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sQratle ricat ediyorlar. 

Sahibi ve Umum N..,.ıyat 
Dlrektaru 

FUAD AKBAŞ 
SALI=-

5 
idare feri N 1 S A N 

ful M~~ • lltnla 1 9 3 8 
Sayısı 5 kuruı Yılı; I Sayı-

Talafon No. 82 10 
2952 

G-"Ô"NDEL1K SİYASt HABER FİKİR GAZETESİ 

---------------------------------------------·-------------------·----·---~--------------------;;:: Hükümetçiler son müdafaa mevz.ilerinde tutunmaya çalışıyor ffitlerci diktatörlüğe karşı lngiliz.-italyan g6rüşmeleri •on •afhad: 

Katalonya tehlike içinde kralcıdittatörlük Dünkü görüşme 
Frankistler Leridayı işgal ettikten sonra :~n:~i 

iki koldan zahmetsizce ilerliyor 
Bir hükümet fırkasının ô:kibetinden haber yok. Bozulan kıta

lar akın akın Franaa hududuna iltica ediyor 

Madrid aene bombardıman f dildi. 50 tisi öldü birçok yaralı var den: Yeni kabinede iş ve müna 
kalAt nazırları millt kC-~ylü par 

Umumi bakımdan tam bir 
·itilafla neticelendi 

Bir Franaız muharriri diyor ki: 

Harpten sonra Fransa dün1aya emir ve fikir veriyordu. 
Şimdi iaı kendisine fikir va emir ııriliror 

Fransızların cGoncaurl• aka J . Bu hercümercin ilhanı elt:A-i 
demiıi a111sından Roland Darge- n~~ıce ancak tö1le hülAsa fldil ~
les •Hudutlar• baelı/tı altında t bılır: Asker Fransa harbi k . 

• . . H7 n •enterensijan• gazetesınde neı- dı, polıtıkacı Fransa sulhu k · 
retnıekte olduğu makale silsile- ı betti. ny. 
sinin dokuzuncusunda "Harp \ Mütarekedeııberi hata. h 

. F~ I - . . 1 d"k h HIA tehlıkesl karş:sındıı ransa ne uzerıııe ıı e ı ''e er tüı·ı • 
· u nıu yapıyor. sorgusuna cevap ara vaffakıyesızlıkl re kaı·şıl 

F d ı "li . b ' . l f k' HŞ !i r,ı k makta ve ı·ausanın a ıı vazı ızı amamen a ır bır·ak 
retini gözdeıı geQirdikten sonra aramıza nifak sokan ffalk ~ı .''0 

ez<'ümle föyle demektedir: sine sarıldık. eı .ıe 

*-Ecnebi dostlarımız endi· B~yQk harbi müteakib hü-
ıe ile soruyorlar: Fransa JJe ya. tün dunya Fransa1a harranhkl 
Pıvor? FranRR kübiııe de"'ittir bakıyordu. Baııları Ollü ae . 8 

ı & • VIJ 'ir 
mekle meıguldür.. bazıla.rı ıse ondan korkuyordu• 

Avrupanııı asabiyet içinde O tarıhte, Fransa iAb fikir A ' 

. 1 . d , t :.o h çırpındıQ'ı, kasaoalarımızın boıal emır ~r v~rıyor u .. 
dıQ'ı, Hiılerin askerlerinin hu· . Şım~11801• kendısine fikir ve 
d d d. ki · · d · dl"'" A emır verıyor ar. Fakat " u ıre erını evır 51, vus .. b'I . . b vllrasını 
turyanın ağladıQı, Çekoslovakya :yı ıkmemı~ ıca eder ki, tehdid 
nın titrfıdigi bu sırada siyaset 1 ere ~rıı oyun etmekle d .) ıa 

.. manı eı14hından · v· adamlarımız nutuk tıoylüyor, ko j Bu vaziyet h vab~eçırernepiz. 
mite halinde toplanıyor, niebetler .ı.umuzB mı delAI:: den korktu 

