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Atatürkün milletine teberru buyurdukları çiftlikler 
' ~. Başbakanımız bugün Sofyada 

- --

Takriri imza buyurdular 
B. Bayar Dr. Aras 
Dün akşam hususi trenle 

Belgraddan ayrtldllar 
Büyük Şefimiz çiftliklerden başka Ankaradaki bütün 
emlakini de Ankara belediyesine teberru buyurdular Baş~akammu Belgrad radyosun~a ~ir mesai o~udular 

Bugün Sofyada dört saat kalarak Kral 
Borisleyemek yiyecekler 

-~-----------~-~-

Verdiler Şef Yeni Direktifler 
AııknrA, 12 (Radyo)- Büyük Şefimiz Atatürk baraberlerin ı teberrü buyurmuşlardır. Toberrü muamelesi bu gün ikmal Belgrad 12 (Radyo) - Yu 'len sonra Doktor Stoyadinoviç 

goslavyanın çok· kıymetli misa· hükumetinin mulıleşom başarıla· 
firi B. CellU Bııyar refokatinde rile Yugoslavyada göl'dükleri 
Hariciye Vekili Doktor T~tfik refah ınaıızarns111a hayran olduk 
Rüştü Aras oldu~u halde dün !arını , iki d evl11ıin müşterek ide· 
saat 19 da Yugoslavya Mebusan allerini, hakik'i sulh ve saadet 
Meclisini ziyaret etmieleıdir. B. için bu idealin uınumileşmcsi ııi 
Bayarın meclisi ziyaretleri Tür· temenni etmişlerdir. 

de Bozok mebusu Salih, Hnş Yaverleri Celal Ender oldugu edilmietir. 
halde dün çiflikteki ~hrmara köşkünü teşrif etmişlerdir. Büyük 

1 

Yüksek idealleri ve direktifleri 
Şef biraz sonra Vmumi Katipleri Hasım Rıza Soyak, Dahil :- Teberrü muamelesini imza Vfl takrirden sonra Dahiliye Ve· 
Je Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü kili Şükrü Kaya, Ziraat Vekili Faik ){urdoğlu, Ankara Valisi 
Kaya, Ziraat \'ekili l!' aik Kurdoğlu ve Ankara \'alisi Neuat Nevzat TandoQ'au'ı yeme~e alıkoyan Büyük Şef çitlikleri Ha· 
TandoQ'anı huzurlarına kabul buyurmuşlardır. zlneye teberrüden maksatlarını anlatmış yeni emir ve direktif· 

Atatürk 5 Mayıs 937 tarihinde Haıiııeye teberru buyurduk· lor vererek Türk çifçiliğinin inkişafı için yüksek ideallerini 
htrt çifliklerin muamelesi ikmul edildiği için teberrü takririni ııeşe içinde nakil buynrmuşlnrdır. 

kiy~ lehine hararetli tezahürlere Dün akşam Belgradd 
vesıle olmuştur. an 
Başbakanımızın radyoda ayrıldılarA imza edeceklerdi Bir müddet soııra Ankara Defterdarı ve TOrk kôylQsQ ve çifçisi adına minnet ve şükran 

Tapu Müdürü de Atatürk'ün huzurlar111a gelmişler ve kanu· Atatürk'ün huzurlarından ayrılırken Ziraat Vekili Faik mesajları: - n. CelulA Il:lynr bu akşam 
B C 1:- ı n d- k ı (dun) hususı lrenle Türkiyeye . e u ayar un a şam 1 d - k _ B 1 

nen teberr(i takririni leliikki etmhılerdir. Kurdoğlu Büyük Şef'e Türk köylÜRÜ ve Türk çifçisinin min· 

Ankara Beledjyesine teberrü buyurdukları emlAk net ve şükraıılarrnı sunmuşlar ve bunun da bir ifadesi olarak Belgrad radyosunda bir mesaj ı onmo uzre 0 graddaıı ayrı· 
k 1 d B B b l lacaklardır. Hususi tren Sofyada 

o umuş ar ır. . ayar u me· 
· d n · d t - tt f'k . 4 saat kadar kalacak ve Bay 

Büyük Şefin Hazineye teberrü buyur!iukları gayri menkul· Şefin ellerini öpmüşlerdir. 
lerden baeka; Ulus matbaasıuı ve bütün demirbaş eşyasını. Ankara Valisi Nevzat Tandoğan da $efe minnet ve şükran· ı:;aJm a «.uız os ve mu o ı B b t kk f 

Yugoslavynya Türkiyenin sami· ayar u o~e u tan istifade 
A ı:ı. 1 t' k . . ederek Bul~arıstan Başvekili v0 

mı s0 ıım arıııı ~o ırme ıçın 

ol.urdaki arsaları, hipodrom citarındaki arsaları, çarsı içinde· ı tarını arzetmiştir. Atatürk bunlara karşılık tahassüs ve meın· 
kı otel ve civarındaki arsalarile beraLer Ankara Belediyesiııe nuniyetlerini izhar buyurmuşlardır. 

Hatayda artık hak Vt! adalet teessüs edecek Amerika 
Belgrıtda geldik. Burada gördü· Hariüiye Nazırı Köse haııofla 
ğümüz cidden çok samimi teza- görüştükten sonra Bulgar Kralı 
hürlf}r Türkiye - Yugoslil'i'ya Sa Majeste Dorisle birlikte l'C· ,,------------ --------~ A /manyayı şiddetle ba~lılıgının burhnnıdır• dedik-

1 
mek yiyeceklerdir. 

Ankarada verilen kararlar protesto etti ; Çinde heyecan uyandıran hadiseler 

Bugün tatbik edilecek türk düşmanı memur 
lar ve Hasan Cebbra seKreter azlediliyor 

. ·-----------·-=~---

Vaşington. 12 (Radye) Bari 
ciye Nezareti 9 mayısta Bert in· 
de Amerika Elçisi tarafından Ya 

hudi emlrıkiniıı müsaderesi hak· 

Japon donanması Amoy li
manını işgal etti 

kındaki kararname dolayısile k l r l c dd 
Alman hükumetine verilen ııota Ameri a harp gemi eri ,-aa iyette. i i 
metnini bu gün neşretmiştir. endişeler hüküm sürmektedir Ha 1 k sevinç icinde iç bakanhk 

~emur/Arınınte L.•ı.. • Bu notada Almanyanın Arhe H kov 12 (Radyo) Bir 
IR' u rTIRI rikaya karşı olan taahhütlorini . an ' . . • • h l · · · . Amerıkao gambulo Ecnebılerın 

PrO'}e•ı azır anJı ıhlAI ettığı kaydedılmekte Yahu-
1
.k t l kl ld ki K I 

Kayıdlar yüzde 99 Türkler Afrikadan 
lehine inkişaf ediyor di emlakinin müsaderesine dair 1 ame e me .. e 0 0 arı u an ı / b. J k 

Ankara, 11 (Hususi) - lç çıkarılan kararnamenin Amerika gsu adası~a Qıkmıetır. Bu ada 1ta ~oya 1r Saua at 
bakeı:lık, merk&z teşkililtı me t d y 1 d ' I d .1. da lEcmıbılerden başka Amoy h . ld• . . . . . va an aşı a ıu ı ore e teşmı ı . . . - . eıvetr ge ı 
murlarının lerfıhı ıçın yenı ka l t d "I k d' A .k dan gelen 50 bın Çınlı multecı ._,, pro os o e ı me le ır. merı a· . ( rarlar almıştır. Bakanlık, merkez bulunmaktadır. Eksel admd kı Roma, 12 Hadyo) Bu sabah 

Bugün umumi af ilan edilecek 
lskenderun, 12 (Hususi mu 

hnblrimiz bildiriyor : Antakya 
Buş konsolosumuz B. CeHille 
Fransamn Hatay Delegesi B.Ro 
je Garo arasında bu gün 2 5 ea 
at süı·en bir~ görüeme yapılmış 

vo Jarıodan itibaren "gaçenlerde 
Garonun Ankara ziyAretiode te 

rileo kHarlarıo farından iliba 
ren katı suretle tatbıkl karRrlaı 
tırılmıştır. Bu kararlar eunlardır: 

