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Sayı 
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Maarif ve iktisad vel{illerimiz 
değiştiler 

Maarif Vekaletine lzmir mebusu Hasan 
Ali Yücel, iktisat vekaletine 

Hüsnü Çakır getirildiler 
Ankara 29 - Maarif çekili 

SHffet ArıkHn, iktisat vekili Şa 

kir J{esebir Rıhhı sebeblerdrn 

Tarsus ·Belediye Reisi 
Dr. Celil Ramazanoğlu 

Se~rin sı~~at işleri ve iMiyaçlan üzerin~e çahşmalarma ~aşladı 
---------------------------------

8 eledi ye kömür ihtiyaç ve ihtikarinı 
önlemek için mersi·n 

ve Osmaniyeden Kömur getirtiyor 
Radyolardan halkın istifade edebilmesi için gündüzleri 

Verilecek de Elektrik Ceryanı 

1 

ı • 

1 

Kurtuluş Bayramı 
kutlama ~eyeti 

Dün belediye daire 
sinde toplandı ve 

bayram programı 

hazırladı 
J Kurtuluş hnyramı kutlu'a 

1 
ma komitesi dün beledi)'0 daire 
sinde toplanmıştır. 

Komite 5 kaııunuRnuido yn 
pılacnk kurtuluş bayramınııı 17 
inci ,-ıl dönümü ıörcııi üıerırı 

de görüşmeler ve bir prof{rnm 
tanzim etıniş\ir. 

Bu yıl üç yıl evel olduğu 

dolayı istifa elmielcrdir. Reisi 

rümhur tarafından kabul edilen 

bu istifa üzerine Başvekil Celftl 

Hayur maarif vekaletine lzmir 

mebusu Hasan Illi Yücelin iktı 

sat vekAletiııe lzmir mebusu 
Hüsnü Çıkırın tasinlerini inha 

etmiş ve bu inhıı reisicüınhur ta Vazifesine beeladı~ını yaz· fenniearaiti haiz bir yoQ'urt pa- tedir. 
dığımız Tarsus Belediye Reisi zarı temin edilecektir. 'ı Sayın reiRimlze mutofaki 

g ibi milli müfrezolerdeu bir gu 
rup muayyen oir noktadan eeh 
rimize eski kıynfellerle gelecek 
lir, Bozkurt caddesinde bü;üit 
bir tahtızafer kurulacaktı:-. rafından kabul buyrulmuştur. 

Baevekil mııt<lafi iki vekile yazdı 

6'tt birer mektupla vekaletleri za 

manırıdaki baearılarınıion dolayı 

kendilerioC\ teeekkür etmiştir. 

Bar Celal Hamazan oğlu kendi- Bu ve buna mümasil halkın Yetler dıler k eııdisindeu bu şi Bu gece eehir sinemalnrı lınl 
sile yapılacak ieler hakkında gö sıhhatile ilgili olan ve yapılma· rin şehrin umraııı içiıı çok bü ka ve köylerimizden geleıılern 
rüşen bir arkadaşımıza eunlnrı sı mübrem bulunan ieleri tetkik Jük hizmetler Lekleriz. meccanen film göstereceklerdir 
söylemiştir: etmekteyim. Kısa bir zamanda """"'=,,.,-=='"""-==-=~==,,...._.....,.._ = 

nu haberi anadohı ajansı lef 

f id etmiştir. 
i.tif a eden Maarif Vekili 

Saffet Arıkan 

- Bilirsinizki her isin bası banlar yapılacaktır. l.JOlldracla toplanacak 
sa~lıktır. Sağlık temizlikle müm Sayın doktor bundan sonra __ _ 

kün olur. Ben isime buradan Radyo ve kömür meseleleri etra Fılistin Kongresine altı Arap 
başlıyorum. fında izahat verdiler ve radyo 

Münhal Mebusluklar ~ekoslovakya ile Macaristan 
arasm~a ~adiseler 

Şehrin muhtelif yerlerinde· artık herkes için medeni bir ih murahhas iştirak edecek 
ki dükkAn ve pazarlarda ·gayri tiyac seklini almıetır. Londra 28 (Hudyo) Lond rap partileriue mensup birisi de 

C. H. P. onüç meb
us namzedini 

ilan etti 

sıhhi satıcılık yapanlar için bir ı Bir çok kimseler şehrimizde rada toplanacak olan Filistin ı' a. _ _ • 
1 k k f . . ua., muftu fırkasıııııı gnyrı re,; 

talimatname hazırluttım ve ue de kadyo edinmişlerdi. Gündüz ı yuvar 8 masa on eransına ışlı 
şekilde hareket edeceklerini bil 1 • 1 kt ·k .. ·ı d" 1 rllk edecek Arap murahhasları mi mümessili olacaktır 

Budapeştc 23 (Radyo) erı e e rı ceryanı .. erı me ı . . 1 . 2 "k" "k \ • d" d" nın ısım erı ı ıncı dnun ayı 1 .. 
Çekoslovak maslahat güzarı ır ım · ginden bundnn istifade edileme b"d f d d"I k. T.· ngılızlor Araplarla Yahu 

h Bazı e9lerde fenni çukurlar . . . - - ı 1 aya ın e neşre ı ece tır, non . . . 
udud hadiaeleri dolayısilc Macar dı~ını gördum. Bulun yurd greye Arapları l(msileıı altı mü dıler arasıııda Fılıstın meselesi 

Ankra 29 (Radyo) _ hükumeti salahiyettar muhafı'lı'n olmadığından müstamlıl sular so . "k 
kaklara, caddelere akıtılıyor. daşların radyolarmı ı~tedı leri messil gelecektir • 1 nin llRlli için mutavassıt vaziye 

Cümhuriyet Halk Partisi teea1ürünü bildirmittir. k il b"I 1 .. I -
U
·c mebus f Bunlar da menedilmiştir. Her ev zaman u ana 1 me erı ıç 0 gun Bu mümessillerden beşi A· tinde kala('aklardır , 

müııhul bulunan on rans t - . d ., k . 
luklara da isimleri aşa~ida ya a sona osu sahibi fenni QUkurlar yaptıra duzlerı e ceryan Verı ı3CO tır. 
zılı zevntı namzet olarak gö!1 cak ve mülevves sıılar tışarı akı Kömür meselesine gelince; 
tArmie ve isimler parti teşkillltı Bahriye bütcesini tılmıyacaktır. Yaptırmıyanlar Kıe geldi, hatalar EOğudu, bazı 
no bildirilmiştir. , olursa bu evlere belediye bu çu kimselerin her eeyde olduQ'u gibi 

Bolu saylnvlığına Loudra kaba/ e lfİ kurları yaptıracak maRrafını 

1 

kömürde de ihtikAr -~a.p~ıy~ k~l 
büyük elçimiz Fethi Okyar. Pnris 29 cRndyo• - Frnn· cezasile birlikte nlaccktır. kışmaları pek tnbıı ıdı. liakır 

Çankırı saylnvlığırıa mu har sa senalosu bahri re büdce.;ioi Şehrimi de ~t 11. t halkın mağd«t' ve mulez urrır ol z su ve yo,.ur . . k'" " •
1 rir Hüseyin Cahil yalçın, kabul etınietir, Mazbata mulıar satışı için daima kontrolumuz mta'mk aFsı ıkçınt ·omur

1
cu erle temas 

Etnzığ sayla\•lı~ına Şükrü . e tı • o a temas arımız arzu· 
rıri CUll3 dair UZUll izahat \'er altında bır satış yeri olmadığın muz dahilinde halledilemedİğİD 

J(aeaboğlu, mı"şlir, Seneto perşembe günu· dan bunların temamile ko t ol Bursa saylavlı~ına General 0 r den ~Iersin'den ve 0 .;;maniyeden 
Fuhıeddln, tqkrer ıokplanacaktır edilenıedığini gördüm. Temiz ucuz kömür celbine teşebbüs ey 

samson saylavlııtıııa Sadet !edik. Aza arkadatılarımızdan lıi 

tin Seriın, 1 ı·ta 1 ya Rusya risi fadnkllrJıg-ı göze alarak Os 
Antalya snylovlı~uıa ziraat • ınaniyeye gitti ve buraya teslim 

bankası umum müdür muaviııi a,5 kuruşa kömür a!mıya muvaf 

Ceınıi Ercin ' Arasında yeni bir hadise fak oldu. lık parti bir vagon ge 
}{ayseri saylavlıa-111a Naci l\ ıirLtik ve mallyel fiatı ile ısti· 

. . / h 1 yenlere verdik. Satın aldıl?ımız 
naı, nurdur sasıavlığına riyaseti Sovyet Rusya mılanodakı Konso os a- kömürler parti parti gelecek ve 

cümhur umumt kl.\libi Hasan Zi ne . . k ld d ır . Od dahi İtalvan halka tevzi edılecektir. 
ya Soyak, sını a ır ı. ye esa .., Bu suretle şehirde kömür 

tımir saylavlığıoa Reşat Mil konsoloshanesinin kapadılmasını istedi ih.ıikarı. önlenmiş olmaktadır de 
moroğlu, , mıeldrdır. 