b. d " b' l'k " d • e er? }f tee ıt e ıyor \le ır ı vucu e ge I Kaı'iyetle emin" k" 8J11r. 
tirmek gayesile birbirlerine ha· zırda, eu harpçı mi~~t '• h41ilıa 
karet ediyorlAr. ' S...u lklncıca. " 0 en ce-



~~~~~~-~~~~~~~~~-~ __ N_l_MERSIN 5 NiSAN 1938 SALI Sayla:ı 

Köycülük tetkikleri· 

Halkevi Kamataya verilen iki kanun Avusturya ilhakı Spor 
Pazar Giiı1ti Askeri memurlar 

·idari da,1 alarıı1ın askerlere 
gördürfılnıf)8İ teklifi )1 apıldı 

,..e devam ediyor ingiltere taı1ıdı. Fransanın 

l 
Ildlkevi köycuıuk komıtesı \raziveti belli deg'"" il Mersinde tam spor 

evvelce tesblt ettiği bir program J havatı yaşandı 
d1ıireslnde her pazar gOnll köy '-' 

Havacı ve ~enizaltı su~aylannm zamlarm~an vergi kesil· l
gezilerlne devam etmektedir. Ko Berlin notasına verilen cevap ilhakı ta· Bu hafta, Mersin gDıel bir 
mite ge~·rn pazıır gUoU de ev baş k spor bdyatı vaşıımışlır. Bölt.!e he-
knnı Mırnırnr Bozdoğan, köy ıılıe nıma manasını tazammun etmiyor yeti idaresiııhı tertip etmiş olduğu 

memesi için ~e bir laİi~a veril~i 
lf>rl llzerlnde tetkikat yapım ba- Berlin, 3 (AA) _ lngitere· lıu huı-ıustuki teLli galını ~ırası spor fırnliyetlerl nrasındıı alillurku 
yıın öğıetmenler, doktor, zirııat ııin Berlin büyük el~·isi lıugün 1 a..,Jiııce yapncttktır. alafranga gllreş; bi~lklet yarışları 
ve bııutar direktörlerinin de işllrıı " ve mllhı·m ıkı· futbol m çı vıı dı " fon Hibeotopa iki nota \'ermiştir. F · f tt r • 

An1rnrn - Diyarbakır say· A k l L .. kile Mersinin şlınıslladeki köylere Bu ııotıılarla lııgiltere Açus r~nsanın vazıye ı - ·Cumartesi gUnO öğleden son 
lavı genemi J\i\ıım Sevüktekin rpaç Sa ar ar RÖ"U gitmiş ve köyllllerle kUltllr, zlrııııt Parış 3 (AA) - Fransız hu t d rt t s·ı·rr · 'l' 1 J turyanııı Almaııyu ile birleşmesi ' · · rıt sa yum a yııpı an ı ı te • ar 
ile Erzurum saylan Şükrü Ko nün Örnek hareketi ; ve sıığlık mevzuhm Uıerlnde has ui tanımakta ve Viyanada bir in kı1ıneti, nim an hükumetiniı! A \!Us : sus mttçı mlltevazln kuvvetlerin 
çok meclıse iki kanun teklif et· 1 bıhtıller yapılmış ve basta köylU .1. 1 k 1 1 1 tury rı daki yeııi vaziyeti tasrih çarpışması bıılin·'e çok heyec"nlı gı ız >aş ·onoo os ıığunun açı ma u " 
mişlerdir. Biriııci teklif "Son tel Birinciden utan ıer doktor tarafıadısn muayene sını istemektedir. edon tolıligatıııı aldığına d1tir o ı olmoş birinci devreyi 2 - 2 bera 
kik morciı encümeni., nın lfiğvı Sanl 14 de Mersin Halkovi; edilmiştir Bilbass& bu gezilere iş- lngıltere bu konsoloslu~u 15 lan cevabını B~rliııo gönder l iş bere bitiren tıtkımlıır ikinci devre 

k ııisaııd1t açmak tasavrnrundndır · . . ye ıı a Y ır gayret ve U-110 askerlerin idari tla~tilarının b.andos .. unun çaldıılı istikltll mar,tlrak eden. bayan öğretmenlerimiz tir ı d h bU ilk b' 
geııe askerlere gördürülmesi esn şı)·le torene başlandı. öy evleıınde tetkikat yapmakta ~ı- ·ı k. . 1• k Bu cıevab \'Jzıyetın hukukan 

1 
mıtıe ~lrmişlerdlr. Frtkat bu dev · 

Sılla g()
·rc veııı' bı'r tıe'-·elı' ıı teşkı· Vaıı·nı'n hitabesi ve köylll bsıyanları11 muhtelif mev ' unı ıte ·ı ıngi ız onsolosu ayni ~ J 1 zulardıı husbıballerde bulunmakta \·azifeyi \'iyanada da görecektir. tanındığı mahiyetini tazammun rede Tarsus buılz bir Mklmiyet 

l~n:nı iste~işlerdir. Knnun tekli- . .M.~r!dan sonra ~bi.denin ka: dırldr. Haber aldığımıza göre öoll Alman ajansına göre, İngiliz etmemektedir. tesis E·lmlş ve ttrkası ıtrkasına 
fıııın metnı şudur: j ıdef!.ı onu ne gelen \alı ve Parlı mnzdeki baftıt da Kıızıınlı Karıt hükumeti, ikinci notadı:ı, Avustur Keza haber alındığına göre beş gol dııhu ııtıırıtk 2·7 gibi iyi 

"Mndde ı - Suuaylıırla as- Başkanımız Rüknüddin Nasuhi· dıvar Kııracallyas ve clvar;oda bu ya müstakil lıir hükünıet olmak Frı:ınsnnın Berlindeki büyük el bir netle~ elde etmiştir. 
koıi memurların terfi, tet dil, na 

1 oğlu \'eciz bir hitabede bulun· lunnn köylere gidilecektir. tan ;ıyrıldığı tarihten beri nıua çisi pek yakında ikinci bir nota j Pınar sabahı y11pılıın bi.~iklet 
kiJ, tayin, tekaütlük hakkııı1uki dulnr ve ezcümle : 1\ 1f h k"" } hede ve mukavelelerden doı\'nbi vererek. Fransanın Viynnadaki J&rışlıırınd:t Ratıp 40 kilometreyi 
şikftyetleıini l&lkik etmek \'O mu "Bugün geniş ve hudutsuz J...l'J. a um af} 11 lecek meseleler hıtkkındnki ııvk elçiliğini Ilga edilmesi üzerine bir 1 ı saat 20 dakika dttrece lle blrlo 
karrerat ittilıa7. eylemek üzere uir soçiuç içinde gönlümüzden d / . . 

1 
tai nazarıııı sonrndnn bildirmek lıaşkonsulosluk ihdasına muvafa ciliği kazanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince taşan hislerin bizi soran asil he- A res erı sıhhatlı O· lrnkkını mııhafnza etmektedir \•e kat edilmesini istiyerekıir. 1 Öğleden sonra Mersin Tar· 

mont"hap ,_,u-ksek kumanda tıe · yer.auile en büyük Türk adına / k f b "t d "[ L- 1 t k 1 k l 1 d 81 
<C J ara es ı e ı eceR. s tl d . "d l ld ? sus li ım urı arşı uşmış ar r. r 

yetınce mensup üç ~enernldeıı ve dikilen bu Ab1d6nin Rçılıe töre · OVye er e yenı l am ar mı yopı ı. k' 
H 

· · · h' · Adliye vekaleti tarafıııdaıı gUn evvel ı mııçta yorgun cioşeo 
nskert tem,·iz müddei umumi i'-' nini yapıyoruz. epınızıa ıssı· T 

J J alakadarlara yapılan bir taminı ş· ı k tb · k h Ş •t ıırsus takımı, Pn i ·i oyııncdlarıo 
