ha • lDA yemek yer. re şafak sökUnceye kadar. Ulusal Ekonomi ve olursunuz. 

lıer alııımıştır. Bakalım .lst~n 1 ş K 1 lık kilİSPSi kaidesi. FildişiOf~ oymalar yaprr.ak Artırma kurumu •1ı-----·---·------,-----------..1i 
buldaki aile dPlikanhnın ıddrn 8 

o b şına yemek ye çok rıaz ı k bir ıştir. GUrllltll 
edildıği aııtıı lzmird.ek~ ka~ına psp~ıı~ıı tı:: ketmıtıştir Bu kaide arasında çalı!lma" imkAnsız 

· "' mu bıldırecekıır. mesını emr • . 
aıd obu~unu A •alr bu kaide dır, ÇUnkU dalgınlıkla el tıt-

bozulmaz. ne , .. i A N L 
ioel Defterdarlığından : Moto.rlu· MD.IBJ . re bozuldu. Papa 9uncu rer. Bunun ıçın ustalar her 

U hı_r ke ·ısafir davet kes uyuduktan sonra çalışır. 
Pı, sofrasına m 

Tayyare UÇUŞU ğ" ·safir de ------·---- Mahalleai Ciı.ıi Miktarı Muhammen bedeli 
etti, davet etti l mı 'ı I i n 

r e k O r U 1 kadındı. Nuaratiye Ana 185 M2 200 Lira Doğusu yol batısı Ata çelebi divarı kuzeyi 
Truoçenkov j]e Poliakov'I Avusturya imparat.or.~~ak T Bag"'cıları ve BaLçe- kürt yuıuf evi güneyi yol 

HUDl.JDU 

un Novosibirsk'te vllcude ge· si milyon Muksikaya gıttıgı za alSUS , , il Bahçe M. ana 922 M2 9~2 lira Doğusu yol batm yol kuzevi ıarabcı yaain 
lırdikleri, benzin motörlO hır ! man ••ir edildi. Karısı ş .. ıot cilari Satış kooperatıfınden: ' ve abdullah ...... güneyi Jan Selame ve nak 
model tayyere, 66 kılometre «beni zehirliyecekler» kapıldı. . kaş arsaaile mahdut 
8 ·ı t ı··· bir uçuş yepma·ı Roma uüyUk otelinde o· :\na moka Jeltmamemı-

·' me re 1 
a . • • • Bahçe M arsa 1100 M2 

ğ" muvaffak olmuş VH bu su turuyordu. Bu ~e heınt o dere: ıi n 25 iııci ve 32 ırıcı mad 
retle :!1 kılometre 857 metre ce arttı ki, ver1len yemeklerı 1 l . c 'ıbirıce idare 

· d t ~ l.ı ı d < e t' r ı ru u , , ile dUnyn reıwrunu elın e u ağzına koymamega aşa ı. , . . . ... 
tan Zurin'in gena sovyet tay· 9 uncu Pi. kadının bu sa nu1 clısı azaları ve muı 3 - Bahçe M aua 925 M2 

880 lira 

925 lira 

Doğusu yol batası h11an kavaı vereaeıi ve 

bark kuzeyi dava vekili Faik evi iiloeyi ya
ıin ve abdullıh arıaıile 

Doiusu ruza bıtııı kuıeyi yol iOneyi avukat 
H•lil evi ile yare modelinden bu rekoru bit fikrini duyunca kendisini kibleri St'ÇİIUİ ycıpthıca

ıtlmıştır. lbir kaç kere yemeğe davet -ından 16 \2.938 cuma 
Sovyetler Birliği Merkez . . ter karın doyurdular. g.. .. • ~ . Yukarıda hudul ve evsafı yazılı dört parça arsamn mülkiyeli peşie sa~ 