1- Umumi af ilan edilecek 

intikal devresi müddelince mül· nın bu protoslosona Almanya teşkilatında çalıean eefleriıı kad bi Amerikan harp gemisi bir Venedik sarayında Duc;e batı 
k. kt b. u ılarından Ed hükiinıatioin kısa bir zamanda ıye me · ~ ı ~ez 1 • ro dolayısile terfi edemedikler.ini deubire istiknmetini değiştirerek Trablustan ve cenubi Afrikadan 
heme tevdı edıleceklır. ve küçük memurların d;ı terfıhe Göring kararnamesinin tatbik bu adaya do~ru seyre başlamıa gelen 50 kişilik bir he..,et ' k 

3 T dh' k lkacak ve ted edilmiyoceğiııi bildireceği umul "' " 
1 

a· - e ış 8 muhtaç btr vaziyette bulundukla tır. Koşovda tlir kargaşalık olma bul etmiştir. Bu hoyot arası d 
hiş te tahriklerde bulunanlar sonu ikincide maktadır. masına ratmen ciddi bir ondişe Trablus Baş MüftüsQ, so:aı~ 
şiddetle cezalandırılacaktır. l b • • ı ük ü k · 1 · d 1 1 

Mahtu fırvat .,.. satış mec urıyetı ı üm s rme todır. cep 1esın e la yan kuvvetterile 
4-Antakya Kaymakamı Sa· .., .... b b b- "k · Amoy"limana jc::.aal edildi era er uyu yararlıklar gös-

bshettin ve Antakya maliye me· p • B • • • • k 1 
')'D t }

1 G k murlarındau Hasan Cebarenin Hazı'rlanan roje uyu Amoy. 11 (Radyo) Amoy li eren \.aB u ea da vardır. Bu , . . he1et ifrat ve Hkbeşietan J 
muavini Fuadın vazifelerine ni· manı bu sabah Japon gemılerı ratoru tarafındaıı da k b mp~-
has et verilecektir. M·ıı t mecıı·sı·ne ver·ııdı· f d b b d d·ı . H ul edı· 5 - Nahi7e mOdürleri arasın 1 e t~ra ~u ~n dom ar ıman e ı mıe lecek ve imparatora sadakatle· 
da geniş de~ieiklik yapılacak ve ptıor.n okmuvvaer•ıeımrı· anAdıannoysoıaıdransın,Jaa rini bildireceklerdir. 

affıo askeri cürümlere de tatbi J ·ı L• • 1 
intihaba her ne suretle olursa Hiç bir mal tesbit e ı en ,-ıyattan ne ngı'lı'z kaLı'nes'ınde 

ki için Parise müracaat edilecek olsun müdahalelere asil göz JU taarruz etmişlerdir. U 
2 ~ Sancak Malire Müdürü mulmayacaktır. fazla ne eksik ıatılabifecek ,Japon tayynreleri civardıt 

malum Hasan Cebare ve Sancak Bu kararlar Hatay halkını _ yabancılar tarafından meskun Yeniden tadilat 
Gooel Sekreteri lAIAeddine izin Adeta bir bayram yapar gibi se .Ankara. 11 (Hususi) - _Mak·ttu bir fiata tftbi tutulması müm olan Kulangsu adasına beyanna b 
verilecek ve her tki vazife de Sonu ikincide tu fıat üzerıne satıı mecburiye· kün olmıyan satışlar hakkında meler atarak Amoy adasıuın işi meVZUU aha 
-~----------_;,,---------1--- iline dair lıükCımetin hazırlı1dı~ı bu kanunun hükümleri tatbik .1 • • • b'l . . 1 Londra 12 (Radyo) - s 1A tr L l fi 5 gal edı dığını ı dırmış er 1't\ tt hf il d a ahi· 

r apar RUmpanva arının manevra O proje Meclise verilmietir. Proı·e olunmıracaktır. ye ar ma e er en bild' 'ld' . 

:. 
______ ...;...,,, __________ ~ 

1 
J.~cnebilerden bu adayı terketme go-re ı-abı'neye yen"ı b" ırı ıtıne 

eeaıs arına göre, perakende suret Maktu fiat te etsafını gös· a ır 

ihracat maılarımızın navlun- le satış yapılnn bilQmum dükkan teren etiket koymn~a mecburi· terini rica et.mişlerdir~ B~an~ıin~n!bı. dolaywyle kabine~:ıı~in 
!arda, mağazalarda veeair satış yetin hangi rnahnllerde hangi ti melerde aynı zaman a ene ı . ta ~t ~~raaı za.ruri görühnelctedi: 

larl U 
.• zerı·nde ·ıhtı·ka" r yerlerinde satııa arzedilmek üze caret şubelerirıde te hangi eşya gemilerinin mücadel.e ~ahaksıo . t a ıne~t~ rıdrecek nazırın parı: 

re bulundurulan her nevi eşya ve gıda maddeleri hakkında ve dan :uzaklaşmaları ıstenılme te men onun ı ıma ım haiz. 1 
ve gıda maddeleri veya bunları -Sonu ikincide - dir. lazım geldiği için Lord B 

0

1frnası J . t' f d IY. .. a orun 
muhtevi kaplar üzerine satış fi ıs ı a e eceısı soylenlllektcd' 
alının icra vekilleri heyetince Ruşya-Mançuko hududu hadi•eleri . mafih her ne baha~ına oıu:~· Ma. 
tayin edilecek bazı maddeler ioin sım Başvekil Çemberlayn· ~ o~-
malın hakiki evsafını gösteren Sovyet kıtaları Mançukoya , nede he~ hangi bir tadilatı~n ön~bı-

Memıeketimiıde çalışan ec·ı Jar, şimdi baıka bir yol tuıtur bir etiket veya maksada uyğon geçeceğı beyan olıuırnakt d ne 

nebi vapur acentaları geçen ibra muelardır. Harice büyük miktar sair bir işaret konacaktır. tecavüz mü ettiler fransa Lu·Lu"meı·ıan'ınır. 
cat meuiminde aralarınd4 tröst da mallar sevkedileceği gjııler Mim mahiyeti etiket koy· il 1 
Japarak navıunıarı yükseıtmişler tarireıeriui eıbirligi ue 7ükseıt ma müsait oımıyan hallerde haı Tas ajansı bu haberlerin Japon makam 
te ihra,·atçıları müşkül vazifeUe mekte, sevkiyat az olduğu za· kın gôrebileceği bir yere fiat Gönüllüler işinde 
bırakmışlıtrdı. Hükumet bu iee man fiyatlar, hükumete verdikle listesi asmak gibi suretle~le ~e ları tarafından uydurulduğunu bildiriyor • • d 
taklinde müdahale ederek Yu ri tarifelere göre indirmektedir· fi~U_arın. h~lkıo vazı caız Vazıyelı efİfmedi 
nan tapur kumpanyalarile moka ler. Kumpanyala~, .o~ i.e içiıı goru~~~ı!:~~~ı~~sbit edilmiş olan Moeko~a, 11 (AA) - Resnıi J muştur, . Ce~ev.r~, :ı 1 t(A,A) Ha\'ns a 

1 f 
· k ı ı ımızın ıhraoat Mançuko oıansı, Kore ve Kavaıı Bu bapta Tas ajans111ın ııeş ıansı bıldırıyor : 

te e yApmıe ve ihracat malları muhleli ıı. e e er . . fiattan aaa"'ı ve 7ukarı fiatla sa J d ı k d 1 Is d k. • 1 kollamak v " tung apon or u arı ·uman an retti~i bir notaya göre; komşu . panya a ı gönüllülerin ge 
mızı ıamanında uaklettirmişti. zamanı ve vaıı1et erını . tılması kat'iren ;yasak olacaktır. ı ki d" ld "' l.· k ı 1 1 1 b k tıcaret 1 arı.o " 11 a ıe:;ı uı~ ta ım 18 de~lellerin hudu\larına aslil teca rı a ınmasına dair Fran 
hracat kumpanraları hükumeti tadırlar. Bundan_ a_& 8 

. Arttırma ve ~k.siUme ve iha berlerı neşretmektedır,Bu haber _ A • harekeli hakkında sanın 
nıizin bu c .. zr·ı hareke•'ı karaısın anlaamnlarındakı muddetlerı a· le kanunu mucıbınce _ yapılan 1 " K 'lf k 1 vuz etmemek husunda kalı emır enternasyo ., • v v k t 1 1 h k ere gore, ore ve 1, ançu o ıu 1 A • • • nal matbuatta bir t k 
drı tr" tQ' d h f tf 1 e ve derhal mal eevke\me alım ve sa ım ara ueusı anun .. er almış olan ve katı bır dısıp a ım lıabe 