le bır skeıi hôkimdeıı mütoşıık yalııın tercümnn olarak önünde ıma u u a ramanı mı d de, mahkumlarm adresleriııiıı tın dördOnll l'tırsuı;:a göndPrmek 
kıl olm k üzere askeri temyiz eğilir ve hüı metle selamlarım. 1 " 1 t· k l 

d sıhhatli bir suretle tnnıim edıl d . h d•ı• mecuıır Y(' ıadt• ıılmıık gibi b r 
m hk mesi nczdiııde bir mnhke Toro larıu yamacına aya- t Ş 

A memesinden dolayı dedote aici e 1 am e 1 ıyorm U hıllsizll~e dP. dllşmOşlll. Bunu rıığ 
m teşkıl edılıniştır nan, Akdenize iÖ6l'ÜS veren r· muhakeme, mae.raf, ill\m h rcı IDf'D lıirind dcvrevl mlıtevtızln ve 

l\ladde 2 - Hu mahkeme idn paç'a dıkileu bu libide bütün 11.• 1 ve para cezıısına ma ı ... um o an 1. . S •d • berubere bilirıneğe muvııft'lk ol 
rt c1a,a ar hııkım.daki usuıa mu memleketin ıı~r zeresinden bir ı h kk d k. ·ıa ı · r Bir ngiliz gazetesı; ovyet ı aresıne · 
lıakeme'-'o ıül.Jıdir. kıymet taeıyor. Hu Abide Ata· ar 8 ın a 

1 1 m orın ııı azııı muşlardır İkinci devreye b.ı~lıt· 
J da müşkülata rastlıındığı ve hal 1 karşı hareket eden ı 9 kı"şı"nı·n daha nıaca ~vteı~in lııkımı ııll-ır btısmtı· 

Madde B - Ou mahkemenin lürke inanan milletin eükran ta bunun mühim bir kısmının ı; 
verecex.i kararlar katidir. duygularını ifade eden bir tim tahsil edilmemekte olaux.u, '-'ıl d•lJ• • ~a hıışlRmakla beraber ızoı çıkara 

f'ô ~ J ı·dam e ı ığinı yazıvor 1 Madde 4 _ 2515 numaralı seldir. Bugün onun etrafında bi:r. dan yıla bakaya kaldığı bildiri! J mıyor ardı . .Fııkat bir ofstıydle ye· 
kanuı1 ortadan kaldırılmıı:ıtıı·. nasıl bir rabıta ile halkalanıyor mektedir. Bu gibi mnhkümlnr dikleri goldıtn sonra Tttrsusıuıa· "' 1 ·ıt · ol c ıııh 11aze Şimal kutbu tetkik hoyolin 

Madde 5 - Bu kanun neşri snk gelecek nsiller de ayni rabı· hakkında icra takibatı da yapı ngı orenın 8 er p, rın maneviyatı kınlmış ve bu de~ 
l 1 • d 1 f>eylı· ırerald Mosko de asbaşkan iki kişi: Yanson ile d M · 11 tarıhinden muteberdir. ta ile hnlkalanacaktır.,, lamıyncağı cihetle, badema malı a erın eı ]. ' re e ersıo ler beş gol atmış· 

Madde 6 _ Du kanuu icrası Burada köy meydanını dol· humların tahkikat çe duruşnrn fa hususi muhabirinden aldığı Bergaminof da azlEıdılmişlcır ve tardır. 
na Mıllt müdafaa vekili memur· duran üçbiu insan taşkın bir he anlarında nüfus tezkerelerine şu habari neşrediyor; Bergamiııof teçkif olunmuştur. Mttçtan sonra yapılan BokS 
dur.,, yecaııla haykırdı: "daima halka· dayanır adreslerinin sarih suret Sovyı tlcriıı şimal kutbu knlı Bulınriıı ~·e diğer eski şeflerin ve gUrı>ş mı1çları da bu şubelerde 

ikinci kaııun teklifi havacı ıanacax.ız.) Alkış tufanı kesilin te lest.ı!ti istenmektedir. ramanları profesör $mil bu~ün son muhakemesi esnasında Ber· 1 
5 • Bundan başka halen yarala . ' } kk Mersinin daha başlıtngıçta o lmııs 

ve denizaltıcı subayların zamla ce B. Nasuhıoğlu hitabesine de· "şimal deııizyolu idnre ı,, ıa ııı ganıinofnn da ismi gelmişti. na rtığmea şıtyısnı takdir ve meol 

d 
. k .1 . 

1 
kk ma suçlarında hastaııelere yatı da hül ılmetin neşıellihi şiddetli lJAdı' so }lakkıııdu lıu"kı1me•ı'n rm an çergı esı memesı ın ın \•aınıa: 1 1 k rs u • n uolyet neticeler elde edilmiştir 

rı an yara ıların ba ·ım masrafı ı. 1·r tenkidle resmen itham el il dadır. Esbal•ı nıucilıe ldyihasın Sayın Türk milleti: Torosla· u tobli~iııde ''fena teşkildt, suç or 
ve tedavi ücretleri, muhakeme moktedir. Profesör Şmit şimal 

da deniyor ki: rın yamaçlarıuda yatan ceeedleri masraflarile beraber mahkumlar taklığı ve kendine kıymet~ ver 
"1\1 k ı· ·d 1·1 kutbu tetkikatını idare etmişti ~ ılletler isti IAllerini koru niz bugünün azamet ı ı ea 1 e dan tehs·ııı·ne lıu"kmedı'ldı·1t- 1·nden mede ifrat,, kelimeleri kullanmak 

1§ "e '·u telkık ho ... etiniu n . isi idi. mnk ve menfuatleriııi muhafaza yaşamışlardı. Bugünkü mesut mahkumun tahakkuk evrakının • u J tadır. 

flarb Çinliler lehin' 
inkişaf ediyor 

etmek ıçiıı büyük masraflarla el nesilde daha mesnl Türkiye ide· bu mcsrafların temini için suçun' Profesör Şmil "caniyane Sov 
de tuttukları sililh kuvvetini her alile yaş1yor. Arpaç köyü sine· işlendiği yer adliyesine verilme yet aleyhtarlığı fualiyetino 01.li · 

Dün dl! Sovyet idaresine kar Birinciden artan 

an arttırmakta ve bunun tesirini sinde bir abide dikmekle tarı· metıi bildirilmektedir. sait şartlar y~rntmış olmakıı ılo 
şı hareket eden 19 Sovyet lideri sabah başlayan taarruzda Japo" 

ziyadeleştirmek için ilmi tetelı he karşı olan vazifesini Atatürke öd k . t 'k B fe sahotajlıı itham oluıınıaktadır cumuzu eme ıs edı . u aııı-ı 
bularla elde etliklerı nelayicin karşı elan şükranını ifa etmiştir. dı dikmekle ebede kadar ona Ilükfımtılin bildirdiğine giiro 

niıı dnha idam edildiği haber 
verilmiştir. Ural dağlarından Çın 
Tüı kislanrna kadar uzanan bir 
St vyet cumhuriyeti olan Kaza gene büyük mnsraflarla yenileş lnkılAb inancının bir ifadesi o· bağlı kalacağımızı tekrar ifade bu sabotajın neticesi olarak, nak 

tikleri görülmektedir. lan bu güzel eserin misallerini ediyoruz. liyal gemilerinin yarısı \'e şımal 
Bütün dünya orduları gilıi diğer köJ Jerde de görmeyi ümid B Fikri Mutlu bundan sorıra merkez yolu idaresiııin bütün kistı:ında gizli bir muhakomo ya 

Türkiye Cumhuriyeti hükumeti ve temenni ederim. Abidenin ku anıt üzerine yazılan büyük Şe · buzkıranları Luzlnr arasında kal pılmış ve eski kazcık cumhurrisi 
