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lzmitte fabrikalarımızın inşa 

atı ilerliyor. Kağıt fabrikası ihti 

yaca kAfi bir şekilde genişletiliyor 
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3168 

8. M. meclisi 
Dün RefetCanıtezin 
riyasetinde toplandı 

Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Yedi Güuü Dün Sona Erdi Korsika a 

Ankara 19 (Radyo) Büyük 
Millet Meclisi bu gün Hefet Ca· 

Halhevinde açılan yerli mallar 
sergisi kapandı Müdafaa komitesi Bir 

karar Sureti Hazırladı 
nıtezin riyaseti altında toplan· g uncu Ar_ttı.~ma ve Yerli J mit Şiee fabrikası, Tarsus bakla 
mıştır . Atalüı kün tef atı müua mallı:ır haftası tııttı Haftanın son vacı Yusuf Sarı, Ucuz Ali tuba 
sebetiyle Iran mebusun meclisin günü olan Pazar günü sergi da· fiyeleri, Kadri Sabuncu fabrikası 
de Atntürkün hatırasını taziz !resinde bando milli havalar ve H 1 tt· . H I B 
için okuuan ııutuk dinlenmiştir yerli mallar mareını çalmıe ser a ıcı useyın asoğlu, e an 

Hundrın sonra Devlet ıSüra· gi boealmıetır. Pazartesi günü kası kumbaraları. Ömer Uysal 
sıua ait kanunun tadili hakkın· sergi kaı:anmıetır. Sergiye i~ti· şekerleme ticarethaoe;i, Sergide 
dnki maddelerle, askeri mülki rak eden tırmalar şunlardır: Sümerbaıık fabrikalarının çıkar· 

Mevcut askeri, hava ve . polis kuvvetlerinin cı.rtırılmasr, yeni
den havai istasyonlar tesisi, şüpheli eşhasın tebidi isteniliyor. 

tekaut kanununurı bazı madde· Ziya Ok mobilya fabrikası, dığı basmalar ve bezler çok alQ Paris H~ (Radyo) Korsika I 4- Fransa aleyhinde yapı
lerinin tadıli hakkındaki H\yiha Kamil Kılıçoğlu yerli dökme 80 ka uyandırmıştır. Ziyaretçiler ~das~nda 80n _İtalyan metalibi lan propağandalara nihayet vo· 
uıu birinci l!ınüzakeresirıe geçildi 1 balıtr, Bursalı bıçakçı Yaşar Kar tarafmdan takdir edilmiştir. uzer~ne .te~ekkul eden müdRfaalrilmeei için Romada teeebbüste 
ve ruzname.deki diğer maddeler deeler, Adana Milli menıucat!ab Satıe 1 apan firmalar olduk komıte sı bır karar sureti hazır- bulunulması, 

d 
- k d·ıerek çaraamba rıkası, Tarso9 Çukurova fabrıka Ça alıcı veri• vepmı•lardır. lamı•tır Bu karar eure'ı'nde e muza ero e ı "" . . "" "" 1 "" "" • • : 5-- Halihazırda Koreikada 

• • k. toplauıımak üzere sı, Mersın Yapak fabrıkası, Sü ş 1 - Koraikada b ı ft ı gunu te ı ar b k N .
11

. f b .k • ehrimizde bu ikti11adL_a~a . u anan a · münteeir halyan i'azetesinin ka-
· ıd· mer an· azı ı a rı ası, Su yan a1anlarının aıkı bir kont- t 1 

C. H. P. Kongresi 
Bu münasebetle 
büyüklerimizden 
gelen cevaplar celseye son verı ı · merbank Kayseri fabrikası, Sü neyi_lema~! . ettir~n Ulusal Eko . pa ı ması, 

~ 
rola tAbı tutulması, 

Tekl
'rJao Havalesı'n e merbank Ereğli fabrikası, Sümer nomi ve Arttırma kurumuna te 2 M b . d . 6- Nafıa işlerinde Qalıoan 

U bank lzmit klı$tıt fabrikası, lz aekkürler ederiz. - u aceretın aıma aöz t MERSİN NASUHİ OÖLU " önünde bulundurulması, talyan ineaat amelelerine yol 

~'Jd ıı · k ve Kar ·ı . VALl VE c. a. P. KONGRE lu e t SOYU rıı H ık . 3- Mevcut askeri kıtaların verı meeı, BAŞKAN1 a fS U 8 a e V l 83 l Ü ll \} tak9iyesi ve ıeniden havai ietae 7- Adada bulunan eüpheli Cumhuriyet Halk Partisi 
Ankara 19 cRadyo• Bir 

lıufladauberi Tekirdağı ve han 
lisiııde 0iddelli souklar devam 
etmektedir . Bu gün tıu mıuta 

kayn kar yağmıştır • 

yonlar yapılması ve polis kad· J eşhasın tebidi il kongresi münasebetiyle hak-

K üşad resmi pazar günü kala ro~unun tezyit edilmesi, istenilmektedir. kımda gösterilen )'Üksek hislere 

bahk bir halk kitıesi l Romanyada Ameri~ada deniz manavralan ::::,il i~:s:e:ı~::~~ı~:id;r. ve de-

A~saray Uluırmak ~ata~hğı 
kurutul~u 

l 
UElSICUMHUR 

huzurunda yapıldı Milli ronesans par- Manavraya 140 harp· tsmet lnönü 

t . . ·ık l 1 gemisi 600 deniz tay- MERSİN VALt \'E PARTİ · · · k l' ~· ~· ~ ~ ~ ( ısı 1 top antı- yaresi i~tirak edecek 1 

C d t K 1 J et 1 ıt e J "S 1 BAŞKANLIÔINA ev 6 enm nceuayı l~m l ( 8 e U unuu sını yaptı . • _ _. . Kongrenın duygularına mu-

1 
Vaeıngton 19 (Radyo) Bahrı • 

Aıık ,ı rn 19 lRadyo] Konya 

nın Aksaray kazasından geçen 

vo bir çok köylf rin sıhhatini ih 

IAl edeu Uıu ırmak ııehrinin ya 

tağın c.la 011 bin metroluk bir ka 

nal nçılmış çe bataklık tema· 
men kurutu im ueıur . 

Kırşehir orta okulu 
törenle açıMı 

Ankara 19 (Radyo) -
Büyük yer sarsınrısında ha 

rab olan kırşehir ota okul binası 
yerine yeniden yapılan okul tö 
renle açılmış ve ilk ders Vali 

tarafından verilmiştir. 

Yurtda frengi muca~elesi ........... 
954 7 yurtdaş muayene 

ve 22 bin 845 kişi 
tedavi edildi 

Ankara 19 (Radyo) • 
Zonguldak, kastamoni, sivas 

Ordu va hayalisinde frengi müca 
dele heyetleri 9344 kişiyi muaye 

ne etmiş 22845 hastanın tedavisi 

ikmal olunmuştur. Son haftaiçin 
de 235 hasta tedavi edilerek 
kaytları defterden ıilinmiştir. 

4963 kan tahlili ve 9552 ta 

Tarsus, ( Htısusl ) - Geçen 
pazar gUnU saat on b t> Ş buçukta 
Ş~brlmi~ Hı:ılkevınin yeni yapılan 
sıtlonunan kUşad resmi yapılmıştır 
Mt-rasime Mt>rsinden S\nop say la 
vı Cevdet Kerim loced11yı; Vali 
ve Parti başkanımız RUknUddin 
Nıısuhioğlu ile P11rli idare heyetin 
d •n doktur Mtıhtar Berker ve 
dtıbtt b11zı dave tlilerde iştirak et 

mişlerdir. 
Törende bUtUn bUkOmet me 

murltırı, öğretmenler, parti ve hıı ı 
ke vi ny. lerl ile kesif bir lııt lk 
kıtlesi bn21:- bıılunmuşlıtrdır . 