. os a a azla devam e ~ za ~ı . ın bu !ardaki istisnai hükümler muci dutlarındn guyn Sovyet hudut l' line Uibi bulunan Sovyet hudut çıkmaktadır, r 
remı~erek nulun fiyatlarını bı vaııyetınde olan ~ücca~l~r hince alım ve satımlar ve mahi· muhafızlarının sebebiyet verdik bölüklerı hiç bir zaman hudut ı Hakikat şudur ki ö _ _ 
rer bırer iodirmiııerdi. sıkıoık vaıiretlerı de ıstısmar e· 1eti itibarile tef& kanunen mak leri bir takım müsademeler ol Sonu ikincide- - Sonu lklnclde'-g nuııuıe 

ltiUilimize aöre, kumpoDJI - sonu lklnolde -

1. :ıc=s= ==-= =-= == :.;....;:.J 

Kumpanyaların fiyat spekülô:ayonları 
yapmamaları için hühumet tedbir alıyor 
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13 MAYIS 1938 Cuına VENi MERSiN 

Yeni on lirahklar 
16 mayısta 1 Şehir ve 

Tedavüle cı~anhyor eskiler 5 
sene da~a tedavülde ~alacak' Tıı n c 

Tllrkiye Cumhuriyet merkez! 
banbsı bakkıodıski 1715 numara 

Tar sus Gözlü kule hafriyatı 

devrine ait enteresan 
evler bıılundu 

ıı kanunun ı 7 inci maddesinde B .E 1. . 
yazılı sdlahlyette mUstenlden Mer U TaO ıyet Jevresınde geçen yıllara na• 
kez bankası 30 kanunuevvel 1341 zaran daha verimli malzeme bulunuyor 
tarih ve 701 numaralı kanun mu· 

clblnce basılmış balen tedavülde 1 Tarsusun Gözlü Kulesindeki içinde ve 'güzel kerpiQ binalar 
bulunan kağ1t paraları tebdile ka 1 hafriyatın dördüncü devre çalıe 1 arasında entresan evler göze a
rar verdlğl ve beşllldertn 15 teş· masına iki aydanberi devam t • çıkça çarpmaktadır. Bu kazı ara 
rloevvel 1937, yOzlUklerlo 1 mart 

1 
dilmektcdir. sında elde edilen tunç ve altun 

1938, elllliklerin de 1 nisan 1938 \ Dün hafriyat yerinde kendi rı vani Eti imparatorlu~undan do. 
turihlnden tttbareo tedavüle çıka siyle görüşen arkadaeımıza Ko· ho. eski devirlerin Tarsusta ya 
rılmıtya başlandığı bundan evveıll miser Adana Müze Direktörü B şayış etnoı?rafyasını da aydınla 
bildirilmişti. Yalman Yalgın hafriyatııı seyri tacak mahi1ettedir.: 

16 mayıs 1938 tarihinden ili- ve elde edilen neticeler hakkm· cB• bölgesi rarmasında son 
haren yeni on liralık kupUrler de 1 da şunları söylemiştir : demir devri bakıyeleriyle karşı 
tedavUle çıkarılmaya başlunacak 1 c Tarsu& kazısı bu yıl ge· kareıya kaldık. Muntazam bina 
ve bundan evvel çıkarılan kupOr I çeo yıllara nazaran daha çok pldnları, et eşyaları arasında 
ler için yapıldığı glbl çıkarılacak ı verimli tarihi malzemeler vadet· kıymetli kiramik yapıları, ocak· 
mlkdar mukabilinde müted<\Vll 1 mektedir. Geçen 937 kazısında Jar ve ocakların etrafındaki de 
banknotlardan aynl mlkdar teda bulunan bir tablet kardeş ve mir aletler Tarsus Gözlü Kule 
vUlden çekilecektir. j beodo bir maddeyi işaret eder· büyüğünün bu devirde eiındikin 
Eski on lirahklar beş sene ken Tarsus kraliçesi olan •Pudu den yedi metro daha alçak ve 

tedavu .. ide kalacak ı - .Helor• yi ~e _bize takdim et· mış ve bu mühür c lşpu-Tam· k~çük bir h~yük olduğunu te · 
Bu yenl oo liralıkların teda- ı d b. E . bü _ x.- _ yıt etmektedır. 

su an• sonra ır tı yu 5 unu " . 
vuıe çıkarılmaya bısşlandığı tarlb d h t t t Bu yıl umıt olunuyor ki; 

t . ib h 1 Ot d il 10 a a anı mış ır. o·· ı· K 1 k - · · en at aren a en m e av 
1 

Bu yıl kazıda çıkan mühür 

1 

oz ~ u e az~~ı Turk .~arıh~ue 
llraklar beş sene mOddetle mec · ler daha unutamamış olduğuna ve hılhassa Kılıkya bolgesıJle 
hurt olarak tedavül edecek, bun nazaran yine Eti imparatorloAu daha derin ve daha geniş bir ta 
dan sonra kanunt mOruru zaman devrine Ait kıymetli vesikalar ol rih bilgisi hazırlayacaktır. 
müddeti nlbayetlne kadar yani duğunda eüphe yoktur. Hafriyat Temuz sonuna ka 
beş sene daha Merkez bankası gt Kazının •A• bölgesi milAt· dar sürecek ve gelecek sene yi 
şelerlnde tebdil edilecektir. , tan iki bin yıl önceki tunç devri ne mesaisine devam ~deceklir.• 

Küpurlerin tebdiliue bavlan 
ma tarihleri ayrıca bildirilecek 

1 

tir. Yeni on Jiralık ,banknotların 1 
1 

evsafı aşagıda ktsaca gösterilmie 

Maliye memurlan 
Nasıl izin alabile

cekler 

Bakaya vergiler 
Maliye Vekaletinin 

bir tamimi tir. Banknotun aslını 1görmek is ı 
tiyenler Merkez bankasına ve di 1 
Qer bankalar gişelerine ve banka l Memurlar kanunu, Vali ve . Finans Bakanlığı bakaya ver• 

b 1 1 d l 
-d- Kaymakamlara, mecburi sebeb- 1 gılerln esaslı bir şekilde takibini 

u unmıyan yer er e ma mu ur " h _ . _ . . lere ve meşru özurlere dayan· ve aztne haklarının kaybolması· 
lukler.ıne muracaat e?ebılırler. 1 mak şaıtile s gün kadar izin nıs meydıın verllmemeRini temin 
On hralıkların eb ad ve vermelerine cevaz vermiştir. maksadile yeni kararlar almıştır. 
evsafı 1 F!nans Bakanlığı, bazı me 1 İkinci kanun 1938 tarihinde 

Eb'adı: 7,5 X 16,5 santimet murlarının hiç de meşru ve mec mnruru zamana uğrısmış ve uğ-
redir. buri olmayan eahsi bazı işlerini rayacak olım vergi bakayası ku· 

Evsafı: takib için Vali ve Kaymakamlar yıdları için her borçlu mnkellef 
ôoyüıü: Kiremit rengi olup dan izin alarak vazifelerinden hakkında yapıhın ve yapılacak 

1 kt ld ki g .. rmu-a olan takibatın saf hu ve neticeleri 
orla zemin açık mavidir. Ortasın ayrıma a o u arını o " 
da penbe, yeşil, mor renklerden tür. Bakanlık, Vali ve Kayma nl gösteren basılmış dosya göm· 
mürekkep bir rozet vardır. Ke kamlarla defterdar, malmüdürü Jeklerl hıızırlanmıştır. 
nar çerçevesinin üst ortasında ve muhasebecilere izin vermeden Bu dosyalar borçlu vergi mu 
"Türkiye cümburiyeti Merkez : evvel mecb.uri sebep ve ~e~r~ kellerteri hakkında yakılan takib 
bankası,, ibaresi iki üst köşesin mazeretlerın bakanlığa bıldırıJ ıere ald mOsbet evrakın mubafa. 
de madalyonlar içerisinde iki sa 1 mesinin usul ittihazını kararlaş zasına ayrılacak, diğer muamele 
tırda «on tilrk lirası• rakam ve l tı_rmı.e ~e kararını valiliklere bil· ler için kallyen kullanılmıyacak 
yazıları alt iki köşesinde iki mu dırmıetır. hr. 1988 finans yılıaa devroluna· 
rabba içerisinde yalnız •ıo" ra K ı ·ı .ı cak bakaya içle blrt:r dosyR açı· 
kamları vardtr. ıste yevm vergı erue lacak ve evrak bu dosyalarda se 

neleri itibarile muhafaza ve taklb 

Valimiz 
Dün kazalardan 

döndüler 

1 

Bir kaç gün evvel tetkik ve 
teftişlerde bulunmak üzre kazala· 
ra giden Vali ve Parti başkanımız 
B. Rüknüddin Nasuhioğlu diln 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Cirolu T a~asrann 
Dövizleri hakkında 

bir karar 
Cirolu takasların dövizleri 

hakkında Bakanlar Heyeti yeni 
bir kararname kabul etmiştir. J\a 
rarnameyi yazı1oruz: 