de baeknlarınııı ihtirasatına karı ruluşuna çalışan kıy melli sayla· fin vecizelerinden alınan ilhamla' mış ve harap olmuştur. Kulemkckof,, eski başlıakimleı 
şı koymak ve sulhu idame ve vımız Fikri Mutluyu ve Arpaçlı· sözlerini bir kat daha kufvet Bahsedilen hfidise geçen haf den Yeskıırayef, komünist parti 
muhcıfaza etmek için Cumhuri-1 tarı tebrik ederim.,, dediler. lendirerek Kemalist Türk iyede ta 13 Sov el gemisiııin, içindeki s:ııin mıtlıalli sekreteri Sad \•ako 
yet ordu unu yeni sillllılat'lo tes Abide açılıyor: sosyal düze~i~ bir~irio~ seçmek soo kişi ~le Sibiryanııı buzlu zof \'e duha lG k:şi idum edil 
lih etmede ve bu sılılhlu~ı kulla B. Nasuhio~lu hitabeden son olduğunu b.utun şumulıle anlat mıntakalarında kalmış olmosıdır miştir. 
nacak vatandaşları yctıştırnıek • b' d . ki arak bir kü- tılar ve 3 Nısanın Çukurova kur 

için bır çok fedakArlık ilıtiyu ~~: k1ö;ı'üe :ı: ::rafından ken· ~~~6oı::;:~:l:t;~n!~ııi ta~~hv\e~~~ i kti sat V el{a l eti abı•deler J u•• rı·sı• 
vo bmılarııı gnyret ve konunlar d·ı . .1 akasla Abı·de· · · 'JA · d · k · · . . ı erıne verı en m n rın ıstı ayı evırme ıçm 
la da maudı menftıatler tı.ımın et niıı Gzcrioe örtülen tülü bağlı· saldırmasına fırsat veren 3 Ni· 
mektcdır._ .. yan kırmızı kordelAyı kestiler qan 1920 de işgal kuvvetlerinin 

Bu cumlerleıı olarak yuksek vo tülü sıyırdılar. Çok cazip bir ilk defa olarak Arpao Sakarlar 
leıe uçarak harekeıla icra eden k 'd üstüne konulmue olan köyüne tecavüz ettiklerini, \'O 

B oraaların ıslahı işi 
ni de ele aldı 

Nisan toplantısını 
yaptı 

İstanbul, 3 (Hususi) Yüksek modern sıluhları _ kullaııan amali A~:ıt~rkün tnbii cesamette yarım düeman kumandanının 3 Nisen Ankara, 3 (Hususi) _ Ticaret 
nıilliyeııiı~ husuluııe çalışan hava j büstü görülür görülmez mey· güoü birbirlerine keudiılerle sa· terlrisal umum müdürü Oevadın 
kuçvetlerıııe mensup olanlar laı la d d 

1
. lk t f Dl yükseldi rılan mazlum halkı tam anıluı odalarının kaldırılarak yerine ikti· işıirdki) le dlıidelcr jüı·isı nisaıı 

denizin en derinliğine inerek va an a ıır a ıe u a . . dikildiği yerde lürlü işkenceler sat odalannın ikame edilmes~ için toplantısını > ııptı, Manisada 60 
zife görenlere 20'17 ve l 142 uu Varol yaşa A~atürk seslerı alkış yaptıgını söylediler ve dedıler- ycııi bir kanun çıkarılmak uzcre: Lin lira sarfiyle iıışıısıııa karar 
maralı kanunlarla verilen uçuş ônkıkalarca Eurdü. ki: b 1 d t' t b l 

8 F 'k · M ti ' " 1 v'ı· c-1şte Abideyi bu yere yap ulunduğu şu sıra ar a ıcare or \'erilen Abide i<;iıı enternasyonal 
rn tnlıt ıuahirci zanılıırın111 1sno · ı rt u unun soy e · ı d l"h ı ı ~ · tık her yönden takdirle tebcile sa.arının a ısa ına ça ışı ma6 a bir ınüsalıdka açılmasına karar 
1980 2395, 2882 numaralı kanun Bundan 11onra Abidenin kaidesı lAyık ilAhi bir varlık ikeme et- başlanmıştır. iktisat Vekaleti bor· .1d. 

lar çok çetin b ' r mukavenıtl 

göstermişlerse de akşının doll' 
ricale mechur olmuşlardır, 

Linyi mıntakasrnda da O 
liler ~eriden erzak ve lakvi1 

kılaları alarak şiddetli bir tıı 

ruza geçmişlerdir , .Mulıurel 
Çinliler lehine inkişaf etmekted 

Henkeu, 4 (Radyo)Knntotl 
Haııko demiryolu dün ukşı:ı 

doğru ve bu sabah G J pon 1 

yaresi tarafıııdan şiddetle lJC 

hardıınaıı edilmiştir, Japon 1 

yareleri hava müc1nfaıı tertib 
alınan şehir lore yaklıışmoktB 

fakat domiryolları, köprülef 
köyleri lalırip etmektedir, 

Müvazene vergisi 
de yapılacaktenzil 

(Birinciden artan) 

mali yıllar~ia bazı leıızildt 
tarak kaldırılması düşünüınıe 
dir. lıükuınleri•ıden istisnası hem bu üzerine geleo kendi doQduğu tık. • verı ı , • 

1 1 
saların şeklinin değişmesi için tv 12 bin li r alık Bolıı ftbidesi 

ışlere talı >ı teşvik erler ve ıeın büyüdüğü yaeadıaı köyüne bu Ko"yQn tarı'hçesı·,· Malum alduğu üzere, ~ velce haıırlanmış, fakat sonra ter lıe..,keltraş ı..·u"ret ve R 'd 
de müı:ıkül vazifeleri 0 örecekle At,ı·denı·a dı'k.ılmes·ı t"ı·n kö•lüler· J .ı.' "' 

8 E'1 e, ı d k. ·ıA A 
1

• ~ 
.. Pi u v 1 Bundan sonru Arpaç köyü· kedilmiş olan proieyi ele almıştır. geııe 12 biıı lirnlık Ay çalık dbi er e ı tenzı at, evvelu, ull 

rın marldi mntrnvt kuvvetini tı>z le beraber manen çalıştıkları gi· nün yetietirdiği kıymetli aençle· desi de hı "kellrll" IH\di ve Züh ve muçazene ver"ilerinden b' 
Y'd d h' tt ld "' d" • Bu proı·e ile iktisat odalarına J " ~ 1 e er ma ıye e 0 u&u u· bi maddt yardımlarda da bulu· rı'mı'zden .,e u-nı'versı·te talebesı·n - h ,.. b ı tu) o ırnkılmısıır, tirilerek, hasıl olacak niı:pe 
şüncesı}le lıu kanuıı teklif edil nan saylavımız B. Fikri Mutlu den Avni Mullu iyi bir etüd ne bağlanacak olan ticaret orsa arı ~ 
mıştı . ., çok güzel ve uzun bir hitabede ticesi Arpaç Sakarlar köyünün yalnız borsa resmini toplayarak va /larp tehlikesi liOT- cüz'i bir tenzil yapılması şıı 

bulundular ve Abidenin niçin ya tarihçesini, köy adının meneeinı ridat getirir bir müessese olmak d F j de düşünülmüştü. LAyitınıı 111 

pıldığını şöyle ifade . ettiler: köyü ilk kuranlar ve köy sınır tan çıkarılarak dahili ve harici şısın a ransa ne 'günkü son şaki in~ göre, '1
1 aliye Vekaletinin . 

Hazine alacakları
nın tahsili hakkında 

bir tamimi 

Denli~i kaybettirilerek mah· ları içinde tarihi yerler hakkrn . . d 1 k b. yapacak 1 muvazene vergisinde .,üzd" 