Siirt saflavlığına Naki Bek .M~ .kova (A.A) - Ta&B ajan • • • s • ,ı Doktol' Ceh\l Ramazanoğlu 
meıı. vlığınn Sadettin 1

81 hı!:i•tıyor: . 1 f ransa ~u~umetı ve unyeuen hastasıuı her gün muayyen sa 
y0~Ja soyla j nnodakı Sovyet konsolos 

1 
A • atlerde ziyarete giden ve yoklu 

Güuer. 
8 

!avlığına Aıif 1 h~nosini.n kapanmnsınn dair ayn an rap ruesası Y~n müefik bir müdav_i tabib gl 
Ankara 8 

Y 1 dun verıleıı haberler hakkında ••• , bı sabahları J!'nıoda ıele alaka 
Bayiin, 1 snlavlığına emekli• Tasa njansının seldhiyettar kay Kahire 29 (Radyo) - Fran· ı dar memurlar oldu4u ~alde es 

lstanlıu 13 k"r k • •. ' ııafı, dükkAuları ve eehrın mua 
1 Kdıun Kara e 1 

· ıın tan oğrendiA'ine göre bu ka sa lıükQmeti Suriyeden ayrılmış · 1- 1 1 .. 
('enera 0• ı yenesı uzumu yer arını gezmek 
' 

1 
panma Fransll aleyhinde yapı veya tebid edilmiş olan oray r 1 •

1 
• • 

glg ~ 1 
w • • 1 -b na te ve eve ce varı en em ırlerın 

1 alır lgl lan bır nümayie esnasınd f esasını tekrar Surıye ve .u na 

Almany&nlO an f • . a t-ıl dönmelerine katiyen müsaade yapılması icabedeıı ielerirı ne 
--- Y oşıı:ıllcrı tnrofındaıı bazı etmemektedir. derece yapıldıgını tetkik etmAk 

) - Sch\\'arzes 1 sokak ndamlurının Sov} el kon --
Bedin (A·~ 1939 ıene~inin, 8°10shaııesi öııüııe sevkedilerek Bas 1 n Bir ı i g- i Kongresi 

gaıetesı - - _ 
Korps . f inin çenaltı kayı; gurultu çıkarmasından ileri gel 

Amerikadan 
~Ien1lek:etiınize idl1al edilecel\: 
Radyoların ğ(\mr ukresiınleri 

s111da prafa edilmiş olan yeui 
ticaret anlaemasın111 pok yakın 

da meı·iyel rııevkiiııe gireceği 
malumdur. 

Bu anlaşmR mucibince bazı 
maddelerd13 gümrük resimleri 
yüzde 50 uisbetinde indirllecek 
tir. 

Barut, 29 (Hadyo) - Şam
dan bildiriliyor · 

Suriye ıneb'usan meclisi b"r 
GümrUk resimleri yüzde 50 1ıy müddetle talil edilaıietir. Fran 

iuecek olan maddeler meyanın s!z pa~la~mentosu S1;1riye muah~ 
da Amerikadan gelen otomobil sı_ yenı ~ ranaız Surıye komiseri-
rad .. 0 .. b d 1 1 l 1 1 nın Parıse muvasalotıııdaıı sou. , .e uz oaparı rnun - .. 
mtıktadır. Duna mukabil Ama ra muz?kere.e~ılecektır:~. . . 
rl.ka da u· - - . . . t- • Surıre hurıyet partı:sı reısı , zumu, ıncırı, utun . 
ve halısı üzerinden alınan güm gazetelerle bır açık mektup nee 
rük resimlerini ayni nisbelte r~etmiştir, Reis. bu mektubunda 
indirecektir. li ransanrn surıyeye karşı siya 0 

Yeni anlaomaııın mahiyeti tin değiştirmesini istemekte lıu 
halk taratıııdaıı ügreuiliuce piya olmadığı t~kdirue suriyenin 
samızdaki otomobıl buz dolabı fransız aleylııno başka bir suret 
ve bilhassa radyo eatıtııııın bir te calışacnl'tıııı ilori sürerek· Su 

• 1 

denbire duracaA-uıı ve halkın rıye bundan soııra ne siyasi te 
bu maddelerin ucuzlamasını ne de ecnebi entirika ve tabak 
beklemeğe başlıyaca~ını aıılıyan kümüno ketlnna"ınaz. s · , 
b ·~.- ıı - h~ . • urı)ede u gıuı ma arı satan muesseee · urıyet bnyraf'.?ıııı açmaha 1 
1 IA d- - 1 . .- ıaıır 
er te aŞn uemuş orc1ır uiıılerce gırnc \"nr<lır• demiştir 

Sağhk Propağan~a filimleri 
- - nııl1 er ı · r u hululunu 1 cını sıkınız ~ I mış ır. unlar t koıısoloshaneuin 

"Ç ıealtı kar ... ·ıı . . ı ııoı eı b"r nazi mı sının ı cam arıuı kırmışlar ve kapıları 
k ıkan 1 t • diyere 8 k 8 uretile ha uı ıasara uQ'ratmıelnrdır. Mila 

resmini rtercetı.ne uo valiı;i bu hususta sovyet 
k dır. ber verme te 

938 
senesinde ~oıısolosuııa tossürüııü bildirmiş 

Bu gaıete 1 z iCr8nt mn ıse de lıalya lıükümeti tahki 
yapılan işlerin yalnı. bir takım kat yapılarak suçlularııı cezalan 
hiyette oınıarıP yenı ~ı.u edece d~rılmn~ı. hakkında Sov)'et hü 

Pek yakında Ankarada toplanacak --------- -----·---
sın birliğinin esaslarıoı, kanuo ve ıamıştır. Kongre pek yakında top bllgllerlni çoğüllacuk ve onları 

Aln1alıya 

A kdenize inmek 
istiyor 

İstanbul - Sıhhıye Vekalell 
balkın sıbhi sosyıtl ve kOltUrel 

Birinci basın kongreslnd~ bal !lmum mlldllr Dğü hazırlıklara baş 

nlzamoamehırlol hazırlamak Uzere !anacaktır. kötü bastalıklurdttn koruyup mU 
Cl3dele edebilecek hulo getirecek Ozt-kut gazetesinden: kararlar alınmıştı Bu kararlar O· Mutbutıt kongresi, bıtı;;ıo bir-

i tilmler getirerek bunları yerli Almanya Akdeolze en yuk, 11 zer ne IUzumlu kanun projesi ya- Jiği idare heyetini, haysiyet ! dlva 

k tler için esos to~ ruk elçısı torafındıın yapılan 
hare e t 1 b" h 
Qiui yazmaktadır. aıete ya ı ~ e ı enllz yerıııc getirme.miş 

B da ıı baeke tıu g ·ı 11 tır. Bunun üz.erine €Ovyet hükü 
un &f .ıo111mı e ı" M 1 ıeslnin me ı 1 nııodnki konsolosluğun 

l di nıetıe l ber ver 1 ıu . 11.ini J8 rıorma çalışması temin edilme 
f. edılece& f ı · de ve d """ .. 

ıes ıye k 1 ınuha ı 1 tısı ıçın koneoloshaneyl kHpat 
J{lerı a 

mektc ve . . asırda Paragu mnğa kurur \Ordi~iııl ı.ltalyan 
17 111CI - 1 - k - . bilhassa .. t deçleti çucu ıu umelıne lııldirmie Bve Luna 

8 ,,•Ja ilk koınııııs uabeze e)' mukabil Odesadoki halyıın kon 
, . ımakla ;n ı l . . 

d geLirmıŞ 0 eınıckte so os ıane ırııu knpatılmasını tek 

1 
°. . cihetlere ııac um lıf etmiştir. 
edıgı 

dir. 

pılarak Kıtm~taya verilmiş ve nı azıılarını seçecek ve gtızet€clllk stıld yol arda tUrkçeJeetırmlştlr yol ile inmek nuıksadlyle yPni 
proje kabul olunartık kanuniyet meslf'ğl haki.unda diğer kararlar Vekalet bu filmlerin evvela bir teşebbOse geçmiştir. Almuny ı 
kesbPtmlell Mtttbııat Umum mo ittihaz edecektir. en kalabalık meşher olması, bas l duo Akdeolze ytıpılan 'nakliyı:I 
<lUrlOğU busın blrllğl kanununun -::=:,.,.--.......,,,=====-==•----- talıklara en '21yade maruı bulun 

1 
şlı::ıdiye kadtır 'l'uııa - Kurftdc

lttlbik şeklini gösterir nlzısmoame l~ag izlnİr enternns mesı lllbarlle lı;t«tnhulda gösterlJ. , zln - Boğazlar yolu ile ytıpılmuk 
projesini yeni baştan gözden ge· mesiol tensip etmiş"ur. Bunun için taydı. Verilen tıaberl~rc göre Bt•lg 
Çirmektedlr. MalQm olduğu ()zere yanal fuarı bir milyon tllmler şehrimize gönderilmiştir. nı<idaıı VardHr \'Udisi boyııoccı Se 
nlzamnume pro}eslnln hazırlanma lnÜşterinin uğrağıdır. Veı!leo karar mt1clbince filmler lı'tolğ"1 bir kan!!I açmak suretiylı· 
sındcı lsttınbul matbuat cemiyeti evvela Halkevlerlnde sonra si nııkllyatın lıu yoldııo yapılma ı 
mensupları dn Çl'lltşmışlardır. Mallarınızı şiındiden m111ıtrda ğöste \1 k' ne dllşOnUlmekledlr. 