13501 ve 13887 sayılı karar 
namelerin meri bulunduau za· 
manlarda hariçten takasla idhal 
olunan bazı emtia bedellerini ö 
demek üzere yapılan bir kısım 

ihracatın dövizlerinin ödenmedi 
ği anlaşıldıQ'ındıtn bu bedellerin 
kendilerile kliring anlaşmasile 

bağlı bulunduğumuz memleketle 
re Türkiye menşeli malların biz 
zat veya bilvasıta ihracı ve altı 

kadarlar tarafından bedellerinin 
kliring hesabları haricinde bıra 

kılmasının temin olunması kayd 
larile tasfiye c.luııacaktır.9 

Vilayetlerin 
Yeni bütçeleri tet· 

kik ediliyor 
Ankara - iç bakanlıkta mü 

teşekkil vilayet hususi idareler 
büdceleri tedkik komisyonu, vila 
yetlerin 1938 büdce projelerini 
tedkika devam etmektedir. Ko 
misyonco. tedklki bitirilen Bur 
dur, Manisa, Eldzığ ve Ankara 
vil!yetleri 1938 büdce projeleri 
iç Bakanlık tarafından yüksek 
tasdika nrzedilmek üzere Başha 

kanlılla verilmiştir. Kırklareli, 

Yoıgad, Kırşehir ve Bursa vila 
yetleriu in 1938 büdce projeleri 
de önünüzdeki günlerde başba 
kanlığa sevkoluno.caktır. 

~amhk tüneli 
1100 metre uzun

luğundadır 
Orta zemininin saa tarafın k l ~· d' _ı olunacaktır. 

da "Atatürk,, ün rel'imteri, roze Mü el eTıyet mü ae Finans Bakanlığı lıu yeni Auko.ra - Aydın hattı üze 
tin ortasında •on türk lirası,, ra t• / h J•l k usul ile bekaya vergileri zama· rindeki Çamlık tüneli inşaatının 
kam ve yazıları ve hunların al 1 ınası esape ı ece elektrikli ialetmeye go"re yapılma moda ve devamlı bir şekilde ta· .,, 
tında iki satırda "11 haziran Maliye Vekl\letl varidat u · klb ederek tabslll clbellne gide· sı kararlaştırılmıştır. 
1930 tarih ve 1915 numaralı ka mum mndOrlOğO, kıstelyevm ver cek, moruru zamana uğramaları Türk inkilllp abidelerine ka 
ııuna göre Çıkarılmıştır,, ibaresi gilerde ml\kelletiyet mnddelinin nın önOnU alacaktır. hlmak üzere 1325000 Jira sarfile 
vardır. Rozetin alt ve üstünde ne suretle hesap edileceğine dair yeniden yaptırılmakta olduğu 
sağ ve sol taraflarında siyah teşkiUltıntt bir tamim yapmıştır. Vapur humpan"ala· 1100 metre uzunluğundaki tüne 
renkte seri ve sıra numaraları Bu tamimde deolllyor ki: .., lin inşaatı devam ediyor. 
ve seri aıra numaralarının altın c::>eoe içir de yeniden işe baş rının moneVraları Bu tünel ve bununla bera 
da da banka umum müdilr te lctma veya lşl bırakma dolayıslle ber yaptırılan voryans o mıota 
banka umum mildür muavininin tllrb olunacak kıstelyevm vergi . 8 !rlnclden artan kadı vakitile şirketçe kabul edil 
imzaları bulunmaktadır. imzala lerln besısbıoda ayhmn tamamen dılnıektedır. mie sert meyli de trenlerin faz 

Sayfa: 2 

Orta tedrisat muallimliği imtihanı 

Kültür Bakaııiığı imtihan 
suallerini tesbit etti 

Haziran devresi imtihanına iki sene mu
allimlik yapan 

muallim mektebi mezanları girecekler 
Kültür Bakanlığı, haziranda metri ve cebir. 

yapılııcak olan orta tedrisat mu· I C - Liselerin ikinci devre 
allim muavinliği imtihan sualle· üçüncü sınıfında okutulan ede· 
rini teslıit ederek Kültür direk-

1 
l.Jiyat ve kozmografya müfredatı 

törlüklerine göndermiştir. Sözlü E - Bu mevzular etrafında 

ve yazılı olarak yapılacak imli· iki ve bir plan ihzarı. 
han sualleri ıunlardır: Fizik, kimya ve tabii ilimler 

Türkçe grupundan: grupundan: 
. A - Lis~lerin 1101_1 sınıf e.d~ 1 A - Lise ikinci devre birin 

bıyat kolu Turk edebıyat tarıhı ci ve ikinci sımflarında' okutulan 
müfredatı. 1 fizik, kimya müfredo.tile üçüncü 

B - Türkçe modern edebi' sınıfın edebiyat kolunda gösteri 
bir metnin izahı. . _ len fizik, kimya müfredatı. · 

C - Mektepte bır turkçe B L. 1 · ·k· · d . . . . - ıse erıo ı ıocı evre 
ders verılmesı ve bır plAn 1hzarı 1 • d k t 1 t b.. ·ı· ı ,. . . 1 erın e o u u an a ıı ı ım e 

E - Türkçe bır kompozıs· müfredatı. 

yon. Tarih coQrafya gru 0 dan· C - Bu mevzular etrıtfında 
A _ Orta mekteple~n nte li iki ders ve bir ~IAo ihzarı. L!· 

ee ikinci devrenin tarih coı?raf· boratuvarda tecrubeler 1apılması 
ya müfredatı. ' Yapı.lacak imtih ırnda kaza 

B H r ·ta t · . nanlar, lıse ve orta mekteplere - a ı arsımı, . • . 
B _ Türkçe m d ed b. 25 er lıra aslı maaşla staıyer ola 

bir n üfredatı. ra tay~n e ı ece er ır. ır ee o ern e ı I k . d·ı kl d. B. 

E - Lise ve orta mekteple· ne staıdan sonra çalıetıkları 
rin sosyoloji müfredatı. 1 z~mre. muallimleri ve mektep mil 

D -- Bu mevzular etrafında durlerı huzurunda verecekleri 
üç ders pldm ihzarı. nümune dersinde de muvaffak 

Matematik grupundan: olacak olurlo.rso. muallim unvanı 
A - Orta mektep metama· nı alacaklardır. Haziran devre· 

tik müfrfldatı. sindeki imtihanlar, muallim mek 
H - Liselerin birinci ve i· tebi mezunu olup da iki sene 

kinci devrelerinde okutulan jeo hizmet ed'3nlera mahsustur. 