Havacılık KulUbO Komisyonu, ~ ettı, ;:~:~ papanın göstArd~· gu 11 u sa. ~ 14 de l~l,~ltıSSIS tılm~ k lizr~ 1o.1~ - 9 :18 lari hi nd.:n İli bart-n l 5 giin m iiddelle müzaytıde~ e 
hu ucıışu Sovyet rP.lio ru ?ıa-f _ b iyilik foyda vermedı, azalanu f<HSUS l tCtift'l l kouulıuuştur. Talıp ola11ların yuıde 7 bucuk teminat vaıırarak deflerdaı·-

k t ıl f' lınış ve tı:ısdık ıçın gı u d Kocası l l l ·· I ' ·· '·k'I k · .. l • · · · 
rn ... sc 1 11 1 k kadın nihayet çıldır ı. oılası 8'1 oııuna g~ IUP erı 1 ı"la mult'ŞPI\ ı omı~yona muracaal arı ve ıhaleleriıun de 26-12-938 paz·ır 
de Enternesyona avacı ı t 'da kurşuna 5 . .. .. L d 1 - ' IA 1 
Federasyonuna !Azım gelen nı da Kerre aro ilAn olunur. 14- l , t11s1 gunu aa 15 e ~apı acagı ı cın o u n\)r

1 
ı 1-14-16-20 

vıt1lki iöndermi;ir.t ! dizjldil~[ · 



SA\ f A 4 YENi MERSiN i4 Birinci kfwurı 1938 

______ ...._ ...... ~ •llll('lllllllmıtmrmllftmt~mnm• 
§ Sayın Mersin Halkına müjde B 
1 Gülmeye kırıhnca~· a katlar gülnıe)' tJ, t>ğ-~ 

Fenni Sünnetci 

yeni M.ersin 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazeteiidir. 

t 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen.
1 
Mers·ın • 11 Yıllıh fasılasız intişarın 

• da muvaffakiyetini halktan 
gördüğü rağbete borçludur. 

y E N İ M ER 5 İ N : Sizin G~zete~izdir Dertlerinize dileklerinize YEHI 
M ER S ı H sut un lan açıktu. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MiRSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
balabilirsinirz. 

= zx 

(}:{)[g~ ~@W(Q)A\ ~$lr~IM~IL~~ lHJ&~lFIL~~lb(g 
Kİ'D~F GAZE'ıl'E VE MECMUA 

·rabı yapıiı~ 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarernanelere ait her çeşit Def terler Evrakı 
11atbuı fatura ve stire en nefis bir tarzda ve beğendkmek şut ile yapıhr. 

Sıtkı T annver~i ' 

§ ~ 
St>ri 'P- cı~rısız siiııııP-t 

' Mımiye hazırla n111 çiiıı ~ ii: 
) apar. 13 Ahbap 1 ~'akirçocııklara ıımsıı 1 çavuşlarlı Adres; ~~~~~~ ~:;; •• ~·-

- ·-----· § Filmi Tıirhçe sözlü Pt'k yukırıda ~ a5 .... 
1 

k~ - .-

§ HALk Sinemasında 1 · ag 1 · 
ı~Ösltırilf·C t' ktir. ~ Eczanesi 
ll'Rllmıımımımmnmmumm ımın ~ l ·1 Mersin Gümrük ~arsısında ~ 

Zayi Ru~satname 1 1 her nevi A vrupa' " 
Sıhlıctl ve icti u ı cı i n ua\'tıflt->l vt k~ilPtirıdrn :ıl ar Yerli eczayı tıbbi- 1~ 

uıış .olduğ •ım 6. 1-933 taı· lali \"c1 
3

: 11unıaralı rub ve ve müstahzaratı 1 

sa ıua ıııe y i l ;ı) lıeıti m. Y ı•ııis i o i :ı laca ğı nı ıla ıı ~sk; • ~unur ._ -===·--=+;;-·• !~ 
~ıuin hüknıü kHlmadığırıı ih\n t•tferını .........._ =~ _ ili 

Mersin istikamet Eczahanesi 
~alıihi : irfan Tankut 

Karlı bir iş ;çin Ortak aranıyor 
Yapılacak bir Portakal ve Limon Sandığı imalathane· 

si için sermeyedar bir ortak arınmaktadır. 
lı sa değirmeninde yapılacağından kuvvei muharreke 

masrafa yoktur. 
Ortak olacak zate kar ve teminat gösterilecektir. 
Mektupla ; 

Yeni Mersin idarehanesinde Kadri Yaratkıına 
müracaat edilmesi 3-10 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayenehanesi : Yoğurt pazarı caddesinde 

Y[ HiMERSiH 
üshası 5 Kuruştur 

Abone Türkiye Hariç 

Şerait ı için 

Senelik 1200 Kr , 

Altıaylık 600 

Üç aylık 300 

Bır aylık 100 

için 

2000 Kr 

1000 

500 

Yoktur. 