Mernsime ıslıkli\1 mar~ile haş 

lanmış, ev başkanı Fıkri Ooın açı 
lış nutkunu okumuş . Az bir pıt 

ra ile meydana gelen bu esere 
bıtlkımızın kıymetli yard mıoı bu 
meytınd:ı geuç fttbrikalörlerimlz 
den Memed Kara Memedio onblr 
lambalı, gramufonlu bir radyo be 
dlye etliğini, evimize karşı her 
gUn biraz dtıbfl tı:ızla arlan tıh1kayı 
öullmUzdekl aylar için de evin 
dttbll fııılıı rııaliyet göslereceğlnini 
dlldirmiştir. Bundan sonra Fıkrl 
Ouın Hıtlkevleri AtıılUrkUo ilham 
larıodıtn meydana gelmlşltr. Onun 
ha tmısıoı:ı tınrmeten Uç dııklka 
ayak.ta duralıı:::ı demişler ve Uç 

dakika ayakta durulmuştur. 
Bılahare sonra hazırunun ıs· 

rarları üzerine kıymetli hatip 

Cflvdet Kerim locadayı kürsiye aınül aşıaı yapılmıştir. Tarama 
heyeti ardahanda ve bazı yayla gelerek alkışlar 
kazalarında halkı tarama surutile 1 başladıl~r •. 
muayeneden geçirmişlerdir. H ıı tıp · 

arl\8tDda söze 

izmitde }tapılan Fabrikalar 
Sellilo0abrikası önümüzdeki hafta, 

Kaolye fabrikası da iki 
Aya kadar Faaliyete başlayacak 

Ankara 19 (Radyo) - 1 T ataresko 
lzmitteki kağıt ve karton 

fabrikasının teaisi inşaatına baş ue Par·ıs Mat~uatı 
lanmış ve temelleri atılmıştır. 1 1 
Buradaki sellıloz fabrikası önü __ P_a;;.r;:.ıs~1-9-(""'R_a_d_y_6:')~G:-a-~-e_:-te-._1-:er 
taüıdeki hafta açılacaktır. lzmlt l yeni Roınanya b~y~k ~lçılığıne 
kaoU fabrikasınında bir 2 aya ka 'fatnreı;konun tayını munasehe· 
dar faaliyete i'eçmeai muhtemel tiyle hararetli makalıleRr neşret-

. nPktP ve Fr~ıuıa ıle omanya-
dır Yine burada yapılacak klor • k di vasfından ., 111 ('Oğrııfı. ı tıse 

fabrikasının da temelleri atılmış bR hsih~ lıu trı) ın 111 bü\Üll Fra n 

"e ınakineleri de almanyaya •i j fHıda 'memnunıyetle kareılandı-
P•rit edilmiıtir • gını yazmaktadır · 

Berlio 19 (Radyo) - t• • b' t bı·~ habbe tle teşekkur eder bacıarı· 
Beş gündenberi Çukurovada · ye nezare ı resmı ır e ıg neş 1 d"l . B ."" 

bu\unuyoaum. Romanyanıo yeni teşekkül rederek yakında deniz manevra ar 
1 erım · asvekıl 

8 t k h ı ıı.d d ( ·ıı· ) . 1 b 1 ,, lb"ld. . . Celili Bayar u va anın a raman ev a · e en mı ı roneaans ın partııi arına ae anaca~ını ı ırmıstır 

dün ilk defa toplanmıştır. Parti 140 harp gemisi 600 deniz harp C. H. P. VILAY~T KO.NGRESl ları arasıııda vaki• geçiriyorum 
Bu yurdun halkı kadar toprak· 
1 d k tl

.d . gelecek hafta aza kaydine baııla 
arı a ıyme ı ır. I 

Arkadaşlar : yacaktır. Dolaşan şayialara naza 

Halkevleri yalnız bir muzik ran kral~Karolun partinin fahri 
bir kooferaus dinlenecek 
de~ild ir. 

salon reisliğini ve dahiliye nazırı da 

H.ılkevleri yurtdaşların en 
kiiçüğüuden, eu büyü~üne ka 
dar hepsinin toplanacakları, has 
bihal edecekleri yegane yerdir. 
Hölkevleri, Türk milletınin ma· 
bedidir. 1 

Demişler ve evin gördüğü 

umumi aekreterhğini deruhde 
edecektir. 

Ualya Hariciye Nazm 
Budapeşteye gidiyor 

ve göreceği yüksek hizmetleri ' Roma 19 (Radyo} ltalya ha 
arılatmışl ardır. . . 

H C
* 1 • lk 1 h. rıcıye nazırı Kont Ciyaao bu er um esı a ış anan ıta 

beyi müteakip, gelenlere kurabi sabah Peştede bulunacak ve ter 
yeler ikram edılmiş ve samimi ' tip edilen avlara ietirAk edecek 

bir .ha~a .içinde geçen törene son ve perşembe güuü de Romaya 
verılmıştır. 

dönecektir . 

tayyaresi bu manevralara ıştiriik BAŞKANLIÖINA 
edecektir • Partimizin bütün vilayetler· 

Bu manevra bee seneden- de bir giinde toplanmıe olan 
beri ilk defa Amerikada yapıla kongrelerinin hepsinde partHi
cak bürük deniz manevrasıdır. lerin rejime sarsılmaz bağlıhğı

Gemiler Panama kanalından nı ülkü yollarında euurlu sürü· 
Atlantik denizine geçer geçmez me azmini milli şefimizin emrin 
manevralar baelayacak, Antil a· de prensiplerimizin tahakkuku· 
dalarına kadar uzayacak ve ha na haklı gü9enini bildiren tel
ziran ayına kadar devnın ede· grafla aliikayı Türk milletinin 
cektir • büyük maksat ve hizmet safın-

f ranslZ ordu lan ~aş 
kumandam 

Afrikada bir seya
çıkıyor hata 

Paris 19 (Radyo} Tnn gaze· 

d& bir daha toplanması ve kay
naşması manzarasıuı veren bu 
birlik ve beraberliği gösteren 
ve ~ağlayan arkndaşlara ve size 
teşekkür ve tebriklerimi sunar. 
Büyük Türk milletiuio bu mut
lak iman ve ülkü birliğini ifti· 
harla kaydederim . 

Antakya Devletinin 
939 senesi ~ütçesi 

Kont Cıyano bu görüşmeler 
esnasında Macarlara dostça tav- tesi Fransız orduları baş ku

mandanı General Gamlen ile 

DAHlLIYE VEKiLi 
VE C. H. P. 

GENEL SEKRETERi 
Dr Refik Saydam aiyelerde bulunacaktır • 

Görüşmelerde, Macaristan-

] mi/yon 60 bin lira Ro~a . i~lerinin. birlik ve bera
f berlı'fının temın edileceQi ve ay 

olarak tesbit edildi ııi zamanda samimi teeriki me

donanmalar kumandanı Amiral 
Dalranın yakında garbi Afrika· 
ya seyahate Qıkacaklarını bildir 
mektedir • 

Lo11drada 

Bir Talebemizin muvaff a~iyeti 
Antakya - Gazeteler iatih· ılır • aauılmaktadır • Cenevre, (a.a.) - Anadolu 

~aide bulunulaca'fı umulmakta· 
l3u tetkik seyahatinin Antil 

adalarına da teemil edileceği 

barat bürosu bildiriyor: Ajaosınıo busuRt muhabiri blldl-

Hükümet 939 yılı büdcesi Izm i rde rı.,uristik yoliar rlyor: 
ni tanz im etmiştir. Hüdce tet Loztın Onlversttesl [ltılebele· 

kik ve tasdik edilmek üzere Bı•r •ıyo 200 b• ı• 1 k •ık tinden Tarık DOnmer 
8

TDrklye 
meclise verilmiştir· m 1 n 1 n 1 ra 1 1 iş Bı:ınkası. nı:ımı altmda yazdığı 

Yeni büdce, geçen 111 büdce 1 k tezini ynksek ticaret fıikUltesl de 
sioden yalnız 50 bin lira fark ısmı münakasaya kondu kanıoın riyaseti altındaki komla 
la 1.060.000 lira üzerinden te9- yon huzur:.:nda ve kalabalık bir 
zin edilmieıir. Bu fazlalık tü-

1 
lzmir - lzmir vılAyeti ıurie inea edilecektir. tık kısmındak seyirci kitlesi OnOnde m!ldsfaa 

ıün ve benz.inin fazla sarfiya- tı'k eollar Bostanlıdan bpaJıvarak etmiştir. Takdirler köıanan bu 
yolları proje ve plAnları ı "" 1 

tından ve bır de halik llaydi rü alsancak spor sahası örıüne, iz tezden dolayı koml~yon kendisini 
sümundan temin edilruietir. Hü nafia vekAletince tasdik edilmiştir I tebrik ederek eserinin emsali ara mir - Kaeıyoka, zmir - Borno 
kümet yeni hiç bir vergi ihdas VilAyet daimt encümeni ızmiri . sında misli &Z bulunabilecek ol-

. .b h. b. 1 va ve Buca yollarıdır. Şoeesı he g 1 k• ld ,,, 
etmedığı gı i ıQ ır verg üze bir turist eehri haline sokacak _ .. un u .a o ue;unu söylemiş ve 
rine zammiyatıa bapıJmamıetır ! . nuz yapılmamıe olan Tepekoy r. Dllmer'e lktısıst doktorluğu un 

Buııdan da anlaeılmıedır ki olan bu yolların ıneaeına derhal Selçuk yolu da, mühim münakP. l vanını vermiştir. 
hükümet hüdcede ıeraf yaptı· haşlamak için iki ay müddeti& saya çıkarılan birinci kısım tu Jap k ~· • • k'I" • • ,ı 
haberleri yalandır. bir münakasa açmııtır Müua rietik yollar arasındadır, on a mesı muş 1 at ıçmue 

Diğer taraftan selAhiyattar 
1 

1 Turisıik yollar nftfıa \'ekale L d 
,.,. .. ka~ırnm bu kadar uıatı maeı . . . on ra 19 [Radyo] - Tokyo 

makamlardan ÖA"rendıgıme gore tının murakabasınde viUJvet ta d ı 
t h · l ıı · · 1 an a ınan haberlere göre iapon 

devletin mail vaıiyeti pek abil arıç en yo arın ıneasına talıp rafından yaptırılacaktır. Parsa 
Hl b

. lb ı l ı kabinesi müşkilit içindedir. Bu 
bir durumdadır. ç ır orcu o an ecne • sermayedar ve fen hususi varidattan ve vilfi t b- ı 
yoktur. Haziı:.ıe varıdatı menafıt 'ı grublarıuın tetkik ve teklif im "esinden ayrılacak pa yle dut müşkilat bilhassa malt vaziyet ve 

· · f k"f" " ra ar en ekonomi sahasındadır. 
umumıye ışlerıııe sar a ıı 1 kanlarını artırmak maksadile ·ı kt' v·ı li t · ·k 
mikıadıı dır. Buudau başka zira . . . • ~eıı ece. ır. 1

• ~et urıstı yel· 

b k 
, .