Maktu f iyatln satış 
Birinciden artan 

f ç~a~anhk memurlanmn 
terfiM projesi ne suretle tatbik edileceği ikti

sat Veknletinin teklifi üzerine ic 
ra vekilleri kararile tatbik oluna Birinciden art•n 
oaktır. rını göz önüne almış ve bu hll 

İşbu kanunun hükümlerinin sustl\ bir kanun projesi hazırla 
tatbikine belediye idareleri naza · m..:ğa kurar vermiştir. Proje 
ret edecek. iktisat vekaleti tara· dahiliye merkez teşkildtı kanunll 
fından memur edecek teeki!Atta nun tadili şeklinde olacaktır. Hı 
bu nezaret re kontrolü ifa ede 1 zırlano.cak olan proje ile dahili 
bilecektir. ye merkez teşki!Ulında ilk memll 

Bu kanun mucibince maktu riyetin başlangıcı 20 lira asli mı 
fiat ve etiket koymak mecburi· 
yetine riayet etmiyenler ticaret aş olacak. şeflerin maaşları ise 
hanenin ve suçun ehemmiyetine 40 liraya çıkarılacaktır. 
göre ilk defasında beş liradan Hazırlanması etraf nla ted 
elli liraya kadar hafif para ceza kikler yapılmakta olan bu proje 
sı ile tecziye olunacaklardır. dahiliye merkez memurlarının dl 

Tekerrür halinde bu para ğer birçok l>akaulıklurcta olduğ 
cezasile beraber ticarethaneleri, gibi terfıhini ve netice olarak me 
üç günden on beş güne kadar morların vazifelııaine karşı baQll 
kapatılmakla beraber keyfiyet 
masrafı mahkılme ait oımak ü· hklarını seğlıyaoaktır. 
zere tfoarethanelerinin halk tara 
hodan kolaylıkla görülebilecek 
bir 7erine konacak 7aftalarlA ve 
mahalli gazetelerle de ilAo olu· 
nacaktır. 

Bu cezaların tatbikine ma 

Hataydı artık hak ve a~alet 
teesüs e~ecek 
(Birinciden artan) 

vindirmiştir. Bu karar·ın tatbikil 
halli belediye encümenleıine ka 
rar verilecektir. yarından itibaren Halayda d 

Bu kararlar kat'i olup an· artık hak ve adalet merhumla 
cak ticarethanenin bir haftadan yer alacak ve halk serbesçe sü• 
fazla kapatılmasını müstelzim kun içinde reyini kullanacaktır• 
olanlara suçlular tarafından umu 
ru belediyeye müteallik ahkamı Kayıt yüzde 99TOrk lehine 
cezaiye hakkında 1608 sayılı ka 
nunun hOkümleri dairesinde iti 
raz edilebilinecektir. 

Ruıya· Mançuko hu 
dudu hadiseleri 

İskenderun, 12 (Hurııusi md 

habirimizden) - İskenderun ti 

Kırıkhanda yapılan ka1ıtlat 

Türkler lehine çok müsait şekil• rın bulundoau orta alt kısmın otuzar gUo ve senenin 360 glln r İhracat tücc4rları, vapur kum la 1ilk çekmelerine engel oldu 
fonunu küçilk 1azılarla yazılmıe olarak hesap edildiği ve buna da panyalarının bu yeni politikasın Aundan azaltılacak surette hesap 
•Türkiye Cumhuriyet merkez 3258 numaralı kanuna ald lzahoa, dan eikl\yet etmieler, bunun üze ve ona göre inea edilmektedir. - Birinciden artnn-
bankası ıo on türk lirası, ibare meye dercolunan bir misalin se· rine aldkadar makamlAr iei res Çamlı tüneli Aydın hattınıu hddiselerine sebebiyet vermemiş 

de inkişaf etmektedir. Halkuı 

yüzde doksan dokuzu nisbetio 

Jeri teşkil etmektedir. bep olduğu Maliye mOfettişlerlıı men tahkika başlamışlardır. İhra en ivlek kısımlarından biri üze !erdir, Halbuki Japon ve Mançu 
Arka yQzQ den alınan teftiş lOylhalarıodbn cat tüccarlarının iddiaları gibi rinde bulunmaktadır. ko kuvtetleri daima Sovyet hu 

anlaşılmaktadır. kumpanyaların böyle muvazaalı Trenlerin hamule ve cer ka dutlarını ihldl etmieler ve bu 
Önyüz renginin aynıdır. Tez "Kıstelyevm vergilerin besa- yollara saptıkları ve bazı sıkıaık biliyetleriııi artırmak maksadile nun en son tezahürü de geçen 

1inat çerçevesinid üst ortasında bında bu yolda hareket edllmesl . . . . elektrikli işletme tesis edildiği ayın 11 inde on .,bir Japon tay 
ve iki satırda "Türkiye Cumhu ol mUmklln kılacak kanuni blr ~~zı~et.lerı fırsat bılere~ ıhra?at zaman bu tünelin elektrikli loko yaresinin Sovyet toprakları üze 
riyet Merkez bankast, ibaresi 90 bUkUm bulunmadığından bundan :il~rrı:'~:ş::;~~k1:~~cesabi~m~;~~ motiflere de geçit vermiş olması rinde uçuelar yaptıQı ve bu tay 
üst 4ki köşesinde madalyon iÇeri sonra bir seneden noksan mOddet sa bunlar hakkında hükumetçe icabını dahi göz önünde bulun yarelerden birinin indirilerek 
sinde iki satırda •10 türk lirası, lerln hesabında her ay kaç gUn kararlar alınacaktır. duran Nafia Vekaleti Çamlık tü Sovyet makamatı tarafından tev 
rakam ve 7azıları vardır. Çerçe :ıeknk lbt sretsl~ o mlkdarların nlazadrı Diğeı· taraftan, memleketin nelini eimdideıı elektrikli işletme kif edildiQidir,' , 
\'enin ortasında Ankara kalesi 365 a Ue au ınml adsı veb senlen n e mevzuatına çok aykırı olan bu ye göre tesisatını muvafık gör SalAhiyetli Sov1et mahfilJeri 

. . b f g n zer o en esap anması k 1 . . müştilr. Japon kumandaohklarının Sov 
nın resmı ve unun 88~ tara ın lUzumu tamlmen tebliğ olunur hare et ere eımdıden sonra mey =====-==~~====:::! vetler alevhindeki bu uydurma 
da da beyaza yakın mavi renk • dan. vermiyecek esaslı tedbirler ayrı ayrı mukaveleler 1apacak 1 1 

haberlerini iki veye atfetmek 
te bir daire vardır. Banknot ziya K .1 t k f alınacaktır. Bu arada Deniz tica lardır. Bu mukavelelerde her 
ya tutuldu~u zaman bu dairenin onyaua a o~u an :et müdürlüğü_ limanlarımızda. cins mallarımızın muhtelif mab tedir : 'I b- 1 t Birisi Japon efkdrıumumiye 
içerisinde •Atatürk. ün fıligran Yarış ve ıslah encumenl ne. '' yapan ecne 1 vapur arın arı 1 reç memleketlere ait t navlunları sini Cindeki h>ırp cephelerinden 
eeklinde bav resimleri görülmek mıoa Konyada Haziranın 19 ve felerioi sıkı bir kontrol altında ı ayrı uyrı tesbit edilecektir. Bu başka taraflara Qevirmek,ötekide 
tedir. Çerçevenin alt iki köşesin 26 ıncı Ptızar gUnlerl at koşuları bulunduracaktır. A1rıca, harice suretle ecnebi vapur kumpanya Japon askeri makamatının iki 
de iki ufak rozet içerisinde "10,, ı yapılecaktır. Her tkl baftanıo pa) Türk posta vapurlar ile şilepleri 

1 
ıarın, ihracat mallarımızm sevke memleket arasındaki münasebs 

rakamları vardır. zar gOnlerlnde dört koşu vardır. nin muntazam seferler yapaoak dildikleri devirlerde fiyat epe tı vahimleştirmek i~in anane ha 
Banknotun her iki tarafı Kazananlara bUyllk ikramiyeler ları tarihe kadar, ihracat mevsim ı kiilAsyonları yapmalarının önü· lini alan usullerine devam eyle 

Ta7dus "çelika tabıdır. A.A. 1 verilecektir. terinde hükumet kumpanyalarile ne ge9ilmlş olacaktır. meklir, 

de Türk defterine tehalükle kaf 

dolunması Hataydı kahir Türk 

ekserinden eüplıe edenlerin g~ 

receQ'i bir manzara teşkil etmek 

t~dir. 

f ransız ~ükumeti 
- Birinciden artan -

rin geri alınmRsına hem denil 

de, hem do karada kontrolüO 
tekrar tesisiııe mütevakkıf tutao 
eski .Fransız hükumeUerinin hl 

reketini aynen şimdiki Fransıı 

hükumeti de tıtkip eylemekte 
dir, 

Bu harekette hiç bir değl 
şiklik olmamıetır. Binaenaleyll 
bu bapta çıkan bütün haberlef 
yanlıetır 1ahut da kaeteı:a 

yapılmiktadır, 
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SAYFA 3 
YENi MERSiN 

1 
Mersin 

Piyasası · Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

ingilterede boşboğazlık eden D\.1nyanın ıı-5- 938 
K. S. 