Basın birliği kanununa göre hazırlayınız . rio şimdi ş· /H ec: ·tır. Bu fılmle Bu kaıııılm uzunluğu 550 ki 
toplaomtısı lazım gelen matbuatı . ış ı 111 evinde göste- lometre olucak ve Akd1.1nlze ıa-
kongresi için iç Bakanlık matbuat 20 Ağustos-20 EylOI rılmeslne başlanmıştır Sıra ile di rnek için 1000 kilometrelik b!r 

ğE>r Evlerde de gösterllecekllr. yol kazanılncttktır. 
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30,Birincikanun 1938 CCTMA YENi MERSiN SAYFA -- 2 
Çiftçilerimizle Baş Başa : 

Biriııci l{öy, ziraat kalkınma 
büyük l{ongresi 1\1ünasAbetile 

SEHi R VE MEMLEKET HABEiLE_R_I_ - ı Ankara 
Radyosunda bu 
günkü program 

Merasim ve Teşrif at 
Nizamnamesi 

Belediye Reisi 
Ankara~an ~ön~ü 

Ookto;Muhtar 1 

Berker 
Ankara, - B1tyram vesblr 

Türkiye Radyod ifüzyon pos toplulukJıırdökl merasim ve teşri 
taları, Türkiye Radyosu, Anka- fut işleri için Dahlllye Vekaletin. Çiftçi ve bu işlerle ilgili bazı zevatla 

Knnuşmalar Yaptık • 

Elde ettiğimiz kıymetli fikirlerini ve 
dürüst düşüncelerini bu günden itibaren 
Gazetem iz sütunlarında neşre başlıyoruz. 

1 

Vi!Ayetimiz namına C, 'H ra Radyosu · 'de bir komisyon teşekkUI etmiş-

e H P t. · B- ~k k 1 P, büyük kurultayına giden Dalga uzunluğu tir. ~o komisyona Adllye Veka· · • ar ısı uyu uru ı . 
tayına delege olarak ~itmiş olan Liman lnhi sar Şirketi Meclisi ı 169 m. ısa Kes. _120 Kn letinden ceza işleri başmuavlni 
belediye reisimiz l\litat Toroglu I idare Reisi Göz Mutahassısı Dr ı' T. A. Q 19•74 m. 1519o ~{es 20 Bekir Kayral, Sıhhiye Vekaletin· 
dü_nkü ekspresle ıehrimize dön} Muhtar Berker dünkü ekspresle , ~~vK T. A. P . 3170 m. 946

i) Kes. den muamelat rnnduru Sısllb Tez 
muştür. şehrimize dönmüelerdir , 1 vv · cao, Maarif VekAlelinden milli 

Köy ve köylünün kalkınması için eski Çiftçileri 
m izden Bay Niyazi Barlas ne diyor ? 

T S H 
I,' ı· ... • Cuma 30112/938 seferberlik mOdUrU Kadri Yaman 

~e~rimiz Ticaret YB Za~ire arsus orgu aıım ıuı 12,30 Türk müz i ği "muhtelif lktısat Vekaletinden teftiş ve mu 

Y 
L"I • şaıkılar P•" rakabe heyeti reisi Recai Tuatrul 

Yazan : R. Relıper 
Borsasm~a e~a etı 1 !3 00 Saat, aj ans haberleri,. Ziraat Vekaletinden ıııt işler 

111 • . . ve meteor Aora mlldUrU Ekrem, Milli MOdafaa 
Dün Yapılan n ereın hakım Ddmzedı Bay 131014 Aı- ' k " J·" "k ' Tekaı t" d y b 

Ray Niyazi Barlası Ziyapa- i Bu hAli araziler üzerinde 
şa gazinosunun tavır eakırhsın· tetkikat yapılmalı, teebit edilmeli 

S \,. T ·, ~l uzı \UÇu or- ~ e ın en ar ay HUsnU Ek 
aurı arsus sorgu Ilakimliği 

muamele/er veklUetine tayin edilmiştir. kestra" rem, Genel Kurmay ~Başkanlığın 
Tarsus OrtR Mektep 1 man 1,, ·- nrıırın Ainrizo "K Kal =~r~e:lbay HAmit iştirak etmekte 

dan uzak bir köeeeinde buldum ve civarında bulunan köylerin ouo şebrımiz Ticaret ve·Za· 
Sora sora dudaklarımrn kuru- tarlaeız olanlarına tevzi edilme- . bire borsasında 15 too şark malı 
masına, araya araya bacakları- lidir •. _ 1 nobud 6 kuruş 12,o santimden, J5 
mm dermanı (kesilmesine ra~- Bır defa köylu toprak sahi· ton maraş nohudu 6 kuruşdan ve 
men kerli ferli bir selam bi olduktan sonra artık yakası- J yoz ton ça9dar 3 kuruş 35 saotlm 
ile ııülerek 7anına sokuldum : nı ağalar elinden kurtarmıştır.! den alınıp satılmış başka muame 

Gaıetemiz için büyük kon· O kendi kendine ilerletmHini ile olmamıştır. 
gre münasebeliyle zirai ieLihsa pek ala bilir · t Adana borsasında klevlaod pamu 
liitımızı tezyit köy ve köylünün K~ylülerimizçiftçi addolunur ğun kilosu !17 kuruşla 40lforuş50 
kalkınma11 hakkındaki fikirleri- tar . Önce söylediaim gibi bir santim arasında ve parlak pamu
nizi rica edebilirmiyim diye kısmının tarJuı vardır, bir kıs· ğun 3b kurııtı 75 santımden alınıp 
sordum · mının yoktur . Tarlaeızlara 96· satıldığı bura borsasına verilen 

Halim ve selim lıir nezaket rilen direktife göre çaheırlar. Fa haberden anlaşılmıştır. 
le buyurun etli . Beni karşısı· kat tarlası olanhır ise, hangi 
na oturttu • Garsonu ça~ır.:lı ve topraklarında hangi mahsuller 
bir çay ısmarladı • daha iyi 7etieir bunu ayırt et-

- Bilmem ki siz benim bu mez ha1allah ektirip biçtirirlet 

liman Haberleri 
Limanımızda bulunan Yu 

husustaki fikirlerimi nasıl bu-
Jacakeınız \" 

. ~nelA b~nun. önüne geQil· ı nan bandralı Selamink vaporu 

Di1erek mutuazı bir eda 
ile söze baeltıdı • 

1 
2 - Ninua, naanna ",\Jışeli" M 

M d 
illi bayram ve ımir topiu 

U• u·ru• 1 3 - Spaniche Tanz 63 is 1 k u !ardaki merasim ve tearifat 
' panyol dansı 11 Moslcovskı" " 

4 M - "k 1 ş b ielari için Asaslı bir nizamname 
Tarsus (hususi) - Bir müd ' - oman muzı s .. u ert 

" T r d projesi ha7.ırlanması kararhıslı 
detıenberi rahatsız bulunan eeh • .. " - , :aune au cm ozean • 
. . k 

1 
d. ki"' " B 1 J. Oung ı rılmışlır. l'roje fç Haknıılıktn 

rımız orta o u ıre oru ay , 18,30 Türk müzi.ıi "halk teşkil olunacak komisyon tara 
Suad iadei Eıf i yel ederek 9azife 1 türküleri ve oyun havalan" fından hazırloııacaktır, Bu ko 
!erine devama başlamışt ı r. "Kemal Niyazi Seylıu Sadı misyonda nelege olarak Hdliye 

e~ıediye Encümeni Atamaı; ve. Müzeyyen Se~aı.. . bttlrnulıgındnıı CP.7.a İŞIC'ri umum • 