1 
k .. I* dır Turıstık yollar pro]esine gö arının mşası ıçın muhtelir ecııe 

a t eıı ıısı vıısı.ası e oy uye b . . b · ı~ · t · fk 11 ı sermayedar grublar tar ı fı•ıdaıı 
ıevzı edıımış 3 yüz bin lıralık re u vı yetııı urıe 1 JO arı- muracaa\lar ve teklıfıer y ı-
birde ihtiyat ıkçaeı vardır. nın ilk ktimı 1 ~QO,OQO liraJı 1 mııtır, apı 

Kabinenin istifa etmesi bek 
lenilmektedir.Buhrıının önümüzdek 
hafta içerisinde zail olması umul 

maktadır. 



2o Birincikanun 1938 Salı YENi MERSiN 

Tasarruf terbiyesi ı ŞEHİR YE MEMLEKET HABERLERi 

SAYFA~ 2 

Büyük Köy ve Ziraat 
kalkınması kongresi 

Y opılacak mühim ;1 tasarrufun ehemmi. ~ 1. k oı· T I 
yetini anlamak detil,tasarruı huyunu ver ur ıste op &ntı 1 Ankara Aym 27 ci günü Ankara Halkevin~e açılacak 
mektir. Bu bakımdan tasarruf davası bir Şehrimizdeki ihracat tacir- Radyosunda bu Kongre hazırlıkları ikmal edildi 

b. d d . . . ı leri Q'eçen aün Türkofiste topla giJnkii program ~ 
ter ıye ovası ır. Tasarruf terbıyesının narak ihracat ticaretimizi ah1ka· Birinci köy ve ziraat kalkıo l rans salonunda umumi toplantı 

5 r 
•ı•b • • Ve • m dar eyli7en iein üzerinde 1rörft· Türkiye Radyodıfüzyon pos ma kon"resi Ankarnda 27 birin· J "'e komı·svonlarca kararların m.ıı p eno lnl rıyoru ·t ü • I taları, Türlliye Radyosu Anka· e .. # u 

ıu m et.ur . ~racat tüccarlarının ra Radyosu . ' cikAnun 1988 sah aünü saat 11 zakeresi yapılacak ve öğleden 
Yazan : lsmall Hakkı Baltacıoğlu bazı dıleklerı bu münasebetle Dalga uzunluğu de Halkevinde a9ılacaktır. soııra ayni mesaiyle devam olµ 

Tasarruf baftaeı iQindeyiz bir ıeyirci olur kalır, okadarl tesbit edilmie ve icabma bakıl- 169 m. ısa Kes. 120 Kvt Memleketimizde radikal bir narak kapanış nutkundan sonra 
Herkes tasarrufun eahsi ve mil· Kuzguncuk'ta Türk ilk okuluna mak üzere Tilrkofiı tarafından T . A. Q. 19,74 m. 15195 Kes 20 köy ve ziraat kalkıoma savaeını Y. Z. E. talebesi tttrafından söy 
li ehemmiyetini artık öQrenmie devam eden bir Türk musevt ço lazım aelen makamlara bildirll· kvv T. A. P. 3170 m. g465 K<1s. protramlaetırmak için· lenecek istıkldl ve ziraat ınarela 
bulunuyor. Mühim olan nokta ta cugu beı kurşun kalemini pek f mittir . ~O Kn . Ana meseleler üzerinde ta. rile kongreye soaterilecektir. 

aarrufun faJdaeını ô'?recmek ucuz bir fiyatla tedarik edebil·ı J il t tk'~ il t' Salı 2012 ,938 kip edilmesi gerekli politika 8888 Komisyonlar 
detil tasarrufun hu1unu, i\\Ja diklerini ııevinçle ÖQretmentetine aıas e lı neye 1 1 - - larını teSbit etmek memlekete ı. Teşkilttt: Cümhuriyet Halk 

anlatmışlar, ötekiıi çocuklar bu 2•30 Muzık (opera parçaları) ait umumt ihliya" ve d ·ııeklerı· Partisi prensibleri realize edebil 
dını vermektir. Bu bakımdan ta · 13 00 S " hiUyere iÜlmüelerdir. Aklı oal Takaa tetkik heyeti dün de ' aat ayarı ve haberler kaydedip görüemek bu ana te mek bakımından vekdlet bünyesi 
1&l'ruf duaııı bir terbi1e dua ıa 10 T- k şında olan CatöQ'retm.en iıe bu. 

1 
Türlfof11te mutad toplantısını · ur müıiQ'i (Türkçe mel işin bütün memlekette di a) Örnek ve rapıcı olması 

ıı .a bir pedaaoii meseleıidir k d ül k i d hl oarkılar) 1,.. b-t- b - t dk-k d" · d d' · va a an a me ve11le11 eaı 1 7apmıı muht€1if takas muamele 
1 

eer u un üyuk iolerimizdeki e ı e ıcı, yar ım e ıcı te 
Ben de burada tasarrufu bu ba 3 -'O 1' MQ11k (Fanfrr Pi) bir örnek Çıkarmaları do4ru ola l terini intaQ eylemiıLir . ' · . . . - hız ve düzenle beoarılabilmesi yaptırıcı bulunması. b) ıirar ted 
kımdan düeün7orum. iti kolay caaını sö1hımi1tir. Çocuaa para l' H ~ 1 . faılı~s,oo TOrk müııtı (ıncesaz İQİD lUzumuı fikir ve ılbırlil{ini risat. 
anlaoılır Uir bale fetirmek için sını tasarruf etmek ve1ileıl H· ımao a er erı 18 , 5 K ( . lturmalıt hıdefile toplanacak otan II Bal H bahçe ziraati 
ilk o.lulu göz önUnde bulundu rilmelidir. ' onuıma hukuk llmı kongrenin ruınameti şudur: a) Meyn, b) ıe7tin te çay 

ruyorum. Şimdi soru1orum: İlk 4:) Randıman prensibine ~ LI 
1 

d b 1 D 1a1ma kurumu ) I c) Sebze te çlcek. . l . . man mız a u unan a· ın 00 MA ·L ( b 'lf 0 L 
okul talcbesıoe tuarruf huyu re tasarruf terbıyesı. - Çocutun . L b d 

1 
K PJ .,, uıı.. aı m ıi .. - 1 - Yüksek ıiraat enstitüle III. Tarla ıir.:ı ati 

nu vermek için neler fapmah ta88rru aa ıyetı mutla..a aerçet A k . . . rı talebeleri tarafından iıtiklAI a) Umumt: f f 1
- · ı.: 1 nımar .. a an ırı ı on vapuru ) 

? cinsten bir randımana ,urmah· n ara memurın kooperatıfıne 1~115 Saat ararı ve haberler mareı, ı _ Kuru 98 sulu ziraat, 2 • 

711. Banim •içtima mektep ve dır. ÇocuQ'u 'oalııtır içio111 çaltı Ait kok tomılrftnü te Al~an 19,25 Müıik ( liderler • Pı) 2 - Acıı nutku, Gübreler, S . Nebat ıslilhı, ' • 

l d 
. ,, 

1 
ı:.· 

1 
d tırmalıdır. •soııyal bir hedef · bandıralı Broklan tapuru Jukü 19,'° Temsil ( bir dram - o~ 3 - Y. z. E talı;beleri tara mücadele, 5 . Makineler. 

top u te rıs ad ı .. ıtap arım a . . 1 . -
bü'