Resmi ilinatm satırı 10 
Kuruştur. 

Yurtdaş 

Sabah saat (8) den 12 ye Akıam (14) den 19 a Kızı laya 
kadar hastalarım kabul ve muayene eder. 

Pazartesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 

--mu•-ye-ne·e-di-lir. ___ ......._ ____ aza olunuz 
. _==z 

Haıiçten yapılacak siparişler kabul ve tezelileng6nderilir. , __________ .....__ _______ . ~~~~~~~&~~~~~i?lli?ll~i?ll 

[§g Nisaiye Opratoru ve Doğ·um ~Iüta hassısı ~ 
**~~····-... - ..................... . ~ . 
• SIHHATİNİZ! KOR.U"Y'tUNUZI : 
"° - :t~ .ASIL ~I • 

iKAYADELENj 
İ SULARINI IÇMEkLE 
ı Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

• TAHLiL RAPORU 
m fı()rürrii~! Bf(rnık K:ule:viyet; "loo smfi su~·-a sarfolumuı N. lo 1 1 ruikdarı,, 0.2 sm3. il 
~ J' ... rık 1> k · Mn·mu sertlik tl~nıcesi "Fransız,, l.5 il as h · : ttıll ~iZ • 

1 K()•ıı l~·zvı· r'ı,·ıtitl('ler icin sar·folunan müvelli- • " ; Kokmrnz · • il 
· dülhumuza litrede o.4o· nıgr. • 

m Sülfat "SO 4,, litrede 0.0033 gr 1 
aE Tatlı ; L~tir Klor ''CI ,, " o.oo7 4 
gıt T~~miil; Mt.ledil Nitrat "No ö,, ,, 0.0040 1 
1 Nitrat "No 2,. )'Ok .• 
il Amonvak ''Nlfa,. Yok 1 F ... rıııin ~n · son usulleriı~e riay~L ... d~rtk iı.a)'nadığı yerinden hılı9~ 1 
• ren istasyona ~adar it;i kala) h k:llvanizli borularla içi mermer döşel~ • 

1 bellurhavuzlara dökülnrnkledir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyevı 8 
evsafı'nı mulıafaza ederek ve Jıicbir suretle el dtlğmeden hususi kim- 1 
yıtgeriuıize ve Adana Salıhal naka11lığırıın l3)' İU elliği Sıhhiye memu- 1 1 rıı huzurlarında damacanalar ve vagoular KAY AOELEN suyu ile ~ 

&I . ~· ıka11dıkta11 ~cwra clolJur ulnıakl~ ve ağızlan Sıhhat pwmuru larafm- 11 
-il d}t ıı ıııü hiirlenerek şelır·i nıiıeı geinıek tedir. * 
~ ~ 

~*•*n•n• .. •••••••• .. •••a .. •• .. ••••~-·· 
Yeni Mersin Basımevindi ~asılmıştı 

~ DOKTOR. ~ 

1 A.-Vakup Aslan 1 
~ Türkiye .ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş;:_;;ı 

rrill H H st.ıl a rını her günS-1 2 Jf> - 18 e k:; d:, r k:ı bul muayene~ 
e= ve tedavi eder. le!I 
liill ADRES; Mersin Bozkurt caddesi imi 
I.!:::! Yoğurt pazara No, 1 • 

[§g~~i?ll~~i?lli?ll~~i?lJ[§g~~~~~~~ 

Bu gün gündüz saa(14,3o ~an iti~aren ~aşlar Mevsimin en· güzel şa~ eserlerin~en olan 

makinalı adam 
................. -:::::::::::::::::::::=Halkın arzusu üzerine-======---

28 kısırn tekmili birden 

Pek yakında: 1914, 1918 MECHUL ASKER 

Ç A N A K K A L E 
'PÜR.KÇE SÖZLÜ 

:...... - -