Otuz 
18,00 hoııuşma "tıpor faalı müdürlüğü bıış ınua,·iııi H Be 

Esnafı yelleri" kir Knyral, Sa~lık ,.e Sos>·al 

l d d 
19, 15 Saat, ajans, ıneteol oj yardım bakan lığıudaıı sicı;t ve 

Ceza an iT 1 • ve ziraat borsası haberleri mamulat müdürü Salih Tezcan 
Belediye emirlerine riayet f 19•30 Türk müziği "muhtelif Kültür Hakaıılığıııdan mil li 66 

etmedikleri zabitai belediye me şarkı te türkülsı " Okuyan "Matı ferberlik müdürü Kadri Yaman, 
murları t~rafından tesbit edil mut Karındaş, Çalanlar Vecihe Ekonomi Bakanlığıııdaıı teftiş 
mis olan otuz esnaf belediye en Refik Fersan, Fahire Fersan, K, ve murakabe heyeti reisi Recai 
cümenince muhtelif cezalara N. Seyhun" 

K Tuğrul, Z ıraat bnkanlığındnn zat 
çarpdırımışdır. 20,00 onuema işleri müdürü Ekrem Kolerkı 

Yln•ı LeleJı'ye suyunun 20,15 Müzik "cumhur bask. lıc;, Milıi Müdafaa Hakanlığın 
il U Flarmo, orkes şef Husrn Ferid dan yarbay llüsuü Oınurtay. bü 

açılı(! ıo·ren"ı Alnar yük erkanı lıaı biyeden de kur 
y 1 - Kooserto Groqeo No G m~y albay Hamit Ermutlu bulu 

- Biz, köylü ıJedi~imiz z:ı· 

men umumiyetle hatırımıza müs 
tahsil gelir • Halbuki bu iş hiç 
de böyle deQ'ildir • Bizde köy 
halkını iki kısma ayırmak 18· 

zımdır. Bunlardan biri tarla,çifl 
cubuk sahibi olanlar di4eri böy 
le bir şeyi olmayıp birincilere 
amelelik yapanlardır • 

malıdır • Harıc pıyaealarda yer krom madeni almıya [ ve Türk 
alacak mallarımız göz önüne 1 bandralı Sinop uporu tuz bo 
konmalıdır . Ve kö1lüye arazi· i şallmıya devam etmektedirler, 
sinin kunei inbntiyeaine göre 1 Beklenmekte olduğunu yaz 
zeriyat yapması bildirilmelidir. 1 dığımız Xecat vaporu dün lima 
~Jahsult\la arız olan hastahkla· 1 nımıza gelmietir Hıdıvi acenta 
rın ne9 iıeri ve bunların izale çal sının Zafer ve hal ya bandralı 5 ikinci k:loun kurtuluş bay 

1 · ı t ı 1 d 1 Kaldeo ve deniz yollamıın Dum 1 ramında yeni suyun teseUUm tö 

sol minör 
11
Haensel" nacaktır. D i ğer bakanlıklar Jıe 

2 - Birinci senfoni • Brahm nüz delegelerıui sec;momişlerdil' 

Ziraat te köy kalkınması 

hueueuııda ilk fikrim ; bütün 
köJ halkını mümkün mertebe 
arazi aahibi 7apmak 9e zirai 
gelir ka1naklarını, bilgili 9a 
ıiıtemli bir çahema ite bunlara 
-öğretmek 7olundadır . 

MeseJA : Eıaalı olarak bun
Jırıo en bıeında c;lftc;Uik ne de· 
mek olduQunu, tek 9e çift tır 

oaklı ha7unların nasıl bakıldı

Q'ıoı, mey9e fidanlıklarının ne 
ıekilde 1etielirildiQini, arıcılığın 
ne biçimde idame edileceğini, 

kümes hayunlarının ne eureıle 
beslendiğini, bir dere gibi bel· 
letmelidir • 

Bili1orsunuz ki rurdumu
zun her köıeei geniı 9e münbit 
09alarla süslüdür • Fakat hepsı 
sahiplidir • MaQrur dallarımı· 

zın 9asi ormanları arttsında her 
ıürlü mahsulü yetiıtirmeğe el-
9eriıli bir çok topraklar tardır 

re erı an a ı ma ı ır • 

1 
ık . · b. r·k . d t k lupıadr ve Etrüsk vaporlarının reni yapılHcıtkhr. 

ıncı ır ı rım e opra • b • 1. 1 1 · B to · r·1·t ı . .• 1 u gun ımanımıza ge me erı u reoın su ı ı res mev 
ların kunet derecesıne gore ı beklenmektedir. kiiode olmıtsı kararlaşhrıimışhr. 
tohum cinsleri ayrılmalıdır. Her 
hangi bir toprakta her hangi pek isıifadeli bir hayvandır · 1 sunu tevsi ederek her nahiye 
bir mahsul daha iyi yetişiyorsa ı Hayvanat gelirlerinden en 

1 
merkezine bir Lane tayin etmeli 

muhakkak onu ekdirip biçdirme birinci kaynak diyebilirim ki ve köylüleriCJ zirai bilgilerini 
yi tamim 6ttirmelidir. Mey9e fi- arıdadır · Bilhassa dağlık köy- 9e görgülerini artırmakla mesul 
danlıkları ameli1eleri de bu eık- terde arıcılık kal kat fazlasiyle tutulmalıdır . 
ka dahildir • Durdu . Dumanları laammüm ettirilebilir · Çünkü Bundan baeka bazı köyler
ıüten ca1larımızı karışhrmağa arıların dağ çiceklerincen kendi de hic kimsesi olmıyan çobanlık 
başladık • Ve birer sigara tel- terine lılzım olan gubartalı teda yapan zeki çocuklar vardır. Hun 
lendirdik . Sabırsızlıkla : rik etmeleri pek kola1dır. Ta· Jar toplathrılmalı ·pratik çiCçilik 

Hay9aD meselesi hakkında·, 9uk köylerimizde tufeyli yetişen namı altında acılacak bir mek· 
ki fikirlerirıiz dedim bir hayvandır . Böyle olmakla leple talim ve terbiye edildikten 

- Evet hayvan işleriııe ge: 

1 

beraber bumurtalarının(ı gör- sonra ait oldukları köylere mu-
lioce : düğü rağbet göz önündedir • silim olarak gönderilmelidir.Her 

Bu da bir metod dahilinde EQ'er bunlara bir kıymet vere· halde büyük bir ._istifade edil ir 
yapılmalıdır. Köylüyü haJ9an 1 rek fenci bir şekilde baktıracak fikrindeyim . 
yetietirme usullerinin şeraiti hu 1 olursak hem lezzeti hem çoğal· HulAsa : Köylümüzün önü 
sueiyeeine ukıf kılmalıdır ve : tılmıe olması hususunda müsbet ne geçmedikçec.nu kurunu vustai 
ufak,bü1ük bütün çiftçilerin alil neticeler elde etmemek mümkün görgüsünden çevirmek imkanı 

küllüiıal hayvan beslemesi mec- '. degildir . 1 yoktur , Düşüneceğimiz yegane 
bur tutulmalı ve bu sevgiyi u- Sözünü keslim peki bunları 1 eey ~öylüye baş ve rehber ola-
y andırmalıdır . yaptıracak gösterecek vasıtayı bilecek elemanlar yetiştirmektir 

Bu meuuun baeıoda da arı nasıl bulmalı dedim • Teşekkür ettim 9e ayrıldım 
cılık gelir . Arı kendilitinden J - Sıra ona gelmieti zaten 'f · : 29~ 12•938 . B 1 . . ı• ersın 
çoQalan 9e aıaQı rukarı hiQ bir dedi 98 ilhe ettı : un ar ıçıo R R }i 
m&Brafa ihtiyaç gösterme1en ziraat fen lmemurlarının kadro· · t' per 

21.15 Saat, esham tah9ilat 
ve kombiyo nukuı bQrsası fiyat Avam Kamarasın~a 
ları 

21,25 Türk müzi~i "fasıl he lngiliz müstemlekHl ıını. ırı 
Jeti • acem aşiran ve acem kUr Melkolm Makdonald lngiltero 
di fasılları" 

22,15 Temsil " tuvalet kum nüfusunun nrtırılmosına duir 
A9am Kamaraı-;rnda mühim bir 

panyaları - fantezi oynı) anlar .. . . T , 

Avni Dilligil, İbrahim Delideniz" soyl~v. ve~mıştır. Nazır Lezcümle 
22,45 MUzik "seleksiyonlar" demıetır kı: 
23 15 Müzik "cazband" ı " -Nufus artırmak refahı 
13:45.24 Son haberler ve ya artırmak ve deminyonlarımızın 

rınki proğrm kudretini artırmak belki de 
Brilanya imparAtorluğunun lıiz 

zat kuvvetini arlırmaıııu en iyi 
bir yoludur." Davet 

Mersinin kurtuluşunun on al 
1 

tıncı yıl dönümü kutlulama 
töreninde milli kıyafette bir 

1 müfreze bulunacaktır. 
1 

1 Müfrezeyi teşkil edecek 
arkadaşların isimlerini tesbit 
ve kıyafetleri için görüşül 

mek üzere Mersin cephesinde 
çalışmış er, subay bütün ar 
kadaşların 31 birinci kinun 
cumartesi günü saat on beşte 
Halkevi salonuna gelmesi. 