• d da malumat verdiler. ticaret ışlerın e ro oynayaca ır J ~ 

volmasına çalıeılan, yur u b~şka vaziyete getirmek gayesi istihdaf - Biriocid( n arhın - bir tenzil yapılması nıuvafı 
milletler tarafından gasbedileıı Orta okulda bulunan bir 

köylü çocuk heyecanlı bir hita edilmiştir. sur devlet reisi dahi uizi barba rülmüştür. 
esar~te sürüklenmiş bir milletin hede bulundu, küçük bir köylü Bugün borsa resminin tahsili teşvike cesaret edemez. Ordumu Yeni kanun önümüzdO~ 
içinden bir giln bir tatandaş çı· çocu"'u ılbide önünde çoüuk di k t. ·ıı t. · · k zı·raııdaıı ı·tı'baren tatb'ık ecl'1 

• i~i tamamile erbap ticaretin hüsnü zuıı UV\'C ı ve mı e ımızıu uv 
karak o milleti esaretten ölüm tile büyük ştıfe hitaben bir ço ., 

finans Bakanlığı lınzine ahı ·'k nı'yetı'ne baır.ıı bulnnmaktadır. Çu"n çei maneviye yüksekliği herl:es-
den kurtarır onu dirilterek ben ııu eiiri okudu, son olarak l\ler ıs caklarıaın vaktinde \•e usulü · H k kü · · b oe malümdur. 

lir. 

Mısırda kanlı ifl 
habat netice/eti 

liğiai tanıtırsa bu millet kendi- sıu ars omitesi reisi Cemil resmı vermıyen ir tüccar veya 
dairesinde muntazaman takip Eratlı da bir söylev verdi ve Fakat yekdiğerini tutmıyan 

eini mazinin karanlıklarından komisyoncu için yapılabilecek şey . d 
\'e tahsilinin ve bununla alakalı hep bir a~ızdau söylenen Cum d bir sıyesette ovam ettiğimiz lak 

halin aydınlıklarına ulaştıran, & so ece ceza vermekten ibaret kal d ' c1 . kt h 
muamelelerJu merkezden maz huriyet marşile tören sona erdi. maktadır. Bu ceza da borsa abone ır e, para ve yıyec·e en ma -

yükselten bu yüce vatandaşın Ç k k f'k' . rum olan komşumuz bunları le Birinciden artan 
but bir şekilde kontrolunun te alış an, uyanı 1 ırlı çe 1 · · · 'ht t b'ır. b deles·ı pJA, ıırosu tu" ... Jeı· ii 1 ~ 

namına cildler dolusu kitaplar • · b' k'' 1 1 1 en ıçın 1 ar, ev 'ıs ve orsaya darik için tuhiatile gözlerıni bi '1 
.. J 11 

mini için tatbik edilmekte bulu lam mutesanıt ır ut e var ıği e duhulden men gibi şeylerdir. Bors~ mahi"ettedir. 30 Nisan g 
yıızar ve onun adını ebediy~te köylerinin kalkınmasını temin ze çe\·iret ektir. J 

nan şekli değiştirmiştir, Yeni armağan eder. Bu 0 millet için eden ve cenup villlyetlerimizde haricinde bulunanlara ise para ce Fnınsa, şu hakikati iyi kav kiei ölmüştü. Ouınarteııi il 
şekil 1 haziran 938 tarihinden bir vicdan borcu bir tarih bor· ilk köy ılbidesıni dikmek şerefi zası verilmektedir. Fakat resmin ramalıdır. Aramızda itlihnd ol 90 kişi ve dün de 6 kişi 
ıLıbaren tatbik mevkıme airecek cudur. lıte biz ArpaQ sakarlılar· ni kazant\n Arpaçlıları bütün tahsili için hiçbir müeyyede yok mnzsa doğru iflil.sa, ihtilale ve tür. Buııdan b::ışka 78 i ' ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~....:.~~.Lııa...1ııı.ııı!~!l!!!!!!k~b~u~t~6~k~r!an~bo~r~k~a~lb~i!m~i&~l~e~'4t~b~ri~k~ed~e~r~iz~.~~~~tu:r~ .......... ~ .. iliııı~~llİlll~ .. ~h:•r:b:e~ıü:r:ü:k:le:n:i:ri:z:· ~~~~~~m~a:klü:z:e:r:e~160 da 1al'J'l~ 
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YENi MERSiN 4:1\fSAN 1938 S,\IJ 
---------------- SAYFA ~3 

11 
O J ı' ı ı ? ı Mersin tecim ~ve endüstri odası ticaret sicilinden 

ünyaua 0 8f Q UYQf' Merşinin Silifke caddesinde 12 numanlı mahalli teci-
me! yer ittihaz ve zahire hububat, yapak ve sairenin top . 

Kutupta 200 günlük 
çahşma neticeleri 

., .. • ... Ölürken bile dilini tan ve perakende sah§• ile iştiğal eden T, C. tabaasından 
Ş1mali kutubu sobih istas 

yononunda kışlıynn Sovyet ı- tutmak gerektir Mustafa Gülçe, Bekir Dinçer, Akif Eşmen ve Ahmet kaya 
tim heyatirıin ŞPft Papanın, İtalyanın Torirıo ş.lhrin- (Birlik tccimevi Mustafa Güleç ve ortakları) ticaret unvanı 
bankiz üzeı ınde 200 günlilk dP. bir kını. koca mesud bir 01 ve Şirket mukavelenamesini 8 12-917 T, ve 5K32 sa- 1 
iJmf t t•·ik 

1 1 
l • . 1 d O ı"kı· yile musaddak getirmeleri üzerine ticaret kanonunun 4'2 inci ı 

e K VP. ça ışnıa aı ı e - h'ıyat gı çırıyor ar ı rı • . 
rafınc!n şu izahatı veı miştir. sı:ıned~nb ri devnm eden bu 148 maddelerme tevfıkan9-3 938 tarihinde: Odamızın üçüncü 

Baııkİz'in kutubdan Gıoe· sııadel kadının bird~nbire hss sınıfına· ve ticaret sicil defterinin 1067 inci numarasına kayt 
ııland sahillerine kadar katet· talaumnsiyle llıulandı. Hasta- ve tescil edildiği ilin olunur. 

tı~i yo~u inceden İrıCP)'O lE1~- nlll yalıığına ?ağrıla~ doktor- Husu si şirl{et bag'"' l 
kık ettık . 15 noktadu denı- ıar onu tedavı etınege ve kur 
zin derinlığırıi ölçtü!;, ve ::>6 ıarınağa çalıştılarsa da muvaf- Bir taraftan Mersinde oturan T arsusun~Debaghane ma-
rıoktada hidrobioloj.k al'aştır- 1 fak oınıuıyacaklurını anladı- hallesinden Abdülçebbar oğlu Mustafa Güleç ve aynı yer
malar yApHAk h<>r deftisın1a j ıar, Kadın da son sant!Priııin den Bekir oğlu Ahmet Kaya ve diğer taraftan; Mersinde 
10 iUl 25 nH~lro dP.rinlikler-. ycıklaştığıııı hiss.,diııce koca Mahmudiye mahallesinde oturan Hasan oğlu Bekir Dinç ve 
d~n su nUmııneleri aldıl~ .. o"-1 sıııı yanına kı-ığırdı ve ona a~nı mab~lled_en olan Ali oğlu Akif Eşmen arasında ıöyle 
nız eltı cernyanlarınııı ıslıka· d.,di ld : bır hususı bag yaptık. 
met: ve sureti hakk1ııdu da 1 « S •ııiııle oıı iki s ııe be Madde 1) Müessesenin merkezi Mert1İn Silifke caddui 
mUtt>addit ınOşahnde ve tPtl,İk r:ıber yuşadık Senin bana sa 1~ numaralı mağazadır 