" t ı.· 
1 1 

. d tat ıoin111 Çahııırmalıdır. Italrttn ter-folan kömurü boıaltmala devam · !umun yemioleri) fından ziraat marşı, b) Hububnt: 
un eru17e mese e erın e b. . . lr . 1 lı~ ı· . .. . ıyecısı Bo. Montesori aibl her etme tedırler . 2000 Müzik (Radyo orkeet II 1 ...... Butday, 2· Arpa, yulaf 

b .. et ı~ım 5 pedeloQoıı preosı k . ' ) . Ş 
1 

es ılk okul çocuklarına babçı· Pafastan limanımııa aelen rası - Şet Hıısan Ferit Alnar A Seçim: mısır, çavdar pirinç. 
bıtn yacdır, un aı: ı k · ı ~ " B' i · ) S t b t . 'b tancı ı ıu erı ıördurılr. Fakat Alman bandıralı Kavala tapuru 1 ı - Branderbura konsertosu No ır umum reıs. bir umumt o ına ne a tar; 

1 - Şahsıyet prensı !, e~ r ki b il . - 1 ı . i k· ı· • . f l ' . 1 1 T- t • f 2 p k . . .e Qocu ar ma su erını topa limanımııdan sooo sandık por- ~ s sol maıör (J. s. Bah) ~ _ Sa re s ve 11, UQ reıs, a ırı reıe er. - u un, a yon, - amu 
: - ~Tluhh prenaı~ıb,. ~ı.p mQkbadele etmi1orlarsa bu takal te ayrıca merve almakta•! raydan kız kaQırma operası _ B) Mesat proQramına tevfi keten, kendir, jüt. 3 - Şeker pen 
,, - ravaJ preo11 ı, ıeın o adar büJük ehemmiyeti d tü (n' A M ) 3 tt· kan: carı, patates, 4 · yaQ'h uebatlar 

• L ır . uter r "" • oıart - ı· 
4 - Randıman prensıbl, ..almaı. Evde, okulda çocuklara . . 11 komiq1on ıçın reis ev d) Bakliy8t: 
5 - Jniıi1asyon prensibi. kumbaraya her ıOn ıb par art Atman ti ndıralı Yalova va. , JenJa Aulıs ~en o~erası uvett~r mazbata muharrirleri seçilmesi IV Hayun yemi 
DoQrudnn do4ru

1
a inandı- ure anın terbiyesi cok bü1üktürlpuru bir tarahan enı11 tüccari ~08l.G~u:) 4')- Sıeafried · ldıl! azaların umumt klUiplik bürosu a) Tabii ve sunt çadırlar, b) 

ğım bu bee pedeaoji prenıibıni Qılnku nema tiAdisesi ~tadıQımıı re boealtmakta diler taraftan 21 00
8 

o9er na müracaatla dilekleri komisyon yemlik ve bakliyat ve e:.tire. 

Ç k d 
..ı. • f ı · h b b , aat a1arı ve . taaarrof ıerbiyeıi ioin de tatbik aer e ran ımonı verır. asu JB ve saır u u at almak- 21 00 Tü k _ . ( ve talı lfomisyon

1
ara ayrılmaları v. Hayvanat: 

5) lnsiyasyon preniibine aO tadır . . ' r müııtı Halk mü ve lier komis1on ve tali komis a) Umumi: 1 . Mücadele, Su 
edi7orum: • v h ı h ·r re tasarruf terbiyesi - Bütün 

8 
ff ~ 

1 
, ezaıarkıelaory) un ava arı ve mu telı 1on nerelerde ve haınai salonda nt ve tıbbi tohumlanma, 3 · hay 

1) Şahsiyet prenıiblne aöre bU le9ebbüslerden maksat ger• orsa a er arı toplanttcağını not etmeleri. VAn mahsüllerloin .. kıymetlendiri 
taearruf terbiyesi:- Bir tertiiye çek bir inııi1aıyon, yanı başlama 1 22•0° Konuşma ( Türkiye • Akeam saat 21 de Halkevi mesi. 
Ji vermeden önce onun gayesi ve alıımadır. Atır çocuklara: . . postası ) konferans salonunda zirai film b) Hususi= 1 - AtıQlılr, 2 - Sı 
ne oıautunu açıkça anlamıe ol kumbaraya her aun 10 para at Diin eelir\mız Tıctıret ve za 22,15 Müzik (küQük orkestra) ler iÖsterilecek ve yılltsek zira- Q-ırcılık, 3 - Davarcılık, 4· kü 
maoııı aerektir. Taaarruf terbi· böylelikle zengin olursun, derse hi,.e borsaeınaa tlayli muamele 1 - An Alle (Marten Uhl) 2 - at entitüeü talebesi tarafındae zi mes hayvanları, tavşan. 
ıeainin ıa1eel _ tu_arrufa aücü n~z doğru o_lma_z. Çünkü_ herıolmuetur · 21 ton Tar.ıus klev· Fransız askeri marş (Sent Sa· raat mareı söylenecektir. VI Ziraat sanatları 
ıeten ıerçek bır ınsandır. Bu ııun 10 para ıle ınsan zengın ol landı 41 kuruı 50 sactımdeo, 60 ens) 3 - No Valzer (Çaykoveki) ikinci gQn a) Akkkol, b) ipek böc-ıkçili 
bir ticaret, idare, aile adamı, maz. Çocuklar İQin ~azdı~101. ve i ton !\e~eehir üzün_ıü 12 ku~ue 4 - Prelüd (Rahmaninof) 5 - Ô~leden evel tali komisyon Q'i, c) Arıcılık. 
herhanıi fert olıun; eQer ıasRrjbasıl~akta olan bü1uk_ bır hıkai25 sant~m~e~ v_e 60 ton yıne Marta - uvertür - (Flotov) 6 - lar Qalıfmı&larına başlıyacaklar VII MArketing 
ruf terblyui almıe ise onun için re kıtat>ının sonundakı mubave· Neveehır uzumu 10 kurue 75 Reveri enterromk . entermezo • ve ögleden sonrai mesailerine a) nakıl vasıtaları, b) Amba 
taearruf ne blr düeüace, ne de e7i buraya ieÇiriyorum: eantim<ıen ve 90 ton çavôar 3 (Qaykovski)~7 - Esmeralda - Pas devam edeceklerdir. Gece 21 de laj, c) Standarzaeyon, d) ahe ve 
bir duygudan iblre\ olmayıp Ô~retmen -: Şimdi bank~- lturuş 80 santimden te 30 ton des Bohemien No 2 (Drigo) 8 - Halkavi salonunda zirai filmler satıe organiıosyonu. 

. - l b . da en aeağı 20 lıranız tar değıl fasul a 11 k 20 r a 1 .. . ~Oeterecektir. Vlll Tedrisat 
belki bır hu7dur. BoJ e ır mi ? Bu para ile zenıin :mi ol· Y . u:ue 1 lsank ım eno Bersoz - (Gretcbanınov) 9 ~ Spa - a) tık tedrisat, b) Orta tedri 
adam haratıoın bütun durum ve dunu· ? ve o.ntonyıne lasu ya 2 urue5 nie Tanze (Moekovski) UçOncO gOn • :.ı 90 Komısyonlar tali komisyon sat, c) Yüksek tedrisat, d) profes 
earttarında tulrruf eder. Böyle O ki d b. . . H saotımuen ve ton Auadola 23 15 Müzik (cazbend) k ) k . _ . ocu ar an ırısı - a71r f . ' ıarın reporlarınt müzakere ede· 101101 me tepler, e ur•lar. 
bir adam için israf da cımnlık insan ıirmi ıı· ra ı·1 .. zen"ı·n ol- asulyası. 8 kurue 67,5 santım- 23,45 24 Son haberler ve fa IXOrmdncılık " d 60 A f cekler, ~ece gene Halkevinde zi 
gibi marazi bir haldir. Tasarruf maz ki . . • en ve yıne ton nado.lo a· ı rınki program. raf tlimler gösterilecektir. X Mevzuat, tAyihalar ve te 
huJunu almıe olan adam iQin pa ô etmen - O halde niçin sulyası 8 kurue 76 santımden DördOncO gOn menniler, zirat kredi ve sigorta 

ra.,l 
valnız harcamDmak dellil biriktirdiniz, söyle7in: sıze eko- ve 46 ton Anadolu arpası S ku· 6• •k • h' 1 kAI • Ö 1 H lk . konfe -Devamı Yarın-
, nOmi huyuna Jta~andırmak l"iD ruf 82,5 8811timden Ve 45 ton umru ve ın JSar ar ve a atı jtlAdAD AV~ 

8 

flOl 
atııruına göre harcamak, barca " mayı bilmak te tlllarruf zihni lnsa~ .zengin. olabilir. F~kat oko Antep üzümü 1~ kuruetan ve 101 ••• - Suriye • Paris anlaşmaları 
yetine girer. En ı1ı taaarrut oomı11 keı:.ı~ıne hu~ ed~nmemlı ton acı çekirdek 37 kuruştan ve Ecnebiler için d6viz 

e parası bıter fakır dueer. in- . 
1 N 1 ·ı A ed·ı cek 

eden adam demek •ınaddt ve f k" ı .r b 1. F ~ \ .a.l 60 ton yerlı buQday 3 kuruetan j ,. f l • ı·hdas 851 1 an 1 e t-ı.: san a ır o a ı ır. aaa .,ıono- . ıs e erı 
manevi kaıano ve RuClerini en mlyi kendisine huy ediamiese ha ve 537 kılo yapaQı 50 kurue 50 
yüksek sosyal ve ıtabat randı ,aua sıkıntı çekmez. Her uman eanlimden alınıp satılmıştır • ediyor 
man elde etmek 6kere çalıotı 1lz çok parası bulunur. GOnihı Adana Borsasında klevlant Ankara •A,A. - Türk para 
ra1n adam demektir. birinde de nnain olabilirler. Sis kapı malı, temiz pamuk üzerine j sı kıymetini koruma hakkıoda 