Şeref genç 

Müstemlekıit nazırı bu gOn 
küoden daha fazla İngiliz ahali 
nin domiyonlara yer!eemelerini 

I
! temen?i et~ektedir. Bu bakım 
dan; Domınyonlarımızda mil 

1 
Yonlarca ahalinin daha geçinme 
lerini temin edeceklı:ı ri günü 

I bekliyoruz" demiş 9e sözlerini 
şöyle bilirmiştiı: 

1 O kanaatteyim ki imparator 
tuğumuzu alakadar eden yüksek 
sebebler dolayisıle doğum ııisbe 

timizi artırmak için bir yol bul 
mak mecbuı iyetindeyiz. 

~~======~====~=--=-==----===~~~===-~~~~~ 

• 
, ı ==== 
1 

Fantazi 
Piyeı ve Senaryo . i lihi Melodi j~ekir 

:....ı;;a;;;;ıı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-=--------;;;;;ı;;;;;--•---

llluğ 

Artemis · Yalnız inanmaklığım zor da . • 
Gürlen . inan Arlemie iııaıı. Senin sevginle 

yanıyorum, senin sevginle yaşıyorum. 
"Bir köoeden Yalman her ikisini seyretmek· 

tedir.'' ' 

M e c 1 i s 
EHelkıler. Yalman. 

Yalman - Hızla Artemisin önüne atılır te ag 
zıııı kapar: Hayır, hayır yemiıı eLmiyeceksin. Ye 
min etsen hile bu yeminin kı~ meli yoktur. 

7 
Afrodi& • Şüpbe7e dilşe<'ek ortada 

Jok. Tecrılbe edio sevdiklerinizi • 
Kızlar • Ne aibi tecrübe yapalım . 

b ir eeJ 1 

Afrodi& • Her erkek ee9diAi kadma karşı 

fedakAr olmahdlr.Ha1atta kadın her zaman çok 
fedakArdır . Slze taniyem, sevdiğiniz veya seve! 
ceğiniz erkeQi mutla fedakArlık cihetinden tec
rDbe edin. Bu tecrül:leden sonra hisleriniz birbi· 
rine u1ıunsa seviıin • Fedakarlık bahsınde dün 
71nın en iri erkeli kocamdır . Bana tanrım der 
Tanrıaını raıaımak için iıle he1kelimi 7apı1or. 

Arlemiı • Aonecitim senden bir ıe1 ıoraca· 
aım. "Kuıatrna bir eevıer söyler ... 

Afrodil • Bu da bir erkektir kızım . Onu en 
'ehlikel i ıeflerle tecrübe el • Kızlar bu aün ki 
danı dersiniz ne idi . 

Kızlar • Çiçek dansı • 
Afrodil - Eut, h11di baelıyalım • 

· Çiçekler açllırken gönlüme taze, 
ilk meltemler olur aeka yelpaıe. 
Kanadlanır aeogi kelebek gibi, 
Kırlarda açılan bir çiçek gibi .. • 

Daldan dala konu1or baharda bülbül, 
Hayat demek se9dadır noktalı 9irgül : . • 

Ar(emlıten baeka herkes gider. Artemie dan 
aa yalnız baeına de98m etmektedir • 

Aekı f111Jda1or acılan her gül°, 
Hayat demek aekmış noktalı virgül •.. 

Meclis 
Artemie, Gürtan. 

Esasen Artemisi seyretmekte olan gilrtan : 
Kanadlanan engine olsa7dım bir et , 
Doğardı sevgime ılık bir günee . 
Bir periden Çok guzel dansedi7oreun , 
Mertiamet et Artemiı biraz ae9gi sun • 

Artemi& • 
Sevgimin alevinden Jan:ır yaklaean , 

Gürtan • 
Varsın yansın kül olsun se9glnle Gürtan • . 

.Artemia • Bilmemki nicin böyle oluyor, biraz 
daoaetsem baiım dönüyor. 

• Gürtan • Getir güzel baeını 1anık gOksüme 
da7a Artemis, Gfineılerin hOzmelediQ'l ;yıldızla-

rın DeDttlltü ipek s a ç 1 a r ı n d a n ,4göksüme 
ha7at, a9k, aaadet ıatnıtkları dolsun . 

Artemiı : Tatlı gözlerden hoelaomam desem 
ralao. Yalnız • 

OQrıan Devam - et ıüzel Artemie Yalotz • 

Artemie - Bana seni ee9irorum demek kAfi 
deail • Her erkeğin dünya kurulalı eöy 

l ledıAi sözden başka bir eey söylemiyorsun. Bu 
sö7. ekseriya riyaya perdelik vazifesini görmek 

1 
tedir, Bana se\'giııin delilini göster Gür&au • 

Gürıan • Göksünft açar "l~te şu emin için vu 
ran kalb, eu senin ioin bağrımda güzel adının 
ilk harfini yazacaAını. Beni sevsen, sevmesen 
bunu mezarıma kadar götQreceQ'im Etlerim çü
rüyQnceye kadar taşıyacağım. "Cebinden bir bı 
çak çıkarır,, göksünde "A" harfini yazmağa ve 
kanlar akmaaa baelar,, Söyle Arteınis söyle, e
ğer sana kareı olan sevgıme bu kafi gelmezse 
kalbimi önüne, aynklının ucuna bir takdime gi 
bi fırlatacağım . 

Artemis • Yetişir Dürten, inanı1orum ki sen 
beni derin bir sevgi ile seviyorsun. 1Liraf ediyo· 
rum ki ben de seni beni eetdiğin kadar seviyo 
rum. Yalnız beni ölünceye kadar hep se9eceQ'i · 
ne yemin et gürton. 

Oürlan - Tanrım eahidim olsun ki Reni ölün 
ceye kadar seveceğim. Sende yemin etki beni 
ölünceye kadar seveceksin. 

Artemis - Evet seni ölünoeye kadar . • 

Gürtan · Saadetime engel olacak bir karde
şin cehenneme göndermek bana hahıJdıı· arlık . 

Yalman - Sen euı;. Senden yaşça büyük ol-
maklıQ-ım cihetinden evlenmı:ık benim hakkım, 

sevmekte benım sıram. ArLemis sana yalvarırım 
Ben seni kardeşimden daha c;ok seviyorum 

Artemis - Eğer iki kalbim olmuş olsa~·dı bel 
ki seni de sevebilirdim . Saadetimize eııgel ol· 
ma Yalman . 

Yalman • Demek aşkımı red ve. beui tahkir 
ed iyorsun, öyle mi. Her ikinizin hesabını gör· 
mek benim borcum olRun "Gider,, 

Artemis Gürtan kard a şın biıe fenalık ya
yarak . 

Gürlan • Korkma. yalnız yeminini tamamla. 
Artemie . Yemin ederim ki seni ölünceye ka 

dar sevt'CPğjm. 
Gürtaıı · Oh, şu andaki saadetim ilfıhların 

saadetinden fazladır Artemisim. 
ÇiçAkler güzelliği senden almıelar, 
Menekşenın kokusu Artı:rnıis terin . 
Saçlarından büyülü ışık çalmışlar, 

Uçsuz ~öğü süsliyen yıldızlar sımin . 

- Sonu vnr -

ı 



SAYFA 3 YENi MERSiN 

K zıl lrıı 11J da 

Arkeoloji kazıları h b 
Sovyetler Birliği ilim .Aka öbür dünyadan ne a er 1 

demisinin Arkeoloji heyetı I<~ • . kalade bir hafı ilik hissediyor· ' 

Dünyada Neler oluyor JVlERSiN 
Pi YASASI 

29-12 - 938 

~O Biriı.ci ~~\nu n l ~:5 8 

1 l A N 
İçel Nafıa müdürlüğünden. . . 

rakalp k mıntakasında Tur ı İngilterenin şimalı Mıddl . . . . h 1 k lk 
.. ·· d Fıkı rJerım tamamııe Ur ki ulun timalinde Kızı u~. ç~·ı leseks hastanesinde geçen gun um.' . . .• 1 Pamu ar 

lünde kum tabakalarile ortu· 41-J yaşında Kate Lindvunda dil. ıstedıklerı yere sapıyor ' Kıevl•nt 
lü, f~odal şato harabeleri bir ameliyat yapılır. Fakat a- lardı. RUyllk bir saadet ve! D•ğmah 

1- niilnar cı•za P.\I l~mal llıŞaatının larızını 
edilfu 677,94 lir:.ılık keşif evrHkı ÜZPrirır 249 sa 
yıla kanuııuıı 46 ırı e ı llHHldesine ıevfıka11 pdZiH lığa 
konul 111 uştu r. 