lerde bulunduk. d1k knldığııın eminim Fakat Madde 2) Unvana Mustefa güleç hububat ve saire tica-

Hıdrobıolojık mesaimiz' bt1rı maottees$üf bunu yapn- ret evidir 
Buz denizinin merkez mınts- madım. Dostlamıdan hirisile Madde .1) Meşgalesi Zahire hububat yapak ve 11ir ticari 
kasıııda oldukça zP.ngın bir seni aldattım. fşlPdiğim hu emteanın toptan ticaretidir. 
organik hnyat me\'Clldiyetir i günahı san:ı itİrtıf etmedt>rı ö • ~adde 4) Ortaklardan Mustafa güleç ı.akten 2000 T. 
kat't surette t rslıit etmiş hu· l u dUnyaya gitmek istemrm lırası sermaye 
lunınaldıtdır' lıerıı nff.-t 1 » Ortakludan Bekir dinç oakten 3000 lira sermaye 

Buııkiz iiz 'riııd, geçirdi- ı<ocıısı ı u itirafı i:ıiıttıği .Ortaklardan Akif Eşmen nakten 500 lira sermaye vazet· 
ğirrıiz müdd~t zar fıııdu l'1U zarnoıı çok nzUlnwld berab~r mış ~rt.aklaklardan Ahmet Kaya seyını sermaye olarak gös 

den ftızla ostıoııonıik ytJr lt s ülnwk üv•ı(} olnıı bir lrndırıa termıştır, 
bıti tıesıılJt )'8ptık Bu hes· p- karsı ııosıl hıırı-ık~t f31nıek ıa.. Madde 5) Kar ve zarar, huıl olacak kar ve zarar 3 his 
lar, Uz"'rıııde L>ulunduğumuz zım. gıliıse öyl~ )'i'par ve JJf· seye ayrılaca_k 1 .hi.sseıini Beki~ dinç 1 hissesini A~i~ Eş
buz parçasının baştan ııiyayete fett.ğıni söyln, fakat, kadın men yarım hıssesmı Mustafa guleç ve yarım hıssesını Ah-
kadar yolnn.ı eıı sarih bir su· bir mucizn neviaden 80,1 da· met K.ıya alao ktır. 
retto çiımı-oğa \'e aynı zaman kılrnda luırtuhır ve lıüsbütUn Madde 6) llesabat defatir tutmak Bankalar ve iiçüocü 
da kutub mlft kez lıa,zusındn iyi olur. Ö üm tehlıkesi zail şahıslarla alakadar olmak Mustafa güleçe aittir. Mustafa 
lıuzların harekatı kununl~ıını olıırs'l da kocası işittiği itim· güleç isterse.ortaklardan bazılarına bu işleri gördürebilir. 
teshil eylemeğe a!fi gelecek fı bir türlü lıezmedemez.Mnh- ve vekaletle ıdare eyler. 
mahiyettedir. · j kemeye mUrt1cııatle karısrna \htıtdP. 7 - ller ortak bizzat bu firma rıanuna ça-
t . Umumiyet itib9 riyl~, i_l~tl ırnrşı şimdi bir boşanma de· lışnıcığa gayret ('decek ~hıstafa giilt>çlen gaynsı 
etkık ve mUşıthe~elnımızın vas1 avır. sı lwriclt>n btıska bir ticaret i~ile uğraşmn·acetk 
proaıamı çok geniştır. 35 defu 1 - .: 1 " l 1 ı, ~ k 1 .. k "' . . . ı ucrr~~lJgı an <ışılırsa ıası l\arı orta · wsabına a\-· 
magnelık unsurların lt·sbılı he • ,. ~ "i • • • 
sablarını ynptık, 1 ~ defo dc-ı 1 8 n l<~.IU.~H!Cdk Zal'Hrl ISP. şahsına aıt bırakılacak lt>ker 
vir kuvveti hesapladı';{, ve bun ruruınlH ortaklıktan ılıraç kılırı:rnaktır. 
ndan haşım .bir seri de hııy-, Mersin as~erlik şu~esi ~hıd(ie 8 Bu şirkt1 tin mlid(feti akit larilıirnlen 
vnnın eJektıık zaziyeti mfişa- b k I w d İlihar~n hila miiddtıllir· 
hed~ertnti tevessUI ettik. Bıın aş an ıgın an Hu ~lukavelt•mıme l uuslıa olarak vazıldı ve taraf 

lardaıı pek n~üh~; d~ı~ticeler. Aısa hizmetliler lar rıza~ı il~ imzalandı. ., 
cıkarılacagını mı t~ 1 :>1o~uz. 0 

Or tal Mustafa giilt c Ortak Bt kir diııç 
Muntazam me •o_ ro o~ı. m _ Yedek subay yetişmek ,.. • 1·n·za.cı 

i l A N 
içel hususi muhase~e müdürlüğünden 

_ 29-ô- ~3.~ t.ar1~ainde ihalesi takarriir eden a .1_ 

gıda nu~ vkıı crnsı ve ka pu nu nrnrası azıh ı . ş · . ı · 1 • 1 .. • '1 
" r.-n .~ n ta •.J~_erı arası.~H a surülen pey hlildcli la vik ö 

rulmedıgırıdP.n muzayedenin on ofln rnu"~i I ~I 
l d.d. k · ı . " ( t ~l e em ı 111e arar vrrı mış olmakla taliplerin ·ı . 1 ·· ·· ı 9 N' A M ı ılı e 
~unu o an . ıscı~~ 938 cunıa glinii saat lf> d~ 
ıdare h~yetıue muracaat etmeleri ilan olunur · 

ismi ; Taşcı ibrahiru 
nrnhall~si , Mahmudiye 
Sokak No, 16 l 
kapu ~o, 24 
kıynıPti , · 240 Lira 

i L A N 

31--5 

Mersin liman işleri in~isan Türk Anonim Şir~etinden · 
Ye11i ırışa edilen beton iskelede nıaliborda 'ı 

ti halı yHpıl uıası açık su rette eksihruey~ konu ld ,e ~ 
ğundan islt>kliler i11 hu ba ptaki pilan ve şartnam 

1 

}iH' İ görmek iizrr şimdiden ~ıersin Linıaıa inhi ,,~= 
rı Türk anonim şirketim~ müracaill etmeleri ı ·1 _ 

zunıu ve t-k8ihnu1 11in 7 -- -1-938 taı·ilıiıHJP a· l ' .t 
16 ela ~İrkf'l lllHl'kH'l.İlldP ~·:ı pılüCağı ilflıı Olt11111r. 

Tarsus Tapu memurluğundan 
Tarsus a~ca kocult kü) iir . üıı HŞHAı a~calı ı ··. 

" 1 • • 1 k. f k l\O ~ u IHf'Vrdlllt e 'a ı lanı hın şar aıı ~esltıl mus-
lafa lar la~ı garbtı11 ~ol şimaltııı lı a cı asker ltii
s~.\ in ıarla~ı ct•mılwıı al nwl vc'rtısttlrrile cevr il" 
lalıuıirıen iki lırkı.a r tarlaıı111 focol alıuıet k~h\· 1 

11111 cedd!11d~rı iııtikal~rı. tayus~z olar~k nıi:tlı ik;·,~ 
bundan 30 ~eue evelısı surelı gayn rf'sn;İ\'t>tl~ 
ve orı madeni ahun liraya mukabil köse balcı 
köyünden hüseyin oAhı veli Lilkiye salarak haleu 
bu surrtlr n~li tilk ini11 d~n~sız vt· fasılasız \'tı lıüs 
n ii n i y P t I ~ l u sa n u f \ e z i ı a a ' i n d e · hu hırı <l 11 ğ u ve 
bu defa rHuum:ı L<ıpuya ha~laıımasuıda bir malı· 
zur olnıatlığı köyünden verilt>n ilmühaLer·deıı an 
laşılnıakla 14 ııisıırı 938 gliniiııe rastgelen perşem 
Lu~ giirıii wahalhrn kt1 şif ve tah~ikall yapılacağın 
dan bu lrnpta veraset ,.~ tasarruf iddi:ıs111da Lu. 
lurıanhu· varsa kt>şif gürıü leşi( memuruna ve d· 
ha evvfl L;.pu dairrsirıe miiracaatları ilan olunu~ 

h ıd ı. 1 - ınıZ3SI • ..., 
şııhedelerimizin sa 1 chı 1 mı raitini haiz olan kısa hizmet 