Muhil prenıibine göre taear her tün kumbaranıza 10 pııra muamele ıapılma~ıQ'ı ve parlak I ki 12 ea1ı lı kararname seyahat 
ruf terbiJesi. - Tasarruf terbi atmanıi~ alıetınıı. .B~ b01le IS pamuQun i:fa 32 kuruela 35 ara-. maksadile memleketimize gelen 
yeai de her rerbtye ıtıbi ancak yıl ıürd~. Artık bu ıyı .huyu al · srnda alınıp satıldılı bura bor- ! ecnebilerin beraberlerinde .ıetir 
aerçek bir çWre içinde dol'u&> dınu:. Bır daha bırakamazsınız &asına verilen malılmaUao anla· ı d·kı · dö ·zı · ·k ~ t u~ t" H ı ı erı vı erın mı tarıaı pa 
bıh6yebırir. o oevre sow7& g• aıatta daha çok para kazanır tılmı tır ı \ . 
dir. Çocukları tasarrufa eaııetır· anız daha Çok ekonomi 1apar· • • ııapor !arına kayıt '

8 
ltaret ettır 

mat iQın t11arrura kendine ha· lıntı . meğe mecbur tutmaktadır. 
fal prensit>ı ve 'bir öz 7apm1e Okul her eey delildir, d()fru Bir Kız PasaporUarın daha efelce 
olan gerçek bir : ıosyete ic,ine fakat ekıik bir inıiJHJOn yeri• hay·ıp Ol'.;JU polisçe toplanmakta olmasına bi 
Jıormak gerektir. Aile, okul, meı tiir : Okul bu mıllt ödevini mut Q U l'H\en dövizlerin pasaportlar üıe 
lek H milletin kendi taaarrufcu laka yapmalıdır. riede kontrolü bazı müekilAtı 
bir jurubu otmah ki çocuk ceno (KU'RUft) mucip olduQ'undan aümriik ve 
acemi Adam iQin taaarruf huyu f. H, Baltacıotlu inhisarlar vekAleti kontrol iein

1 

(i k
..,, l H maru Selim Sun'un .,anında biz nbn damiraıt m m un o ıuu. • 11 kola7leetırmak makıadile dö91z 

• ht ı· Yah ~· Har ıfte.._. ola~K "- olunan raüplö Tain fikfrler tari H aa ı mu· Sam~a u 1 ma rna '"' • liıtelerl ihdas etmie ve icra ve 
h·ı ·\,;. ı; :.ıoi&l.;\;;.r:.-rl .. r der ltı·.. Mehmedin kızı 12 ·yaeında El-ı erıuae u K11 unı g • • killeri heyeti meıkftr kararoa 

'
atlar a~ bôJledir; andak mtlliit bDJ~OI yapıl~I mas cuma günü bazı öteberi aı-1\. menin 'S üncü maddesine bir 

terinde doğup 1 ıJatillftler. uy mak Ozere bakkala ıöni:leri1mie fıkra ilAvesile bu listeler iti 
lerse çocuklarına taaarruf terbi tir • Meıbure avcıet etmemie ve bar edilmesi hususunu kararlaş 

· k · ,. (!_ n ı1e o~ö1 Boykutun ~iğer Suriye reaı vermll ıs ı1e 1 · • a u keyfi7etten derhal polis ve mild tırmıetır. 
meılelt ve milletin t>u ee'ld~n şehirlerinede teşmiline deiumamtlik haberdar edilerek 
önce tasarruf lah•i1eıini ı>11ton çalışılıyor Naf'ıa VekaAletı' SU ~ 'ırketlerı· 
leme1i ııerektir. Ba lballım\:!an Şam, - Burada Yahudi mal- teharriyata baılanmıı ise de bu y 
meıe\i ilk olt\illaH!a 6pırttıası lanna karşı yapılan boykot bare lunamaraııtır · Taharriyata de-
iereken bir ~ok orıan ıuyonlar keti glttlk.çe bOyDmektedlr, Çarşı vam edilmektedir . Elmasın b1- Abonman vaziyet-
vardır. larda dolaşın blr takım gençler riıi tarafından l~fal edilerek bu leri tetkik ediliyor 

8) Travay prenıibine ıöre dOkkan ve ma.a.azaları \'gOzden ge eekilde Bay Selimin nezdinden a Ankara, 19 (Radyo) - Satın 
ıatarruf terbiyesi - Bu da. _k_Afi çlrerek Yahudi malı aatıp •satma alınmıı olmasından eüphe edil· ' ahnaa su tirketlerinlnabonımttnva 
detil· Cocutu ıuarruf ~ fıılını dıklarını tetkik 'etmektedirler Bu mektedir • zlyetlerlnl tetkik için fütfüı veka 
se9 ketmek de IAzımdır. B.unu~ hareket Suriye· ve LQbnauıo dl· -------------. letinde bir komlsyon teşekkül et 
en tabii eekli Çocutun maiii:Jt ve Ktbrtt fabrikHı mamulatına karşı • t ü 

1 
. . 

1 
ı..-ir fst"b Rer şehirlerine de sirayet etmiş mlştlr. Bu komlıyondıı ~Mölıye ve 

mane• g Q erını ıos1a o ı , ııçıktan açığa boykot yapılmıştır. r b 1 

lal l·o·ın ku\landırina\ ır. Çocu'k bUbaısa Fillıtlndeo aelen Yahudi kaleUndendtı blr mu ettlş u un 
11 l 

" Bu hareket devam ettigı takdirde kt d v ıı cek ı d n 
b\htln hayatında h~p '-f,eyreaer, mıılhırına karşı $1ddet b r muCd maı 11 ır. er e rapor ıır tt 
fakat kendi kuvvetleriJle fiiQ :a dele başlamıştır. Damorda Yahudi Fil\stlo - Suriye ticareti baylı mu ıılmacaık neticeler beledlfelere dl' 

Jıımana bQy6dOIO ıamın iyi ıermayeslle tetekkUl etmıı olan tnzarrır of8Cıik'lır. bildirilecektir. 

Yi\ce komıser yakında 
Şama Gelecek 

parlamentosu bunları tasaik ede 
cektir. 

Şam - Cemil Medrmin Pa 
riateo h 1reket eUiği haberi üze 
rine siJasi muhafilde faRliyet 
artmıetır. Bir taraftan vatani 
partisi parlak istikbal merasi · 
mi yapmaQa oalıeırken diQ'er ta 
raftan muhalif grublarda anlae· 
manan metnini bir an evel anla 
mak ve ona göre hattı hRreketı 
ni tayin etmek ic;in aabırsıılan 

maaa baelamıetır 
Mevsuk kaynaklardan sızan 

malumata 1röre Cemil Merdemin 
imzaladıaı aclaşmalar, Suri1e 
mecltıine seVkediltneden evvel 
neşr~dılmiyecektir, 

Yüce kom·ser Barutta bir 
ka~ aôn ieUrahat eLtikteo ve ko 
miserlik dairesini yeni bir kad 
ro ile tanzim eUiklen sonra Şa 
ma gelecek reisicümhur ve hü 

Bu itibRrla önümılzdeki kA 
DUDU saDi ayı euriyenin iıtikba 
ti bakımından tarihi bir ehemmi 
reti haiz olailaktır. 