ı~u~Kns 2 -- Pazarlık 16 ı . 9 .:ı 9 t a rilı i ıl<' l• · ~udiıf ı <lt>rı 
4ı,75 flazarıesi ~lir ii saat 16 de Giilnar ka~rnakcıuılı-

meyd na çıkarmış ve un ar meliyat esnasında hasta ölıır. memnunı)e ıssı er ara ı sa,so 1 ı ı 
35 ğıııd:ı lt ŞP~kiıl Pdt>u konıi~~Ollt a )':ıpı :ıca \lır. 
8 3--İ "tPklileriıı muvakk ct l tenı111ul para ı o.a!a 

yok 50 85 (ira t IU niilrı a r llHıl~ <HHIJğıııu ve O llli~düf' lı • 

b ı i ·· · , t h" · h t f • Kapı malı 
üzerinde tetkiklerde bulun- Doktorlar ölıi kadının kalbi mı ksplamıştı. Kendi kendime ~~:. 
muştur. _ ...• ne masaj yaparak ve adrena· hep o halde kalmayı çok arzu Kozacı parlağı 

Bu mıntakanıo 4 uncu ıla lin şiringası sıkarak ara~~· ediyordum. Pek ıızaklardsn Buğday. Çavdar 
8 inci yüzyıllarda ka~abalık beş dakika geçtikten soora olH ahenktar, hafıf bir musiki ge Sert anadol 
bir halk kitlesi ile sakın bu· ya diı"iltirler; ameliyatı mu· Jiyordu. Bu •oları yaşadıktan Yumuşak 
lunmuş olduğu malümdur. Dış vaır, kıyeııe biti ri ı·ıer. Bayan sonra şimdi ye kadar öl Omden ı Yerli buğdayı 

34
· miual uu· ktııhurıı! konıi .. yona gtlLİrrı1t1 kl'i IUz 1 111c 1 ır 

J - B u h u s u "t u faz 1 :1 nı a h1 ıı ı a l a 1 m a k i s l i ~ t' rı 
IP-rln İ~P I 1':ıfıa nıii.!iirlüğiiu.- vt• (;iilcıar ka~ ma 

kale şatosunda, h~yet, ekmek Lindvud yakında huataned•n korktuğuma çok pişman olu· Çavdor 
kırıntıları, kuşyemı stokları pa çıkac•klır. . . yorum.,. Anadol yula! 

4,27,S 
4,25 
3.37/· 
H,35 

kanılıuiııj nıiir<ıc .ıalları ilara olurııır. 30 3-6 ıo )"'\ 

muk ve kovun tohumları, al S amanlarda bu gıbı A 
'"k" ·skeletleri müslüman ~on z t kerrUr et Bundan altı sene evvel rpa lv~t o uz ı elki dev;e ait bakır am~lıyat sık Asıl( ı·eyat esna· Ellen Smith isminde 22 ya- Anadol ı an evv _ mega başladı. me 1 • • • • • • • Yerli Paralar ipek ve yun kumaş d .. 1 h laların dırıltı)- şmda bır daktıro da !Jynı akı h 

' sın a o eıı as v No ut ekstra Parçaları, çocuk oyuncakları . d uvafraiıiyet b,.sıl bete ugramıştı, f 

1 
. . mesın e m . • . . . . asu ye 

ve madenı zıynel efYası bul· oldu. Hasla hakikaten öldük Kızın kalbı ıkı dakıka ve Yulaf yerli 
muştur. ten sonra vine hayata avdet <'O saniye durmuştu. Ayıkken M • k k S · d ... k' J ölU ercıme ıar Heyet ımar•an a ı ı etti. Fakat ekseriya bu m yapılması IAzımgeleo bir ame· S hl 
lometre mes fede Tali Barsu mOddeti iki veya Uç dakikayı Iiyat geçiren bu kız diyor ki: Tatlep v 

. S d" ) k 1 . d k' k d a ı çogen (eskı og ıan • .esıo e 
1 

a. geçmiyordu. Bu son va a • "Birdenbire bütan vilcu Balmumu raştırmaları da nıhayete er· ölüyu takrar diri itmek beş da d h k t · k ld .., C h · 
· k · ı . umun ara e sız a ıgını e rı dirmi~tır. Bu alenın ortasın k "ı ka sUrdU Ôbill' dünyayı 

1 
. tt" 

0 
d h 

. · usso ı m n an sonra emen Susam da bir ıçkale ve onun etrafın boyla! ktan sonra tekraı· ha· 
1 

. 
1 

. d k b . E f y ~ 1 . k' ı t ı ' lıs erı e ay ettım, t:-a ımı apa6 ı da d• ev er ve ıervıs m• ıne vata avdet eden hastalarııı an k . b. . k 
1 

d . h 
· d K ı b" b J t açı mavı ır zıya ap a ı. Sıya lerı vor. "• • e, " mura · ı !attıkları şeyler ço!< •n. ere· O anda bir haf ıf Jİ k, tarif edi- Şark 

ha teşkıl eden kalın d'Jvarlar sandır Bayan r inavud dıyor· 
1 

. k k d h b' d 

1 Td' ı ' ' ' emıyece a ar oş ır saa- Ana o 
la çBevrıkı lır.h b 1 . d Hl 1 

ki; d k det duymsğa başladım. Sanki Aydın 
u a e ara e erıo e e «Ameliyat olurken o • k k 

J n devrine ait çok zengin .•. ·h· en tehli· havada uçuyorum Bu uçuşun Yı anmıı Y•P• 
e torların dedıgı gı ı, d · · · · G"z 

kültürel eşya bulunmu~tur. . . dım Müt- evıını etmesını ıstıyorum. tek u yunu 
i' keJı bı r anda uyan · a· . v. Konya malı tiftik Bulunnn eşya rasında ezcüm h" b" 1 ap duydum ve on rar ken ıme geldıgım zaman 

k h . 'ki k ış ır ız ır . . . .., Yozgat 
le balçı 1 o ey~el~ı er ço dan sonra ltsın•men kendım- 1 o hıslerıu kayboluşuna dogru- Ke i kılı 
iyi muhafaza edıJrnış çanak den geçtim. Vücudumd:ı fev· su çok acıdim ,, ç 
çömlek ve üzerinde sogd dili 

3,50 

3,75 
3,75 
5.75 
12 
3,50 
4,50 

11 
17;50 

yok 
49 
48, 
52 
80 
yok 
120 

52 

i l A H 
Devlet L'emiryolları 6 ıncı işletme 

komisyonundan~ . . 
Malaty• ve Adana ışletmelerı memurın ve müstahde

mini için gösterilecek eşkal ve harç numunesi veçhile .ve 
yalnız kumaşı iduece v~rilmek i"zre maa harç kışlık clbıse 
ve palto dikimi kapalı zarfl• eksiltmeye konmuştur. . Eksilt
me .Yt-12 9S8 cumartesi günü saat 10 da Adanada ışletme 
müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılac~ktır. 

Muk•vele ve şnrtnameıeri Malatya ve Adana ışletme 
merkezlerinde ve Mersin, Konya istasyonlarına müracaatla 
bedelsiz olarak görülebilir. Muvakkat temin.t 839._29 :iradır 

lsteklileı·;n iyi ahlak belgeleri nüfus tezkeresı ve bu 
işteki ehliyetlerini gösterir tasdiki~ vesikaları ile muvakkat 
teminatlarmın vezneye yatınldığıoı gösterir makbuz veya 
bank• teminat mektubunun ve teklif zarfJarımn vaktı mu· 
ayyeninden bir sa.t evveline kadar komisyonumuz ver· 
miş olmaları lazımdır. 

Elbi enin cinsi KHt 
Memur elbisesi (serj) 359 
Müst.hdem eJbistsi 3H3 
(Serj ve şıyak) 

1 
Memur paltosu {kmstor) 414 
Müstahdem paltosu {şayak)392 

Beher kulın 
ma:ıharç mu · 

lııımmE>n dikim fi. 
Lira Ku. 
8 00 
7 50 

7 
6 

00 
50 

Muhammen 
Bedel 
tutnrı 

Kim Kıı. 
2872 00 
2872 5() 

ile bir yazı buluknan birinci Kadınlar saltanatına karşı isyan Birin~:r~~~~e:.ı 20,75 
yüz yıla ait bir •se vardır. 1 1' l A N 

B1u heyetin. ar1•ştırmk~lnın 
1 flindistanın şimali gaı·bi i•divaçlan sonra reşid olduk· ~!:ci nevi mal 2~~;.25 280 

16- iJl-:'5 

~898 
~548 

11\90 
30 

00 
OD 
50 

d~n ·k.~nl~~ .. netıc~er eıs ıkSog hııdudundan 'yine isy•.n .haber tan.sonra kendi intihabile isi.• K~İıve ııo lçel Oefterdarhgwın~an dıan u turune ıt o ara es le · 1. Hu defakı ısvan- ıJig"'ı kadar erkekle evlent:4bı- k" d k 

. b , rı ge ıyor. u . Badem,çe ır e / ı - .\cıl-. artırurn,·u korıuJau: kıden uıunmuş olan f •şyanın da da telefat olmuşsa da in- lir Roşanma hakkı da kadı- . 