Pamuklar 
En büyük kelebeği Kıevlant 40 

S k 
· · k Londradn haşern tı topltyan 1 Dağmalı 29,50 

bir Spil{er 
özünü yerine getirme ıçın şap asını hüyUk kolleksiyonerler vardır 1 KKapı malı 5 50 527.' 

ğ bur kaldı · 
0 

, · b oza , ,7~ 
yenıe e mec nların kolleı{Slyonhırında u Kırma fi 

d
. •· lunan bazı kelebekler 40 ve· 1 Kozacı parlağı 26 

Bir iddia ederken, biz: riml diye ettiği vaa ı kulalf.- 50 t · f k d ., · d d. ı el 
- ... kafamı i\eserinıl deriz ıarile işitenler o gün de tele· ı ~a 1 

11
: ~r~ e;erın t~ ır. buğday - çav ar 

İddiasında haksız çıkarsa, vizyon başında, spikerin, şap l vc.ı ar u n a~ ıyme ' . ~e Sert şark 5, ~5 
karşımızda ki ııi n sözllnll, tut· ~asını afiyetle yediğini gözle n•dır k•lebekleıı 1 

utmak 
1 çın Yumuşak 6, 1 ~ ,5 

mesını, kafasını kesmesini her ·ı .. U 
1 

bu bahar mevsiminde ava çı Yerli buğdayı 
rı e gor yor ar. ç d 

halde istiyecek değiliz! Fakat, Fakat, adamın yediği ş~· kacaklardır. Kararlaştırıldığı av ar 
4,6:!,S 

lngilı·zıerı·n bu n1anada söyle ·· )ı\ B ı · Anadol Yulaf . . . . . . . yin hakikaten şapka olduğu- na gore evve a a avıyaya ve 
dıkle•ı sözlln ta!b~kını ıste'.'.'ek n• inanan pek yok. Çünkü, sonra Yeni ,ginoye gidecekler- arpa 
le _herkes kandını haklı gore· sofrada yediği şey bir hasır dir. Bu av mevsiminde her Ana~ol. . 3,3B7t~ bılır, t 

1 
.. 1 1.... . Yerh alıvre yenı M. ,, · 

Onlaı· şapkadır. Fakat, bunun haklka avcının ft ıayyu. et ıgı ş~y Nohut ekstra 5,.10 

F l
' ö 

1 1 
ten hasır olduğunu kim isbat dünyanın en bl\yU1' kelebegı Fasulye 6 8 

- a an şey ş y e o maısa . . . . , şapkamı yerimi diye iddiaya edeb:lır? Acaba şapka şeklin· nı yakl:llamaktır. Bunu~ k~· Yula~ yerlı 
girişmiye alışmışlardır. Geçen de yapılmış kijiıl helvası gibi notları yarımşar metredır. Bır Mercımek yozgat 

4,62 5;5 
ı20-ı;:o 

20 lerdP, Avusturya da, böyle söz ti r şey değil mi? 1ııgi1 iz profesör Un Un iddia et· Sablep _ 
verip sonunda, iddiasında ya· Bunu yalnız bir kendisi tiğine göre bu, bir defa böyla ~a~ı çogen 
?ı!ınca, şapkasını. bir y~~~k biliyor bir de lelevizy•n ide muazzam bir kelebeğe rasgeı 1 c~b:imu 
ıçıne doğrıyarak yiyea bırısın r~si. miş fakAt yakahyamtımıştır. ı Susam 

den ~:ç~~un;u~ştugene böyle Tayyarecı· kadın ' . yapağı 
şııpkasını yemeye birisi daha Sıyah 
mecbur olmuştur. Fakat o, Şark şapkasını ısıra ısıra yt>miştir. A melya Erhart nusıl kayboldu? Anadol 

Hadise şu: . h "d. . h. . f l Aydın 
Geçen hafta bUtun Ingil· a ısenın ma ıyetı an aşı ıyor Yıkanmış yapak 

!ere, kral kupası futbol macı Amelia Erhart ismindeki Malezyalılara göre, havada Güz yuou 
~I~ heyecan içinde idi. Maç kadın tayyareci bundan bir ki bu cereyan onların taptık 1 

Konya malları tiftik 
1p k

8

1 tadraftabı~ hi.çbirİ b; r gol y_a ay evvel çıktığı bir seyahatte ları ilahların hiddetlenmesin- 1 KYoz~akt 1 
ma an ıtmış, bunun nzerı- b . . b 1 . . . · eçı ı ı 

ne maç müddeti uzatılmıştı. kay olmuş ızı u un~~amışh, den ılerı gelmektedır. Kulları » dabağ 

75, 
ıı 
t6, 

50 
46 
50 
80 
70 

110·190 

50 

Bu fovkaltıde mUdJetin de bit . Kadın ~~Y~~~.ecının ıssız nın. bazı bereketle~.ine ~iddet- pirincler 
mesi b' d k"k k l . bır adaya duştugu ve orada lenınce havalarda ofke ıle do· . . . . ' · ne ır o ı o a ıncaya I kt .. 

1
d .. v.. d"l" Bırıncı nevı mal -20 

kadar gene iki taraftan hi" aç 1 an ° ugu zanne 1 ıyor. la!ı.ır ve bütün canla mahluk· tk· · · ı v F k t b ·· A ı· E t ... ıncı nevı ma 
biri gol yapamamıştır. a a uguo. me ıa ~r_- lan yok edermiş, . , Çay 'Jg~ 

işte o zaman, maçı rad· ~ar~la b~ra~~r Kıogsfort Smıt Şüph<siz ki. ;,; m- od•-. I\&bve 104 • 105 
yo dinleyicilerine nakleden ısmındekı dıger hır t.yyMracl· laranıo Malezyalılar gibi kabul D ·ı r 
spiker, bULUn lngiltered• m• nin nası~ kay~oldukları ~ak· etmelerine imk4n yok, Fakat . • • ~r~ e çı radyo ile takibeden mil· kınd~ hır dehi. elde edılmiş bu He bir hakikat bulundu· Keçı derısı_ç!f~ 

. . . . oldugu zaonedılıyor. _ ~ Koyun derısı kılosu 
yonlarca kışıye şu ıddıada bu B" f"l . d k 1 • gu da muhakkak. Sıgvır derı·s·ı tuzlu 

1 
ır ı mıo e or arını çevır- . 

unuyor: mek üzre Malezyaya gidip gel Malezyalıların babsettıkle- Sığır hava kurusu 
.. - Oyun iki tarafl_an hiç miş olan bir sinemacı şuolaıı ri bn esrarengiz hava cereyan Manda derisi 

hırı gol yspamadan bıtecek. anlatıyar: lan hakikaten mevcut olabilir Eğer bir gol atılacak olursa "Malezya yerlüeıi arasıo bunu kabul ettikten sonra A- badem ve çekirdek 
ş-.pkamı yeri~t .. da acırlardanberi devam eden melia Erhart ile diğer tayya- içleri 

Fakat, sp1ker bunları soy· bir efsane vardır Bu efsaneyi recinin bu cereyanlara kapı· T ti b d · · . · • a ı a em ıçı 
ledıkten SJnra, halka. hake bütün yerhler bir hakikat ola lBrak sulara karıştıkları v~ bu Acı » » 

min takımlardan bi riae penal rak tanırlar suretle kayboldukları da mu- Acı çekirdek 

80 

33·34 

90 

13 MAYIS 1938 CU~A 

L A N 
Bina Tamiri 

Mersin Osmanh Bankası ~irektörlüğün~en; 
Mersin Osmanlı Bankasının lUzüm görülen 2315 lira 

bedel.i keşifli tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin 14-5-9:38 tarihinden itibaren Banka müdilr· 

lUğUnden keşifname ve şıırtnameyi görmek Uzre ve eksilt· 
me gllnü olan 23-5-938 tarihinde saat 16 da 300 TUkr r· 
raı:n teminat akçelerile beraber banka mUdUrlUğUnde bulu~ 
mal arı. 