Halep Atıalisi 
Şam Hüktımetini 

prnteıto ediyorlar 
Şam - Hükümet Fahri Ba• 

rudiuın arzusu üzerine Suriye 
nin yüz bin lira tahsnıatla 
Nevyork ıergiaine ışurakine da 
ir olan l!Jihayı bir çok taraf 
lardan ve bilhaııea Halepten Jük 
selen itirazlara ra~men meclise 
eevketmiştir. Bundan baeka 
aşdr vergisine mukabil %30 zam 
la yeni ~ergtler ihda1ına dair 

\cllmet erkAnile temas edecektir 0lan illyihayı 'da meclise gönder 
Bd temaEllar eanasıoHıt yOce miutir. 

komiser Fransız mebusan ve Bunu tı-aber alan Halepliler 
ayan meclıeleri muahede rapor dethal kocaman bir mazbata 
•. . . ta yaparak Şema göndermielet 
torlarının hazı~lanm~ı - ol<lukla.rı dir. ılalepliler, ikt11adi buhran 
raporları Surıye hukumetine ıb yiizünden eltm tiıkıııtılar içeri 
raı edecek muahade ve proto l ·nd b 1 d ki b ,. . . sı e u un u arı ve uoa ra~ 

kolların son anlaema mucıbın mec en ağır vergileri ödedikte 
ce 20 kQounusani 1939 tarihin . h \d ş h ·1. - • • l . rı a e am u.umeunın sır 
den eve! Suriye meclıeıoce tas l!'aliri Baruaıyi memuuo etmek 
dık edilmesini isliyccektır. için bödceden yüz bin lira sar 

Surlya mecliai, muahade ve fına kalkıemasıu• ve bu gıbi fü 
protokolleri bilfttadil kabul etti zuıt m~srafları ~apl\tmRk lçin 
~ı ıakdirde keyfiyet Parise bil de fenıdea Vflrgılere başvurma 
dirılecek ondan ıonra fransız sını eiddetle protesto etmektedir 
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ihracat 
kredisi için 

YENi MERSiN 

Dünyada Neler oluyor 
1

\ 

MERSiN 
Pi YASASI 

19-12 -938 
/ngilterede kabul 
edilen yeni kanun 

Hindli güzelin kocalari 
Pamuklar Ku. s. Kas 

w -

Nevyorkta Leman ismin· rek Hind mecusi mezhebine Klevlant 41,50 
de şarklı bir güzellik kraliçe· girdiğini ve Jarmaui Das is· Dağmalı 37 Loodra - Avanı kamara 

ıı ihracat kredileri için verile· 
cek garantilere dair kanun 
liyibasını kabul etmiştir. Bu 
kanun ihracatla mewgul lngi· 
liı firketlerine Alman rakiple· 

Kapı malı 36, 
sinin izdivacı garip bazı esra minde bir Brabmin ile evlen Koza 8, 
rı meydana çıkarmıştır, Bu diğini ve 18 ay sonra Hindis Kırma yok . 
kadın vaktile Amerika milyo tanda p t K Kozacı parlağı 3f•, 

ençap a apurthalaya 8 :t..d ç vdar 
nerleri nden Holmes ile evlen- gider k . . . Uıs ay- a 

• • ~ A resmen mecusi dınını Sert anadol 
rine başa bat rekabet imki· miş, ikı Hene sonra yanı 1930 •·abul eyi d . .... "dd" ,, • • 11. e ıgını ı ıa .. etti. Yumuşak 
nını vermek ıçın hazırlanmıştır de ayrılmıştı. Adam kadma 60 S . Yerli buğdayı 

Deniz aşırı ticııret nazırı bin \u~itıı Iırahk bir sermaye . 0_rguya çekılen kadın Bra e h 1 Çavdar 
harici ticaretin milli nüfuz ve yı· faizi ile geçinmek şartile mın ı e evlendi ği nin do~ru ı Anadol yulaf 
haysiyetinin yükselmesi ve 8 b rakmıştı olmadığını ancak vaklile Şem-

i ·1 ""t · lduğunu ı · Arpa 
ç~ m

1
.111 ek~~ e~at~·~-~ "Kuv· Kadın şimdi lngiliz tutun da Şamda Mazhar Abid ismin Anadol 

ıoy ıyere .,..mış ır ıt.1· d · · 
vet politikaaının cari oldnğu ıcrallarından Stanley Smith ı le e zengın hır Suriyelinin hare Yerli 
bugünkü dünyada fngiliZ tica· evlendi. Bunu duyan eski ko minde bulunduğunu ve 17 ya Nohut ekstra 

· T · faıulye 
ri inkişafı ecnebilerin ıngı ız cası 60 bin lırayı geri istedi. şmda ıken haremden kaçlıiını 
ittihadını ~iddi telakki edip kadın vermedi söyledi Şı md·ı hk L Yulaf yerli 

t l 
· tabı"dir ihracat · · ma eme e· , Mercimek fark 

e meme erıne • B u · · H" d · • . t k konomik unun zerıne mılyoner: maaın ın h olsun mUslUman Sablep 
iflraohlerı ar ı e . . ı h · · 1 . t . 

1 
a• bir unsuru Eskı karım benımle evlendiği o sun ırıstıyan mılyonere var. Tatla çoaen 

ııs emın ayrı ın .. .. . ,, • olmuştur. Bu ıistemde b~~· zaman esasen kocalı idi. Be- dıgı zam11n evlı bulunmuş ol- Balmumu 
tadilit icrası lüzumuna kanıız nim meşru karım dPğildir. Pa doğunu tPsbit etmiştir. Bu mu Cebri 
blltün va iyetlere uydurulacak rehtrı geri vermelidir. dedi hakeme çok meraklı bir roma- Susam 
en tabii sistemi tecrübe etmek Mılyoner Smith Lernenın na benzediğinden. Amerikeda . Yapağı 
· · ş· diki halde 50 •> Sıyah ı.stıyoruz. ım . . 

75 
.
1 

daha 19'"4 senesinde Fransa- fevkalAde ala.ka uyandırın k· ş k 
·ı 

00 
olan kredılerın mı . . . . a ar mı Y . k 

1 
• da Oövılde ısl~mıyetı terkede . tadır. Anadol 

yoo lıraya çı arı masanı rıca 
etmekteyiz. Aydın 
Urmi~7::" sözlerini töyle bi- Km_ !~~~~~ılar lngilterede saıhoşsuz ~;:;:~~ Y•P•• 

''H r gu-
0 

yeni müşkülat t . . b'ır ~e"'ır Konya malı tiftik e . ngılterede hır kllme arı 'I il 
la karşılaşıyoruz. Ra.kıpler ~. bUyUk bir otomobil kazasın~ Yozıat 
ıullerini durmadan ıılih edı· lngilterede 25 bin nOfu· Keçi kıh 

l B
'zlerin de ihtiyaçlar sebPp olmuştur. Hakınız, nasıl: 1 l s· . b . . . yor ar. ı • 

00 
ı su o an ılın urn şehrınıo dı p· . 1 

icap ettirdikçe. tarihte emsa- gul verecek olen arılar, • . . . ırınç er 

4,25 
4,25 
3. 
:i,30 

3,15 

3,82,5 
3,50 
5,50 
11;20 

3,50 
4,50 

11 
17,50 

yok 
49 
48, 
52 
80 
yok 
120 

52 

. d"" d · • · · nasılsıt bir yol Uzerine kon· ger şehırlerden farkı şımdıye Birinci nevi mal 
ime tesa uf e emıyecegımız l 1 

yeni usuller kabul etmemiz muşlar, bu arada bir kamyon 1 krdar bn şehirde hiç bir sar· ikinci nevi mal ıs 
bir zarurettir mütalaasında· ! bu arı kUmesinin Uzeriaden hoşluk vakası görUlrr:eyişi ve Çay 260 
yım.,, 1 geçerek bir çogunu çiğnemiş. ! meyhanelerinde hiç kavga çık 1 

Kahve • llO 
Birçok hatipler dinlendik Ötekiler, şiddetli bir uğultu 1 mamı~ oluşudur. I Bade~, ç~kırdek 

te~ sonra ticaret nazırı Stsn· ile kamyonu idare eden şo· ıl F ı. t İlk d f ıçlerı . . 
ı h 

.. ._A • • d'k" a.a geçen ay, e a Tatlı badem ıçı 95 
ey u.umetın şım ı ı mevcut förUn ilzerıne çullanmışlar, . 58 itilafları fesetmek niyetinde . . . olarak sok~kta br sarhoş ya Acı • • 

280 

2 O Birinci ktlnu n ı ~a~ 

1 l A N 
Mersin icra mü~ürlüğünden 

Alacakli; Hamzabeyli köyündenAli kızı Elife 
Borçlu: Mulla oğlu Şakir 

Takdir olunan kıymet Tapu' ,kayda Cinsi 
lira No; Tarihi 

Metresi 

1200 1 O Niı;an 327 Tarla 9190 

Hududu; Şarkan Ouınis ve Hacı Hüseyin Şimıleo bark 
garben molla cenuben Ohanis 

300 131 Mayıs 328 27570 
Şarkan tarik şimalen arap hüseyin garben tarik cenuben 

hacı Kebya 
Yukarıda gösterilen gayri menkul açık artırma ve peşin 

para ile muhammen kıymetin yüzde Yetmiş beşini 
bulduğu surette 21 • 1 • 939 t a r i h i n d e saat 9 da Mersin 
icra dairesinde ençok ve en son artırana ihale olunacaktır. Tayin 
edilen zamanda artırma bedeli mezkOr gayri menkulün muhammen 
kiymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en çok artıranın 
teahhüdü ba'<i kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilecek yani 
6·2-939 tarihinde saat 9 da lakdir ohınau kıymetin yüzde 75 ni 
bulduQu surette en çok artırana ihale olunecaktır. Artırma 
şartnamesi 22-12-938 tarihinden itibaren icra daireiinde açıkolup 
herkes tarafından görülebilir 

İp otek sahibi alacakl ı larla diger alakadarların gayri menkul üzerinde 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbiteleri 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri H\zımdır. 
Aksi halde hakları Tapu sicil erile sabit omadıkça satış bedelini 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar gayrj 
menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nisbeıinde pey 
akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu vereceklerdir. 

Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan zamanda icra dai 
resinde bulunmadı~ı bulunupta artırma meclisini terk etıiCi tak 
dirde yüksek teklif vaki olursa almaktan vaz geçmiş addolunacaktır 
Kendisine ihale olunan kimse bedeli ihaleyi vermezse ihale feslı 
edilecek ve aradaki farklardan \le zararardan mesul tutulacaktır. 

Alıcılarm Mersin icra memuruna muracaat etmeleri 

ilin olunur. 

i l A N 

İçel Hususi Muhasebe ~irektörlüğün~en 
llususi itiart•ye ait Camişerif maballesindek i 

« l 2» numarah altlı iistlli bina icarı 400 lira mu . 
hamınen bedel üıerınden birinci kanunun iSO ucu 
cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzre i~el vi
l~yeli daimi encümenince açık arlırmaya konul-
muştur. onu takıp eden otomobıllerın ı k' d k olmadığını bildirmiştir. . kalanmış. karakola götitrille· Acı çe ır e 

etrafını da serarak şöförlerın 1• Urfa Yaaı re. para cezasına çerptırılmı!J • 

37 
90 
70 

100 isteklilerin şartnameyi görmek liır~ llususi 
Muhasebe miidürlliğiiue ve ihale günü belli scıal
Le yiizde 7 .5 nisb~lindeki muvakkat teminat hı. 
tarı 30 lirahk maklJuz veva ban~a wel tubunu 

sokmuşlar, Şoförler bu yU~dfn t HU . t• t b. d" d."'. 1 çel ır. vıye ı es ıt e ıl ıE;ı za 
direksiyonun idaresıni kaybet b . ---~·,·a-t·ı·J-l k Konr Ciano 

,, 
- .......,. _...,..._ men unun şehre yenı gel- ~ 

Dünyanın en genç tikleri için, arabaıar biribiri miş bir yabancı oıduğu aaıa. 

h 
. • ırı kim- ne gl rmiş, ikisi hendeğe yu- şılmıştır. 

arıcıye naz 1 0 k. ·d ""I e · · . h var anmış, ç ışı e v mllş u netıce, pek çok şehır· 
dır? hayatı ve usu- Buna llA huyrulur? 

1 
!ileri SAVindirmAktAdir. 

siy etleri nelerdir. _ I manalı ve zeki bir yuıe ma-1 sonra İtalyan propaganda na 

HasLane caddt>sinde 
f~vkarıi L~htani SP.kiz oda 
iki u1tılhah dörL dükkAn 
bir bli~iik ahır bin arşm 
havlu ac~le ıı-alacağım. 
Silifke caddesinde çerçi 
Yıldız oğlu Must~faya 
m ii r~ca~ l. 2· n 

OUnyanın en g~nc lı~rı.cı maliktir. Ct\nup iklim~n~n ateız~rhğına getirildi. 1936 sene
ye nazırı, Avi°upa sıyesetının şile, Slav memleketlerıotn ha sınde de İtalya Hariciye na· 
en ileri bir şahsıyeti, ,Alman· yal dolu tabiatlerini nefsinde zırlığına tayin olundu. Kısa 
İtalyan anlaşmasının kahrama toplamış bir kadındır. Onun bir z,.manda çok bUyUk vazi· 
nı ve italyaıı sıyah gömlekli· bu hayslperest şahsiyetinin, feler gören Kont Cıano hiıtUn ----~--·----
ler teşkilfltının reisi, Başvekil meşhur bir Rus sosyalisti Vf! dUnyanın en genç Hariciye Zayi mühür 
Musolininin damadı Italya ha· Musotininin en yakın dostu nazırıdır. M•hmud Temur yazılı miih 
riciye nazırı Kont Gıanonun olan Anjelik Balabanovanın Hariciye nazırı olduktan rümü kaybettim. Yeni ıoyadı
siyeıst ve hususi hayatı olduk· tesiri eseri olduğu ileri sUrUl sonra Kont Cieno mer!{ezt ma göre yeniıini yazdıracağım 

" hamilen söıli gt>çen encnmene baş vurmaları 
il~n olunur. 15-18· 20·23 

Tüccar defterleri geldi 
Kazan~ ve ticaret kanunlarına uygun yev

miy~, o~rteri kebir, mevcudat ve kopye dıf

lerlerile yeni srne için Dosye, Klasör, zarf, 
k~ğıt ve h~r cins kırtasiye çeşitlerimiz gel

miştir. Fiatlar çok mutedildir. 

ça dikkati çekicidır, mektedir. Avrupa siyaseti üzerinde rol dan esk.iıinin hükmü kalmadı Sedad Sahir Seymen 
Uray caddesi No. 4 1 - ~tersin Kont Ciano, 25 nisan 930 Edda uzun mUddet bu ka oynamağa başladı. Evvel& A· ğını ili.o ederim. 1 

tarihinde Sen Pıver dö Rom dından terbiye 2örmUş olmak vusturyayı ziyaret etti, sonra Demir ıfık köyünden 
kifisesinde bUyilk bir mera· ıa Slav ihtiraYlarını da kap, Alrn<lnyaya geçti, O tarihler- ----~M~a~b~m~u~d~ıı~ık~d~e~m~i~r_:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r! 
simlo İtalyan siyah gömlek~ı· mıştır. Kont Ciaoo Muıolini· de AvrupadH kuvvetli birmlll • 1\ 

ıer teşkıl~h reısi Musolininın 0 ; 0 damadı olduktan sonra tefık arayan Almanya ile ital 1 L A N 
ioel Defterdarlığından : 

kızı Edda ile evleıırnışti, Bu artık siyast hay8tın inkişafı yanın anlaşması mUşkül olma 
tarih genç dıplomatın hayatın m~vzuubahs olabilirdi. dı. Bilh&1sa gene ' karısı Edda 
da mühim bir 'dönOm noktası Kont Ciano evvelA Hal- nın bu anJaşmeyı hazırlatmak 
dır. Hu tarihte Kont Galeı.zo yan konsulü olarak Ştrnp,ha~~ h~Ru_sunda kocası Ozerinde çok Mahalleıi Ciı.ııi Miktarı Muhammen bed~li 
Cıano idı. Kastelazze henOz gitti Burada vazife gördOgu milhım rol oynadığı görUIUr. N ti A .... 185 M2 200 Lira 

H U O lJ D U 
Doğusu yol batısı Ata çelebi divarı kuzeyi 
kürt yuıuf evi güneyi yol · · M · İt J usr• ye rl• 

yirmi )'edi yaşında ıdı. uso• sıralarda bir oğlu dünyaya a yan - Alman antaşması 
lininin kızı Edde, muhakkak· geldi. Birkaç zaman sonra iki Cıano ailesinin şahsi gayretle 
ki bu eski gazeteci ve gene defa olarak ıiyast ehernmiye- rinin neticesidir. Edda uzun B•bçe M. arıa 922 M2 
diplomatla gUzel gözlerinin, ti haiz bir vazife aldı. 1~38 mUddet kocasile babası arasın· 
tatlı sasinin cazibesine kapıla· senesinde Çın hUkı.lrneti nezgio da bir hattı vasıl vazifesini 

922 lira Doğusu yol batası yol kuzevi ıarabcı yasin 
ve abdullah arsası güneyi Jın Selame ve nak 
kaş arsasile mahdut 

rak evlenmişti. de büyük elçi olarak vaziyeti görmüş ve Duçenin de Alman Bahçe M ana 1100 M2 
Gdrçi o~ ı~azıo Ciano, sağlamlaştırdı. Sonra ayni se- aolaşmas~nın h.az_ırlanması işin 

880 lira Doğusu yol batası hHan 'kavaı veresesi ve 
bark kuıeyi dava vekili F•ik evi güneyi ya· 
ıin ve abdullah arsasile Amiral Cıonooun oğluydu fa: ne içinde karısile birlikle Ro· de ko~:t~ıle ?ırhkt~ _hareket 

kat .onla~a ~u. asalet pa~~sı maya döndO. Edda babasile be etmesını tamın etmıştı~. Bahçe M 118a 925 M2 
yenı varılmıştı, ve Kont Cıa- raber olunca kocasının istikba Damat olmak şerefıle kı
nonun tamah edileeek bir asa· 

1
• i temin için &Azım olan te· sa bir zamanda terakki etmiş 

ıe_ti yoktu. Zengin de değildı. 9\~i yapmakta gecikmedi. ve ço~ verimli bir çalışma 
Bınaeııuleyh, Edda s~dece B sayede Kont Cianonun cserinı ortaya koymuş olan 
genç dip1oınatın gilz~llığıne qiyas~ mevkii gUnden gUne Kont Ciano ve ailesinin şlm 

925 lira Doğusu ruza batısı kuzeyi yol gtıneyi aYukat 
Halil evi ile 

hayrırndı. . . . ınki ıtf etme"e başladı. Evve- dı de Macarishm siyasetilA ya 
Musolınının kızı Edda gU ş g . d 8 . Od kından al~kadar olclukları söy 

zel değıldir. BilAkis ona çır il matbuat şefı ol u. ır m kt d" 
kin biLe denebilir, Ancak çok det bu rf•iİf"1e katdı. Ondıo leome e ır. 