1 

• • J h 

. d .. ld v • ıç erı r>ak ik Lırca· \P rıehali '' ai:{l<ır Tiirk ..\rıoııiııı angı tvre anb. ~ ugunun s1a gilizler pek aldırış etmemişler na :ıiddir. Kadırı ne zam?" ıs Tatlı badem içi 95 
1 

' • J ~ 
rih sorette !es ıtıoe de ço• dir. ÇUrıkU isyan Sahirler do terse erkeklerinden birinı lıil~ Acı » » 58 1 şirketinin lıazıneye olan 58881 lira \'ergi borçl" yaramıştır, nilen ve dağlarda yaşıyan bir itiraz boşıyabilir: . Acı çekirdek 

37
,
50 

· rındarı dolayı ttıl'Zk iir ş i ı kPlin 946 Senesi lıazir:ı . 
• ·ıt Hind kabilesinde erkeklerı.n Sahirler şımdıye ka.dar Urfa Yağı 90 ıoo ııırıa kadar ı:ılııı isticarlarııııla lıııhıuaıı Mer-iııiıı ıngı ere l<adınlar s ıt:ın:ıtırıa arlık nı· bu şeraıt altında sUkfinet ıçın !çel " 1 70 j lıaslalıane eaddesiııde ~fıira Fuat \-'P 'Hzar ŞCJŞHlİ 

---<._ ~ - haydt vermek istemelerinden de yaşayıp duı·uyorlardı. Şim·ı biradef'lerin rufilk İ) elindP- olan fahrıl\ada nun·t•tı l 
Bizden İpekli çorap çıkmışıır. dıki ;ıaleyanda art.k emonsipe i 1 in ve (lıiriıl!'i dt!rncedp i~ lıaııkasıııa ipotekli oları) 

alacak Salıırlerde erkekler ka- olan erkekler bu kadınlar sal • • • • eldeki aııvaııterıl11 )• ı zıh lıulııııaıı lıorçlıı şiı·kıııııı .. 1 d ı 'it . k dıııiarın esiridirler. Erkekler tanaıına karşı ayaklanmışlar Mersın ış daıresı . 
Son gun er e ngı ere ıpe · rhap et emval ve sernıawsiııi (p;;kıl eı!erı ıesisaı, al:\ı, . . kendilerine kadın ıu 1 dır. müdu .. rlü.,,,ünden· . ~ 

Ji çoraplarımız ıçın sıparış me~ hak kından bile mahrum· F>kat fena ha ide mağlOp . . 5 ' eıl e va ı, rıı ak i rıe v t' s~ i r ıe 1 e ı· rırn1 ve i rışa atı. "i cııı· 
vermek ıirznsuuu göstermiştir. durlar Kadın islediği erke~i olmuşı8rdır. O a ıreıııtzde ayıla yet 111 ıı k a ve!erıa ıııe:;ı \ e ze) li şna iti ııdel i k a yılla• I a 

Şimdiye kadar Al'."•nya~an id kendi ~i heğen i r. •lır, erkek Erkeklor içinde bir tane· 111 iş. 1 i ~·a iİt\rt' ti i bir k iiti · tt'S bit Pıl il ııı i ş rıı İİ k l•SP p lıa k 1ar1 a 111 İİslt•t!i r lıoı çl u 
balit yapan lngılterenın bu böy ıe bir intiha ha itiraz ede· si elebaşı olmuş ve diğer er· be ılı ıı yaç vardır. Tıl 1 p. şirk eti ıı nıe cii rcl :ı 9 4 6 sen esi ıı e k a ıla r olan i ıı li fa emtiayı bizim piyas mı•aan meı. Hatta kadın bi~den ziya kekleri de!beraberinde sürük- leri ıı clıı kt ilo, lrnsa p ve hak 18 rı ta ııı nıııa k şarıil e,. 

in etmek istemesi memnu do cr1<eklc de evlenebilir. Bu Jiyerek kadınların elinden bUJkavıt işlerine ~akıf olma 2-~Juhanırıırrı L>edfli: 2 ~ 24f>4 liradır, t~m 1 uyandırmıştır, ' vaziyet karşısında erke< do IUn. haklurı almağa teşebbils sı ~e eıı aşağı orta 11.ek. 3-Bu işe :ıiı n-ra k; salış ve arlı rııı:ı kai nıesi uıye . a 1 1 k - 1 k hak· etmışlerdır. Kadınlar erkekle 
Bu hancı ta ep er arşısan gaıı çocuklel'ln baba ı . b' . . . lPJ>ltrn lllPZUn huluuması ve teferruatı. 

• a k d ÇünkU rın öyle emel lakı b ettı klerı 
. kli çorap ımalatçıJan. ııı an mahrum kalır. . h b 1 h h .. şarttır 4 - ~Hizayedt~ 24 - 12-938 larilıiııdNı 14 1·9..19 da ıpe doğ nı a er a ınca erren epısı · 

"mrük kanununun 14 üncü çocuğun hangi ı abadan • palalara sarılarak erkeklere Bu evsafı ha iz olanla - tarihi ne kadar 2 J gii rı ili iiddt• (ip dt'. v~rn Pdt'ePk tir. 
gu k d - b l· ç klar ta l ı· · ·ı · f ··ı· 1 addesine day nara • çorap ugu el ı olm•z. ocu ~arşı ha rb ildn etmişlerdir. er rırı ııı ii r" c.ı a ıl .ı r ı. ı lıa .. i ııv I' e ı )' t'S ı 14 l ·939 1 arı ıı ııe 1 .. ,a ı ıı ı•c Pil cıı-~ l"l için getirtilen iplikle m•mile anayı tanırlar. Evlen· kekl•r mukavemet gösterm•ğe ıııarıesi ı.ıiiııii s:::ıı 1 1 cl ı! ıçel viliiJPli iılarp he) Pli ıma a ı kk t r 1 e· ı." 1 • •• -

rin kabulü mu•• a . u~u ıy ~ ıneyo aid billOn kararlar ana çalışmışlarsa da neticede m•ğ- ır aatıp aranıyor tarafı ııcla il ) :ı '" lııl'ak lı r' 1 k 
te ithal edılebılmesı laı· aıasında verilil' ve kızın JQb. olmuşlardır. Esır edılen ~ . 

1 
f> .\rtırnı:ı_\:' ..... "İf't'lı fuıf'k it;in .\ iizdP. 7,

5 

flİSlıP rnem e e .. . . r h · d 1 b" . k Resmı bır müessesede çı ış · ., -
yolunda dd .. 1 rar d . Kı · ilk isi kadıul1tı· tarafından kılıç- m•k uzre eUı hra ucretle ort• bir teşebbuse gırış lıarıgi erkeği alacağı ooJar ta-ıeıe.ıaşı 118 

n ıa ııço erkek .. . . - tiııcle. v .. :ır·tırma, ı• ksilırııe, ilıalı• k:ııııııııı lıiikrııii 
rnişler ır. . b d - _ _ __ tan geçirilmiştir. Şu halde Sa me tep mezunu ıyı ur çe ı 

d
. Buma eye gorf! • ın an tayın olunur. 1. k · · T" k b' ııe lt>\fıkarı lt>U1İ1t<tl \'Hf'İlnu~si faz11r:u11·. buı ilh 18t ıneddele~~ urba ~ İ Balık istihsulıni n en mil 11 hir erkekleri yine ~adın sal' lir. daktiloyu süratle yaıan 6 - Bu ltusuı-\la fazla uıah) mal a 1 uıa ~ İ~ti) ~ nlcı-

sonr te

11

rar arı ı · k 
1
- b b. k 'b 'h · rirı icr>I idan·~ lw\Hİrıf' \'t> ıft•frı•rdcırlıuırıa nıura. 'şJendikteo . d h ıım ısmını, umumi istihsa ın I tana tının oyunduruğunu bo· genç ır atı e ı hy•ç var- • . . 