mUesseseleri. P.ek_ Y0.k.·ından a-~lilerden 333 dogwumlu ve bun Oı tak Akif Eşmen Ortak Ahmf't k t"I ~ 11 k ~f · k k 1 d'I · b ı b ı d k ı imzası imzası a 1 e 0 *' 11 şır ele · 3 P e 1 nıış ve u malıi-
ftkadar ettığını 1 ıyor u · ııarla muamele görenlerin as- yeli illisap e) !emiştir. 

HP.r iki saalla hir bütün de- kere alınmasına sıra gelmiştir işbu husosi şirkf'l rnukav~leırnrıuı~i altındaki Madde 2 - Şirketin ~urıvanı ~lnslafa oülec 
ğ•şildiklt>ri tt:>sbit ediyor Vf' Bunl r ve daha eskı' dog~ umlu iruzalarıu ~. rıdilf.riui ıarıulığııuız ~lt>rsirıde hulu- ki I I " • ve or ... ıa arı lirik lt>cim evidir. 
gUnde dliıt Jefa ol~ıalc bu ~ıa !ardan her ne sebeple olursa ıHHı Ahdiilctlblwr oğlu ~JuslHfa gült>Ç ve Ali oğlu I S lOınttlı c .. nube dogrıı telsızlel 

1 
k göoderilmemiı .\kir ~:şmeıı ve Alın.el Kayanın ,'olıluğuııu yanı ~adı~; - ~ irk~~in lfSi~ t:lrilıi ~3-9·9il7 ırfrı İlL 

bildiriyorduk· 0 sun as ~::i ehliyetnameleri ruızcla vazı imza ryledikltırine şahadt>llf'btılurauruz aren eş Sf'llf( ır arımı bu nıuddeı Ortakla. ş m1:1ı kutub okyeııusıırıu olanlar u k _ l 1 ı l il H d muvafa~Cill ile ve liizumu halinde kısahıw .. •· ~ ın 
. d recelerine göre as ere çagı \Jpr~İIH e llW HlllJhİ)'e nıa rn esi11de HlU i oğlu I k k u" \(! ~l~edeıı inCPYO [Pi kik etmlŞ ~acak askeri ebliyetaamcleri ita 111ıf i Özer illlWSI ~ a uza I013 . a bili yetini haiz olacaktır• -

0 "'~~o:~: ilınl malüınot top ~lmıyanlar ı Mayıs 938 den ..\)' 111 nıalwll~clt>ıı Nuh oglu Nıılı has uncu imzası ~add~ 4 
- Şirke.tin lıilıınıunı muamelfttında v 

... k · · b ı N 
75

,. 6 .:ı 8 şırkt>tı tenasılen ınızaya şeriklerden Ahm~t k .e 
lanmış olarak döııüyoruz Bir itibaren as ere gır~ış u un~ o 4 ' - o .. f 1 3) a 
«;ok alimler, hundun böyle, Şi· caklardır. Orta eblıyetoamesı işbu nıuk<ıvPlt>uanu~ alt111d:ıki inız~lar şahıs- mun eru en DlPZUn olup şirket namma koyd .... 

938 d t imza şirketi ilzam flde.r. ugu 
nıaı Kutubu rıoı<lasındıın sPy olanlar 1 Temmuz · e am larını yukardaL i şalı ı t \'t' ıuüarriflerin ifade ve tas 
rimizin son noktıışını ltşkil askeri ehliyetnamesi olanlar ıı~ltlrİrul~11 h1111dığıuı }1..-rsirıJt> oıurau AlJdiilct>b· b'"

4" madd~1Pn ibaret f bu zeyili mukavelenaıue 
PYliyen Gro•nııınrl kıy1ınıın» 1 EyUıl u 8 de haztrh~ kıt~- lı;ır o~lu }tushıfH giilfÇ 'e Ahnıt'l kaya ve Ali oğ l~ıtnn(J okr~a ~rluı ıluuva akatile yazıldı l~slik edıl
k8<lttr olan ınıntnka lrnkı ınctn larınde, Yüksı>k aıkerı ehlı· u A~ıf ılt> nıf>rsiıı rıolt>rliğirıdfAn 1 ~-8 937 flllll vr l ı. ut> ır og u A amel Kaya asalPten, Abdiil b 
•mın ve s1rih nıolOınat• s hip yetnaıneliler de 1 11 T<şrin 4ilil 7 sa~ ılı v~ k Al•tlP. şirk ı>l mu kav• leııa ıııesiııi lıa r oğlu M m•tara f!İileç vekftld~ ıı Cf 

ohıcaklardı... 9~8 de yedek subay okulu~da laı zinıtı V• ~il lıulurıan IJ;,san oğlu Bt>kir dirıcrr Hasan oğlu Hrkir Di11ç~r v~kil muuma &saleten 

Eski Azerbaycan bulunac~k veçbile sevk edıle- v ... kıli Akifırı olup IJizıat önümde vazı imza eyİe. Seyyid ali:oğlu Akif Eşmen imzası 
Hayvanatı. ceklerdi~· ti ia sevklerin ıl i k lı>ri ııdı>ıı noter k a ıı 111111 rııııı 6 7 i ııci rııadde~inP- No 

5 
8

32 

Moskova "Tas., - Azer< y, ısa .''~;. ·~ameleri ile 1-1ör• t;ısı i k elli ııı. il. llaşııı:ı ıı iııııa resmi ıııülıı Ü 1 ~~ ııı ~ı ka vı>le ıey li _altında ki !rıızala rııı kerıd· -
haycan d•h;linde Binagadi kö· de asken • ıye d 1937 yılı ~yliil ayırıı 211 iiııciı giırı!i lerıııı ılaıreıııc~ tarııd gını ııırrsırıde nıiikiıı ı 
YO ci •• rındıı ta lıi ı hı ıum d•po hüviyet cüzdan! şa~• .etaıme l>ai"' dı: saklı 23-9 9117 gii ıı ve 4 7 5 7 sanlı ıııer•i rııle 111ah111 udi y~ 111a lıa 1 ! fSi rııle ~ak i ıı Has ve 
~arı içi ııde eski devır!erd•. ya ve şubec\~u·~:;:ıı::de~·::. a~lıııa 11 y gu ııhığu 1111 ıasti l ed1:ri 111 • oğlu b• kir ılirıc~r ııaııırııa iııızaya ııu:zu ııi Yeti ~ ~ 
Rmış hayvıınlar kemıklerı Vt' Janların sı 1 d Birı dokuz )ÜZ otuz ~· f•di )th e~hil :ıyırıw yir · 8·937 ~iin v~ 4336 301 sayıh Mersin noterli,..: rnası .. tı11s~leri bulunmuştur. mış oldukları raporl~rrnı a lastikli \'t•k=llclnamedt-n anlaşılan ve şalısıı"·'"detı 

Ü ı. ki rdır nıi iic.iirırü giiuii H Başnıan imza resmi uılilırii Hı a Ruııların arasında tıny " beraber götilrece e · lfteu imza edP-n Seyyit ali oolu Akif EQtl\o s_a -
kedi cinslerine, çok lıoyok Vaktında şubeye müracaat; Zeyli Mukavele T d b " " dl ıl arsusla a aghane mahallt•sinde mükim Abd tt 

~Rğaralar devri ayısınP, ge~ etmeleıi ilin olunur. ~IPrsin Not••rliğirıdt>ll 23 9 937 giiıılli ve 4757 Ct-bllar oğlu lrnkkal mustafa güleç nan ma . ul-
n~ş ve buyuk Y"P111 ren .ırnyı ''Tilrkmenistan ve TUrk ı ı·k l'l · ş· k l k 1 s· · ı O ya lll'°ZUl'l.\'e lı' 'far"'._\JS ııoterlı·nı'ııden 4 -1 l ıntza-gıne ve saireye ait konııkler tUsO, "' ı · t f da dokO S:t)I ı l3~ ı . tıt ı uıış ır ·e mu ave e ille ze)' I .. ~ 'J ~ . e ~ 937 
mevcuttur. menler arı 1~ ?1 nr~~~nci cildi larak 3Ş'1ğıdaki rnaddt>lt-ıri Bav~ ve bazı ma,ldrleri ~un ve 3709-519 s:ıyı ıle lastikli ve bir surfltİ da 

B l 
·kı manlar esorın ı · ı l 1 e ı' I ı"l"'ve 1 ırıı• t şı r ıret-1" s ti •-Al · 1 ... unlar Uzerinde tel o er . .'' f mevkiİne koya ,aı ı ,.e rnzı arı ~·, il c ~11 it o l ı ı U • ı~ a~ ar~an vel\it ıatuanu>sıru en anlaşılan 