Yuk_arıda lıudul .ve evs~fı. ya21lı. ~ört parça arsanın mülkiyeti peşie sa 
tılnwk uzre 10- 12. 9:18 tarılıınden ıtıbarP-11 ı5 niin rniidd~tle miizavf'deve 
konulmuştur. Talip olanların yüzde 7 bucuk l;minat vatırarak defterda·r
lı~ ta mÜltlŞ~k kil komisyona mliracaalla rı ~e iha leleriui;ı de 26-ı 2-938 paıa r 
lt1si günii saat 15 de yapılacağı ih\n olunur, 11- 14 - 16 - 20 



YENi MERSiN 2 O Birinci kanun 193.8 

1 Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.tER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n . ı ı Yıllıh Fa~ılas_ız. intişarın 
• da muvaffakıyetını halktan 

gördüğü rağbete borcludur. 

V E N İ M E R S 1 N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dilekleiinize YENi 
M ER S ı K sütunlan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN IATBAASI 
Taba ait bütün. işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

[}:{)[g~ lID@W@& 0$ir~IM01b~IM lHJ&~fFlb[g~lb~ 
K.İT Al? GAZETE VE :bl.rEO~UA 

·rabı yapıir 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler (vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğen~irmek şutile yapılır. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

*••*OBBBBB•BMBRftRBBBDBRBUllllBltll•BB•MI+•• 
~ ~ 
« SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 
: - :r'l ASIL ıv.tI : 

iKAYADELEN~ 
111 SULARINI IÇMEkLE 1 
: ı· : Sıhhat ye içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

• TAHLiL RAPORU 8 
il Görünüş: Berrak Kaleviyet; "Joo sm3 suya sarfolunan N. ıo 1 

nıikdarı,, 0.2 sm3. i 
Renk : Renksiz Mtıemu sertlik dr.recesi "Fransız,, ı 5 · 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

düllıumuza litrede o.4o mgr. 1 
Sülfat "SÜ 4,, litredr. o.ooö3 gr 1 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, 0.0040 1 
Nitrat "No 2., yok B 
Anıonvak ''Nll3,, Yok • 

Fennin en son usullerin"e riayet ederek kaynadığı yerinden itıba: 1 
ren istasyona kadar içi kalayla k~l vanizli borularla içi mermer döşelı • 
b~llurhavuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi il 
evsafmı mulıafaıa eder~k ve hiçbir suretle el dPğmedPn hususi kim- lll 
yuıeriıuize ve Adana Sılıhal Bakanlığınm tayin elli~i Sılahiye nwiutı-
ru huzorlarınd1l damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yık:rndıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafm- : 
dan mühürlenerek şehrimize gelnu~ktedir. * 

• . * 
~· •• * ................. ·······-····. *. ıt 

Yııi Mersin Basunevin~ı ~aıllnuıtı 

1 l A H 
Mersin C. müd~ei umumiliğin~en 
~lr.rsin c~za r.vinin koğu~larının cam cı~rc,..v 

IPri olan kırk ıki adel p~rıc~rerıin bPıdr.li krşfı 
250 1.iradan bunun pazarlık sun~til~ yapılması kH
rargır olduğunılan \'r\u:İ iha .. oları 27 12-938 La 

rihi~u~ ıuii-1atfif p ız:ı~lP.sı giiuü ~· iizde ytldihuçnk 
tenımaı. akçalarile öğlt'd•)" ~oura saal 14 ıh~ O. ll. 

Fenni Sünnetci 
Sıtkı T anrıverdi , 

"'t' ri \' P- a ğ r ısız s jj 11 il t> t 

J3par. 
Fakirçocuklara p ·-t rfisıı 

Adres ; Tarsus pıtşıı ga 
zinosu karşısı 

umumiliAindc ruiilf'Ş"kkil komisyonu mahsusuna 
IUÜ raca al la f'I VH dalı t fazla İZ t hat almak tSlİ VP.n(~ E C•'Jl!ıs: rn1; rn 
ri.n ct•zar.vi nıliıliirlil~iirıdt>ki kroki vp, kPşifn~ uır. • Sagw f ık 
,., h•·r vakıt gö ••hıl.,c r> klPri ilan olunur. 

=-- o ·~ 

i L A N Eczanesi 
1 ç~~ .~~!~~!. !i~ ~.~.1,~' .ı~ ! ~~~~~. 1 :ı ,. 11 ~ "~ " ,, , • • ı: ii .. 1ı 11 • Mersin Gümrü~ kar; ısın da ~ 

dudu şarkan ve g.ırb ı· n t u·ik, şimahrn VP. cenıı- her nevi A vrupa 
lu~n )lf'fırıarı lır.v ar~a~ı, lnıgii11kii vaziv .. ıinı• gön~ y; ı· .' 
şu-kan 15 irıci ;ok..tk ş inı:d~n :?8 iııci ~ok<tk ~ar er ı eczayı tıbbı-
herı ve Ct'nuberı ilt·ri o;.ııl lPııt· ffiis ~· r.ri il~ ÇP.v .• ve Ve müstahzaratı ) 
~~~miş .. b~ı.~unan ve H.asarı oğlt! \l~rcarıla ~şi ~1Ph 1 bulunur. : 
ıuk Gul~um ve Hıdv2rı ~ızı fi ;ı lruaya aıl oları c•v ın~rt=35;;..::-..-=SE:3 
ilP. iki diikkanıo ileriokul lµn.,ffiis y~rinin •Y"' ''i ş. 
lt>tilıursi için vilayt'L ı d ar•~ h P)fllırıin ı ı 2.9:rn ta 
rilı 'f'P. 1367 l3f6 sa,ıh karariyle islinıl~\k edilP
cektir, istinıJak içın 3000 üçhin lira kıyırıd ta~dir 
edilmiştir . .Alakadarlcır larafından arzu P-dildi~ı 
takdird~ ilan tarilıind~n iLib.tren 8 giiıı icind•~ h~
h·d İye ri ~· aSPlİ ne İl İ r<JZ fi <l t' lıi 1 f cı-· ği ıla n olu rı tJ r. 

16 20 22 

i L A N 
Mersin gümrük mü~ürlüğünden 
Gümrük auıbarı 38! lıra t4: kuruş k•• ş ı f bedrli 

ve a<;ıkt>ksiltnıe ile laruir ettirilflc•,ktir. 
T~liplP.rie 26 12-938 de saat ı.ı d~ giimrliop, 

l l 
. ;_;; 

ge me t>rl. 9-13-16-20 

Şatılık bi11 a 

Y[ HiMERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkive Hariç 

\ 
Şerait ı için 

Senet ık 1200 Kr , 

Altıaylık 000 

Üç aylık 300 

için 

2000 K 

1000 

500 
Bır aylık ı 00 Yoktur. 

Resmi ilaoatın ıatırı 10 
Kuruştur. 

Vurtdaş 
Möhrnudiye nrnhallesinde mezarlık caddesirıdt> 

25 nuıuaraüa tahlani, revkani üç oda ve 1ı ·.mam 1 Kızılaya 
lık ve şadırva;dı hahç .. ~i şamil bir bab hane salı-, 
lıktır. Talip olarıların Voğ11rl pazarınıla zahirPci 
Ah ıued Saraçlara miirac.ı~l r.lıuPIPri. . aza olunuz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütah:ıssısı ii!J 
~ DOK.TOR. j[§] 1 A.-Vakup Aslan fı§1 
(gy Türkiye. v~ Rusya Tıp fa~üllelerinden diplomalı Almanyad• tahsilini ikmal etmiş~ 
liiJI H<tst.ıJ.ı;ın ı her gun 8- ı 2 J fl - ı 8 e k ı d .ı r k.• bul ın ua yenell!!I 
~ ve tedetvı eder. fı§] 
liill ADRES: Mersin Bozkurt caddesi f r.11 
~ Yoğurt pazara No, 1 .:. 

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

Z A F E R Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14.30 dan iti~aren başlar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~en olan 

iki Filim birden 

1-Gizli sevda 
lreu Dun Filips llolmf>S 

2- Kanun muhafızı 
Joıj Obrien 

/ 

Pek yakında: 1914. 1918 MECHUL ASKER 
Ç A N A k K A L E 

TÜ:E'\.X.ÇE SÖZLÜ 