1 

atıldıkhrı takdır e am Yüzde 35 ilfi 36 5 unu Hazer i>azlarına t•kıp yaşamakta d• dır. isteklilerin matbaamız c.ı a ıları il:lıı olıııııır. 25 30 4 g ;.;denin ithali sıudsmda_ öt""dfe :enizi •ermeot:dir. Uzakşark ;.m edeceklerdir. müdürlüğüne müracaatları, ı ••ımmmumnwuwuun.!9o 
.. "k resmin en ıs ı a enızleri de baJıkçılık umumi , =ı ~ 

nen gu:.;~ektedir, istihsalinin yUzde ~I il:\ ~9 ~ Sayın Mersin Halkına müjde ~ 
de ede 

1 

unv veı-mekıe ınilli ekonomi· Tüccar defterleri geldi 1 Giilıııeyı' kırılırıcaya kadar l.(İİlnıl')I', 
Sovyetler Birliğinde ~:ı~ I~~ s;;~::::ta~~. B~~::ı~ Kazaııç ve ticari'( k;;ııuıılarnıa ııygurı )·ı•v_ i'""'ııiye lıaııriaııııı çiiııkii: 

Balı~çılı~ donlzl İle .!'"Yaz denizdeki b•' ili iv I'. o e rı .. ri k I' bir' ille' v Cll ıla t VO k oıı ye ıl eL il 3 A h b 
sov)'e 0 ' D • • SQ[} eneı;ar 7.arfındn istihsal- r, r, 

ti r b:ıJı
0

i bııg n l'-'.r·lt•r ·1 ıü, ~· .. ııi stJırn ıc:.·111 os.vr, a~or, zar , u lıkçılık muesseseleri bilhassa • . . f) Ki .. ,. i~Hakı.k"ı . ap 
~!"fı:~~;~:;s;~tiı~:~t::~iı~ı:::: :;~o:::~~i;.:'~~iı:d:~~~::~~~:~, ~~;::r. v;ial:~;rc~~~ ~:ı•::~.~,:;l~ir:~şiılerirııiz geL 1 ~,·/mı· Tu .. rı.çe ÇSÖ""/u" ~~~Ş"lraaı r mııklla şı ~erı~ zarfında balı1k~ı~ . sını verınektedır. I Umumt/ Sedad Sahir Seymen § r' R. M u 

son ıe de vrısaıi oıerak .,. istih alda keradeniz ile Azak § HALk Sı"nemasında k S

ene ı t ı · · ,,ra~· caddesi No. 41 - ~J:ırsin il 1 k islitJsa e • enızıne düşen pay ise yüzde L "' milyoıı ton bn 
1 

5 ilAI 17 dir. 1 ~-tmaH 
miştir . 

. . 



YENi MERSiN 

---- iillimiliill ~ ~ ~mJiilliilliillii!J 
yeni M e r·s in 1 NisaiyeO~a~u;e ~~u~ Müt;ıhassısı 1 

Cenubun en çok okunan oe tutunan gazetesidir. 

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

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • ı ı Yıllık faaılaaız inti,arın 
• da mu valf akiyetini halktan 

g6rdütü rağbete borçludur. 

YE N 1 l't 1 ER S İ N : Sizin G~zıtenizdir Dertlerinize dileklerinize UHI 
M ( R S ı H sütunlan açıktır. 

VENi MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutma
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHll~ lll@W[Q)& Oi'ü'lllMDILl!IM IHl&~"ILf!~ILlE 
KİTAP GAZETE VE MECMUA 

·rabı yapıiır 

11111 llirı ıı MOeıseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
11tbuı Fatura ıa stire en nefis bir tarzda ve beğendirmek şart ile yaplltr. 
Hariçten yapılacak aipariıler kabul ve tezelden gönderi lir. 

* ................................ - ••• .. . 
« Sl:HHATİNİZİ KOR.UYUNUZt 
: - NASIL MI 

iKAYADELEN • SULARINI IÇMEkLE 
Sılahıt •• lçtimıt Mua•enet Veklletinin 672 numarala rapora 

TAHLiL RAPORU 
Görünüt: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfulunan N. lo 

mikdarı., 0.2 sm3. 
Renk : Reuksiz Mf>cmu sertlik derecesi "Fransız,, l. 5 
Koku ; Kokusuz Uzvi mad<lPler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 1 
Sülfal "SO 4,, litred~ o.ooa3 gr 

Tadı : LAlif Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Teamül; Mutedil Nitral ''No 3,, ,, o.0040 

Nitrat "No 2., yok 
Amonvak ''NH3 Yok . '' FP.nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığ' yerinden ilıba: 

ren istasyona kadar içi kala)h kAlvanizli borularla içi mermer. döşeh 
bellurhaYuılara dökülnu~ktedir. Oradan dıt bütün Fiziki ve kımye~i • 
et .. fım muhafaza ederel ve hiçbir suretle el dtığmeden hususi kim. 1 
•••-rioıiıe ve Adana Sıhhat Bakanhğuun tayin elliği Sıhhiye m~mu

mrlırında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
• tlındıttan ıra dp'Jdnrulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
dın ıuühürlen ek Şf'hrimize gelmek"'dir. 

: ...................... . • 1 ' • \ • . . • .1 . •: : : : . . . 

Yınl Mersin Ba11111indı baıllıııtı 

1 A.-Yakup Aslan 1 
f§g TUrkiye ve Ruaya Tıp fakUltelerinden diplomih Almanyada tabailini ikmal etmit;;;J 

liill H ~shdarını her gün8- ı 2 1 f> - l 8 e kadar kabul muayene~ 
e= ve ted:Jvi eder. 11!!1 
rrill ADRES: Mersin Bozkurt caddeai lmJ 
l!::: Yoğurt pazarı No, 1 

(§gii!Jii!Jiilliilliilliilliill~~mıı(§gii!Jii!Jii!I~iliila 
. 
1 L A H 

İçel Hatia müdüılüğünden 
• 

1 ·- ~lersin F ümiga lovar biua~ı tract>si n i u robe 
roille örıülme~i sureti~ le taruiri;~e ait ·2t26,L5 lira
lık kt>şif evrakı üzerine açık eksiltua~ye konul · • 

Sağhk 
Eczanesi 
Mersin Gümrük karıısmda 

muşlu r. her nevi Avrupa, 
ı-Eksiltnıe 16-1 -939 tarihin~ lt s;ıttiif t>d t> n pa . 

zart•· ~i giiuii saat onda Nafıa uıütiiirliiğiiuıh~ ~· a · Yerli eczayı tıbbi-
pılacaktır . ve ve müstahzaratı 

• 
3 - Eksiltnu~y~ girfcekleri11 159 47 lirahk mu. bulunur. 

vak kat teminat p:ı rasım uıalsaudığına ve o mık
dar temi nal mek tu hunu komis~· oua ge Li rn:fllt>ri 
laıundır. 

- cz--ZE? 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı Tannverdi 

• 

4- islekliltırin bu işi yapa bilt>c~kleriıu~ dair 
vilayet makanuııdan ihaledt>u 8 gün ~\' Vt>I t>lıliy•· l 
vesikası almış olmalara VP. licarf'l od<ısı vesi~asıııı 
hamil bulunmaları lazanı dır. 

5 -- Bu iş hakkında fozla mahimat almak isli 
y~nlerin Netfıa ıuiit.lürlüğüne ıuiiraca at t-lnıt l..-ri 

Sr.d v~ ağrısız siiıııwt 

yapar. 

ilan olunur. '2s-Xo·6-12 

i L l N 
Mersin Orman müdürlüğünden 

Muhammen vahit fialı 
Bf'her kerıtalı 

Kental Cinsi l...i. ku. 
4062 Karışık kömür O 2.> 

ı - içel vilayetinin Mersin k} zası d<tlıiiiıu.le 
Akarca ~öyli civarmda marul baltalık ormauandan 
4062 kenlal karışık ~önı tir satışa çıkarılnuştır. 

~~ -- Bellt'r ~t>rılalanın muh .ı nımPn lwd.-li 25 
kuruşlur. 

3 - Şartname ve mukavelename projt>lt!rini 
görmek istiyenlerin Mersin Or. lıölg~ Şt>fl iğıne nıii 
racaatları. 

4 _ Satış 9-1-9~9 P. erıesi giinii saat 14 de 
içel Or. çevirge miidiirli"ığii biııasmda yapılacaktır 

5- Salış umunıi olup açık artırma sureti!~ 
yapılacaktır. 

6 - Muvakkat leminalı 77 liradır. 
7 _ Taliplerin şartnamed~ yazıh VP.Sikaları ı 

getirmelrri IAzmıdır. . 27·31-3· 5 

Fakir çocuklara p • r<tsız 
Adres ; Tarsus paşa ga

zinosu karşısı 

YE NiMERSiH 
-- - ....... -=-

Nüshası 5~ Kuruştur 
Abone ı Tfirkiye Hariç 

Şerait için için 

Senel ik 1200 Kr. , 2000 Kr 

Albaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinabn ıabrı 10 
Kuruıtur. 

Vurtdaş 

Kızllaya 

ZAFER Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 dan itibarın baıiar Mevsimin en gDzel ıah aserlırindan o lın 

iki filim birden 

1- 1914-918 
Meçhul Asker - Çanakkale · 

Tt7RX.ÇE SÖZL t.T 

2 - Ölüm Yolu 
J O il ~ W .\ Y N E 

Pak yıkmda ; MAVi TUNA 
Briıiue Uelm Vf! Rod Sandor Çijaw Ortesırası 