Y0pıtmaktadır. nı de ırı ışar )ladde ı - Şir) t>lin orlH~lara Ahdlilct>bbar oğlu ve şahsma ızafelen asalelt>n imza koyau Btkir ~~ 
Türkistan tarihi el· cnld•t;an, Buhara ve Hive do \lustafa giile<: ve Bekir oğlu Ahmet ~aya ve lla hı ahmPl kayanın olup yanıniJa vazı imza ·I g 
1Qfında dokunmalar kfiıııonını•n• islin•d•~ yazıl •an oğlu Bı>kir dinç ve Ali oğlu Aki( Eşııwrı ar;ı ıliklerirıd~n ll(ll1'r kaııuııuııuıı 67 jııci nı~d/). e. 

t 
Moskova, .• Tas ., Sovyet nıış olon bu iki ne! de~~.:~:~ ları nda ya111la ıı ve i ıııza olu nan ve ııotertleıı 2 B gö.re _ıasıik ~ilin~, l!iıı ıhk uz y fız oltıı Yedi esı.ııtı 

liın Akadenıiai ş ırki yar Ens tıncı yUzyııdan °0 d 9. 937 giin ve 47 57 -6 8 8 ~:ı yı ile lasli k kılı narı 1 ı ll(~t k :iııu ıı 8 ıııcı gii ııiı Mersin noteri ) ıh 
lill\sU ve TUrknıenistan So&· yilzyılR kadar olan evreye lıususi şirktıl hu kerre biilün ortakların muvafa- "I ·· · resııiı kt d mu artı ve ımza u 8 
Vet Cumhuriyeti Tarih Ensti Bit bulunma a ır. • aşrnn 
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• Zayi Diploma 1 L 
içel orman baş mühendisliğin~en 

A N 935 StAnesinde ismt'l paş ı ilk okuluntlun alJı
~ırrı di pJomen11 ıa yı Plli nı yP ı ı isi ıı i alcı ('ağınıdan 
PSkisirtin hükmii )'okt ıı r. ~ ! ü ı ı unıaralı Huhiy~ 

mu ~- R;;·;~;ton =, Orman emvali salış il~nı 
gayri mamul hcıcm beher gayri man ı ul nwtre mikal>ının 

m3 ()3 hammen vahil fiyal1 Lira k. 
Çam ağ. e ı 1400 ooo 4 9o 

Ciı "ii 

( ; ii k rı a r , , 300 3 7 o 
1 ic11I vih\velirıin anamur kazası dahilinde abanoz kır ormanından ı4o . ., 

~13 ÇJlll \'e 300 \;3 ~Ciknar ağacı satışa çıkarılmışlır. 
2 Sllt•ş 8 4-938 cuma günü saal on beşle mersindt- içel orman b}ş-

mii l ıt·rıdisl iği dairesincit~ açık artırma ile yar.ılacakur. 
3 ~lnhammen bedeli çam ağacının beher gayri mamul metre mikabı 490 

\ f' gükuar ağacmın 370 kuruşlur 
4 Şaı t:ıame ve mukavelename projeleri Anamurda or.nıan miiherıdisli-

ği ncJPn rıH' rSİ rıılt~ orman başnı iilrnndisliği ııden ~.\ nk arada orm~n umu ıu mii . • 
d ü rliiğöndrn alınır. 5 · lhı vak kal Lemi nalı 135 liradır salış umu midir. 

25 - 27-3 J-5 

Her Dairede 
Her ticarethanede 

Her Yerde 
• 

nunnn=n•nnnnnnn nn111111 .. 11 .. n11u11n•••ı• . Daima R [ M I N 6 T O N yazı ma~inaf an • 
kayadelen suyu Y8 Şeritleri ~ullanılıyor 

Sa)rn Jlalkıu11zm ~ılıtı a lm ı §{ÖZ örrnude tutara~ .. şı ouıu111111yan KAYA ffi Sizde bir REl~İNG TON almalı- ~ 
DELEN SU,1 UNU ga)'et sıhhi bir şe~ilde menbağdaki t~sisatuıda eksik- nı ıınız. Satış yeri 
lılderin i lanrnmlamış fonrıirı en son usullerini y~ptırmakda hulırnduğu- Viiyam Rıkards 

ııızıı arKAv ADELEN SUYU ~ D o.k z:;==;= ~ 
Kaynadığı yerden itibaren istasyon yanına kadar cam borularla billur hmzlaral İ M h At ~ 

~~ indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kimyevi evsafmı mu~afaza ederek el ~eymedenı•' u arrem . _a~u . i 
re hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara daldurulmaUa ve muntazaman .L Iata~~uı tveh m~~kov.adUmoersıteaı :'ı 

• . . • JJ serırıya ı arıcıyesın en mezun 1 
şe~nmıze gelme~te~lf . • 1' Hastalarım Bayram günlerinden mada her i'ÜD • 

KAY AOl!LEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızını lıl aabab saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· 1 
fi ra on beşten onaekize kadar muayenehanesinde kabul % . 

gösterdiği ra~bei ve teveccühü karıısında fazla söz söyleme~i zait görüyoruz. Sıhhat Bak!lnlıgı • li eder. . ~ 

ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN. SUYU jalrız Tilrkiyenin 1 ı ADRES: Camişerif Mahallesinde pazar caddesi 1 
en iyi suyu olmakla kalmıyarak 11Dünyaoın birinci kaynak suları arasında bulunduQuou isbat 1 :!9 No.lu Hane m 
etmiştir • il ft 

lştahsızlı~a, hazımsızlıQ"a bir çok mide ba~ırsak hastalıklarına karıı KAYADELl!N şifalı bir ili 
hayat kayna~ıdır. 1 

Suyu ptlt temiz ve btrrakdv. Tecrübe edtn sayuı hallumu:lundlnde buldu/u zlnülii ~t sıhhatuı • 
verdiffl J arltlula suyumuzun müşterisi ço/almalıtadır. 

ti Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 
••onı~ilBBnannanftllaa1111•••••1111••• .. •••1111~~ 

.. 
•• 

SAYFA 4 

0----------------1 
Meşhur Sanat'kar 

Remzi Tezelin 

Atatürk 
Celal boyar, Şük
rü Kaya, Ali Çe
tinkaya, Şükrü Sa· 
racoğlu, Saffet 
Arıkan'a ait fotoğ· 
raflar geldi. 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

Vurtdaş. 

23 Nisan 
yaklaştı 

Yeni mersin Basımavi 
1\1.[ÜCELLİT 
HANESİ 
~:slduaiş, parçalan-

mış, r~rsud~ kiiaplti
rmııı işe ~ a ramaz de
ye aluıayımz. bir gün 
size lazım olur. Kiıap
laruuzı, rleflerleriuizi, 
mücellitharaemizt gön
deriniz. 

Her nevi ~itap ve 
deflerler şık, zarif me 
tin ve k.ullamşh ola
rai ciılenir. 

enelerce E vel Mersirıde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerini11 Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müe~seaatla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefia bir tarzda aür' atle yapar 

····*·~~·······~···· HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK. SİPARİŞ-

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor' 

ONA KARŞI 

Hazı rhkll Davranırı 1 

LERİ KABUL VE TEZ ELDEN ~OLLAPl 

HER. NEVİ 
K.İT .AP , GA. ZE T E 
VE l.\d:ECMUA 
TABINI DER. UH-
T E EDER.. 

• 
KARTVİZİT 

D A. V E T K. A R. T
L AR. I. Z .AR F K..A- . 
G:IT BAŞLIK
LAR. I T AB EDİ
L! R.. 

Yeni Mersin B•ımevinde Baıılmışur, 