MUdüriyet en muvafık şeraiti havi teklifi 
besttir. 

intihapta ser 

lçel J apu müdürlüğün~en 
~tersinde ~leıitli köyünün bişik mevkiinde şar 

kan Veli oğlu Mrhm~t garben olaş veresesi yahya 
ve alış ibrahim eşi fatma şimalen elif ağa vere
sesi cenuben tiirk o~lu veresesi oğlu siileyman ve 
karı~ı ve hayrullah ile çevrili 827 ı metre mu
rabbaı tarla 3 25 senesinde elli lira bedelle ve az 
mak mevkiinde ~arkan deniz garben guk velidede 
ali vereseleri fatma şimalen yusuflu ve dede ali 
vereseleri fatma cenuben top~l kızı halice eşi Mu 
sa ve Osman kızı Ayşe ile çevrili iki hektar 2975 
metre murabbaı tarlayı da 332 yılında yiiz yirmi 
lira bedelle meyanede mehmel oğlu Hasan uysa
la satış yaparak tas(lrrufunda olduğu köyünden 
verilen ilmühaberden anlaşılmış ve mezkür tarla
ların da senetsiz lasarrufauan l~scilini talep edil-
miş ve 25-5 938 giinfı saat 16 da mahallen keşfi 
yaJ>ılacağmdan veraset ve tasarruf iddiasrnda bu
lunanlar varsa mahalline gidecek memura veya. 
hul ~lersin Tapu uıiidüriyetine müracaatları ıl~o 
olunur. 

i L A H 
Mersin O(man Baş mü~en~isliğin~en 

G mamult'ıu 
M3. 

Muhammen 
hacmi vahit Fiatı 

Lira ku. 
öo,ooo 

3 7o 

Cinsi 

Gügnwr 60.000 ! 
50.000 

1 -lçel vilflyetinin Mersin kazası dahilinde ev 
cili köyü civarmda vaki Ayı pınarı nam Jevleı or
manından yukarıda 3 kalemde yazıla Gögnar atta .. 
cmm her biri ayrı ayrı 3 parça olarak satışa 

0

cı-
karılmıştır. " tı verdiğini bildiri yor ve pe Malezyada esrareı.giz bir hakkak olarak düşü:ıült bilir. Urfa Yağı 

?•Ilı çe~ilince gene kendisı cereyan vardır. Bu cereyan Çünkü bu iki tayyareci o nok içe! " 
ıliln edıyoı· h d · · ' · t v d ld"k ----------. ava aKı şey.erı opnga veya taya k• ar ge ı ten sonra 

;~ot! denize doğru çeker. Mesela, kaybolmuşlardır. M• \\' t.' • \ • ll'l 
t f a~ınp ohm yal~ı" karşı ı birçok kuşların bu cereyana Sinemacının anlattıkları ha 0(8 lPı m&ıln\S mUCB \ 

2-- Beher m3. gayri mamuh'ınun muhammen 
bedeli 370 kuruştur. 

ara lakı sp?rcul~r degll, aynı l kapılarak denize doğru sürük kikaten alimleri çok alakadar ARA YOR UZ 
zamanda spıkerdır. lendikleri veya karaya çarpa· . • Matbaamızda çalışmak 
. Ertesi gllnU rudyo şirketi rak parçalandıklan görülmüş etmış ve o ~ıntakalarda t~t üzr• Mürettip, Makinist ve 
ıd:ıresine birçok dinleyiciler tür. kikat yapmaga karar vermış· Mücellide ihtiyatımız vardır 
müracaat ederek bOyUk ltıf Bugünkü yerlilerin söyledi lerdir. Bu telkikatta alınacak isteklilerin müdürlüğe müra 
eden spikerin ~ezUnü yerine ğioe göre tayyarelerin de bu neticeye göre tayyarecileriu c_a_a_tl_ar_ı _______ _ 
getirmesini islıyorlar. Bunun cereyana kapılıp kayboldukla orada kayboldukları ihtimali 
Ozerine maçta kazanan tarafa rı görülmüştür. de faılalaşıcaklır, Satıhk ev 
nasıl kupa verilmesinde vaat B · b 1 tululduysa, spiker de sözilnil ır peygam ()fİil mektupları Mersinin Mahınudiye ma 
tutuyor ve •• , hallesind• KüçUk hamam civa 

, •• şapkasını yiyor! Bundan bir iki ay evvel, bu hususta izahat vererek de· rında 151 inci sokak 15 nu· 
SözU bUIUn lngilizlere bir lngiliı eski eserler mUte· miştir ki' meralı ev salllıktır. 'E Ev tahtani dört oda bir 

.. 3- ~a~lname_ v~ m~kavelename projelerini 
gorm~.k ıstıyeıılerm n_ıersın orman müh~ndisliği .. 
ne muracaal elmelerı. 

4- Salış 27-5·938 cuma günü saat ı 3 de 
mersin orman baş mlihendisliği dairesinde yapı_ 
lacakllr. 

5-- Şalış köylü açık artırma usul ile yapıla-

caklır. 
6 - mu vak kal temi nalı 14 liradır. 13- ı 7. ı 9 .. 25 

1 l A H 
karşı verdiği için sözilnU tut hassısı, Filistinde keşifte bu· ' skiden Lakis kalesinin b ı d "' mutbahtır. İçerisinde çeşmesi 
tuğunu hepisine gösterm~k is- lunmıışlu. Bunlar, altıncı asır u un ugu yerde buglln mey tulumbası vardır. Altı bod F b .k uıaı k 1 b 1 . 
liyor ve şapkasını, televızyon deki ibrani dilile yazılmış yir dana çıkarılan on sekiz mek· rumdur. Almak istiyenlerin a rı anıtz nıunı ı apu ez erı 1·2-938 
önünde yiyor. Birkaç gün •v mi kadar m•lttuptu. Bu mek• tup p•~ga":'berin eli ile yazıl· matbaamıza mUracaaıları, 5-5 tarihinden itibaren ıes~iı _ edilen satış fiyatları aşa 
vel radyods: tuplar, Yahudilerde daima ol mış degıldır. fak.at mektuplar • 1 " l ğıdadır. ~euışlık Tul Fiyatı 

-Gol olursa şapkamı ye duou ibi auak çömlek par· da ondan bahsedıl~ektedir, 1 8 0 1 S Ol"'Jtre • g ~ Bu yazılar, MılAddan ev· ' • X nı. r. lira k 
Pul kolleksiyonu çalan ?~arın~ .yazılmıştı. b" vel 527 senesinden kalmadır. Sallık kuzu ve kısır koyun : Seyhan bezi ıip \l 70 36 7 •>5. 
S ilerin 'en zeogi pul lngılız illımı'.keşfınden ır yani, Kudüslln fethi tarihine Devlet ziraat itlelmeleri ,, ,, ., 2 90 3 6 s:39 

k 11°~Y~. 1 
eningral müze· mUddet ~ora, hır Arap te:a· yakın bir devirde yazılmıştır. kurumu Tekir Çiftliğine ait' Horuzlu bez., 6 75 36 6,70 

.0 . 0 eı)onu 1~1 daıresinde fından oldUrUlmUştur. Alım, Dört bir taraftan çevrilmiş o· olup Tarsus çiftliğinde bulu· .~ 36 sının posta pu arı h t tk·k t ( O) b k lk ki " " '* 
75 

6 35 bulunmaktadır. J{olleksiyond• da a uzu~ e ı • yap~mamış lan Yahudiler, reislerine sui· nan 66 aş asap ı to u ' • 

buln du 

, lekellerine ve buldugu bu eserlerı erko- kast hazırh~orlardı. Bunun ve kı.•ır .koyun satlıktır. . • 1 Sııtış peşin bedelledir. 
n n) a marn d t . . . J • • • • f alıp olanların Sılıfke 

.. ı·t 65 b. stn pulu vardır daşlarınn evre mıştır. üzerine reısler bırbırlerı)le T ı.· 'ftl•v• '"d'" ıuv·· .. 2 - Hir hah·adan 3'1ailı sa\ıı;:lar ı·"· .. ın po . t ·ı·ı k" il • d el\lr çı ıgı mu ur gune mu J -ı t) "' .-ın o/o 2 Bunların •rasında 1848 sene· Şimd1 ngı 1 es ı eser m mektuplaşmağa başlamışlar 1
• racaatları il&n olunur. 6 . G zam yapılır. 

sinde neşredilen MavrikiY• tebassısları . t u meklupların. BugUn keşfedilen mektup - 3 - Sıf ıııasra fla rile ba 1 )'a anı balaj' bedel-
adasının ve 1863 senesinde dört bO"'Uk lsrail p_eygambe· ıar da bunlardan bazılarıdır. O tarihto peygamberin Ya l . .. . . . J en muşlerıye a· ıur. 
çılt•n Kalumhiyanın nedir ve . den birinin kavının• yaz· Bu mektuplar z•nnedildiği gi hudilerle nrnsı açıklı. 0, Kel 
kıymolli ~ulı•rı da mevcuıtur. rı~ mekluplar olduğunu sHy - bi. o paygamber yazmamıştır. danilerle birleşmek isiiyordıı. 

Kolleksıyonda ı1k defa t857 dıgı fakat bu mektupların çoğu, llalbu ki bu mektuklarda "ek 
senesinde basılan Çarlık Rus lüyorlar. Kt b ter ve ede söıU dinlenmemesi lazımgelen mek bulmak ve ertılc borazan 
yası pollarile son devirlere ka Fransız «. '.: ;UdUril otan bir peygctmberden bahsetmek sesi işitmemek için,, Mısıra 
dar çıkan bOtan pullar dıt' bu biyat akademısı ısı Dilso tedir. kaçılması tavsiye olunuyordu.! 

lunmaktadır. eski eserler milteh
999 

Tarsusta M. Raıimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 
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r Remington 
. . .. ~lHf. IBtBIHl .. IBf. !IHtBf.il • *-"-• !f. !f.;f,+.!f.!f. ~ 
:F~ b~:i·l~a ~~··s~~aı·~~i\~~9·~~~~ 

Sahiplerinin nazarı dikhaline 
~ .. • .. 

Mersinde şimdi} I! kadar bir dökümhene bu lunma-~ 
: :dığmdan döküm i şi olanlar uıun masraf ve külfetler% 

. ~ihtiya r etmekte Ta rsus, Adana ve sair mahallere gide-· 
~rek işl ı rini yaptırmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·'! 

: :kate alarak Mersinde Ata Çelt·bi Basımevi civarında: 
: )l numaralı sokakta yeni bir Dökümhane açhm. jf. 

• • 
:oô~ümhanem~e her nevi döküm işleri yapılmakta~ır .$ 
~~Fiyat çok mutedil ve ten:z.Uatlıdır. ;:. 1 
!O! • 1 ı 

H er Dairede 
Her ti caretlıaı1ede 

l-Ier Yerde 
• 

• ti/! o 
o o o 

: ·Dök ii nı i~i ola n f ıh rik ~ı, sına i nıiiPssestı sah ip *- J 
~IP.ri n in nı em rı un edilt•Ctığirıi şimdidf\n arz~de ~ • Daima R ( M H 6 T o N yazı ma~inalan • 
:.r i ııı. :. ve Şeri tı eri kullanılıyor 

• 1 • o 

- ' 

:.Çürük çıkan ve beğen ilmi yen parçaları, ~ Sizde bir REMING TON alm~lı .. i 
~geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve~ sınız. Satış yerı 
atemizliğe itina olunur ! !llc:: - ıfAı•.. V

1 

iiyam Rıkard~ 
1 ~ Hariçten sipariş kabul edilir. % ~= = .... ~ ; ef11 

.. bb' ~ o : ~\ _ ~ 
o ~ @ 
o @ 
O Kelvinatür <SOÖUK FJ1\VA Dolapları ) O 

• Akın dökümhanesi sa i ı ~ 

~ tBRAHİM öZBELLt :. :. ................................ .. 
Foto Amat6r 

Cemil Erl{al 
Her türlü fotograf, makine ve malzemesi salat yeri 

Amatör i şleri ağrandismaolar ucuz fiyatla yapılır 
' Tarsus istasyon caddesi No. 90 1 müteaddid yeni tekün1ülat ve tadilatla g 

o büyük ınuvaffakiyet kazanmıştır. o 
O Diğer uıakim· l~l'dt>rı c c:ı rP)' an sar fıyatm d a O 1 y fı zd e ku·k azlıAı itibarile de 3) rıca bir lııı • 1 
o susiyeli lwizdir. ~ 
6 Soğuk hava m: kiru .. si alm~~ i~tiyPıı say ın @ 1 miiş teril~riıuiz · miij ı .. ı .. riz Fi~ at iiz~ri nde 1 
g o ma uıi ( c (lıJ h n rl ıL ) o pı lı -0 ..ı pı p i hi l:ı 1 si tler de ~ 1 uzun vadt•) n h~ ğl a n< (' d lır. @ 

;;;'li;;ili;;'I Sayın Mersin Hal~mm Nazan Oik~atine 
~ffilfığ]~Jm1Jmlfm!~fm!Jml11!!Hl!!Jl[!!J karyola - Sanda/ya- Otomobil lastikleri 
~ I k [ . f · Otomobil boyaları • bisiklet parçaları 
~ Sağ 1 czanesı it . Topta!l.vepera~~~de ~~~ılı~·. 

O Adres: Uray caddesi 1 
, Mersin G~mrük karşısm~a~ır . . ı f ıyatlar mute~ıldır. Sayın müşterılerımıze teshı~tgosterılıı 
' .. Her nevi Yerlı ve Avrupa eczayı tabbıye ADRES : o. Enver ozman 
1 mustahıcratı bulu .• naw , 

;,~~.- ~~~~-~~,4t~~-,,.~ ~~ ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
O JORJ SATEL @ ~~~~~~~~ ~~ Mersiu Belediye Caddesi ~0-30 ________________________ ._ __ .._ ..... .._ _________ a ____ ..... ____ ı __________________ _ 

@0000050 @@@@@@@ @@00000@ 

TÜRK HAVA ril!I . .. ~u~~~ ~.:. ~~ KURUMU 

' ls~n~~=r!osk~a -Üni:~~si ' ~~~~~~n~~n~e 
~ seririyatı hariciyesindcn mezun ~ Çekılır . 

Hastalannı Bayrnm giınlerinden mada her giln 0 her ocağı zengın 
aabah saat dokuzd n on ikiye kadar ve öğleden son- O eder• 
~de:~ beşten onsekize k d r mu ycnebancsinde kabu•m Sizde Bir 

ADRES : Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 1 d 1 
&e====::::=ı , 

29 ~o~I;• .~-J ane a ınız. 
nuu } • =m•••••ı ! len suyu ı 
8 Sayın llalkuu~ızm Sılıtrnu!11 ~üz ön~inde tula ra ~ ~ş i. bul~nnuyan K~ YAi 

DELEN SUY UNU gaytıl sıhhı hır şekılde menbagllakı tesısatında eksık-

likleriui tamanıl<ınuş ft1 ruıin en , on u ullerini yapllrmakda bulunduğu- ı 
mzu arz ederiz. 

• K · E N SUYU· 1 
1 Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam ~orularla billur ~liYurlaral 
1 indirilmiş ora~anda bütün fiziki ve kimyevi evsafını muhafaza ederek el deymedenl 

lg! ~ususi kimya~eriıniz ~uzurun~a damacanlara ~ol~urulmakda ve muntazaman 1 
şehrimize gelme~te~ir , 1 

1 KAY ADELEN SUYUNUN pvsafı ve fevkalil.deliğine gelince: Yıllar geçdikçe tıalkıın ız ıııl 1 gOslerdiQ'i ra~bet ve teveccühü karşı sında fazla söz söyleme~( zait görüyoruz. Sıhhat Bak"lnlıgı 1 , 
B ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYA DEi.EN SUYU yalr ız Türkiyenin il . 
ti en iyi suyu olmakla kalmıyarak ' Dünyanın h'r inci kaynak suları arasında buluııdu~unu isbal ·~ 
• etmiş tir • M 
~ · İş tahsızlıı"ta, hazımsızlıQ'a bir çok m;do bağırsak hastalıklarına kareı KAYAOELEN şifalı bir =( J 
ft hayat kaynal'tıdır. • ...__/ 

1
11 Suyu pek temiz ve berrakdu. Turübe eden sayın lıalkımız lundilıde buldulf u ~ lndtll.Jt ve sıhhatm il , 

11trd/ll f ar/iJQl'la suyumuzun müşterisi çol!almaktadır. ftl · 
Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakk aliyesi Q 

•••• • • ~ , n nn • ••• • .. ~~ Yeni la ı uıe v iude nasılnuştır. 

-

IHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırhklt Davrananı 


