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2921 GUNOE:LIK SIVA 

Büyük şef Atatürk Lord I-Ialifal{s 

Dost ve müttefik devlet mü
messillerini kabul buyurdu 

Hariciye nazırı oldu 
Londra, 26 (Rndyo) Lord 

J Hnlifaks'rn hariciye nezaretine 

tayin edildiği resmen bildirilmiş 

tir Yeni hariciye nazırı Lordlar 

Kamarası Azası bulunduğundan 

mecliste başvekil izahat verecek 

tir. 

Hariciye Vekilimiz şereflerine büyük 
bir ziyafet verdi. Ziyafeti müteakip 

bir reımi kabul yopıldı 
Ankara 26 (Radyo) - Rei 

eicunıhur Ataıük dün öğle üzo ı· i 

AııkRradıt misaf•rimiz bulumııı 
\'unrın Bıışvekıli General B lıJe 
laksnsı ve Yugosluvya Bıışvekili 

•e Hariciye nuzırı Jl Stoynd ino 

9İç ve Roınanyıl Hariciye müste 

hrı B. Kommeıı'ı kabul etmiş

ler ve nezdlerinde ayrı ayrı 
U~un müddet alokoymuelaı dır. 

IlRriciye vekilimiz doktor 
'l'evfik Rüeıü Arns missıfirleri· 

B EclPn • 

Müntehiplerine nut
kunu söyledi 

Londra 26 (füıdyo) - B. Eden 
rtıQnteblplerl buzurundtı lstıfıı se 
bepterlnl ttnlutan nutkunu söyle 

llllş ve şiddetle alkışhnmıştır. 
Nutku dlollyenln, Eıten be. 

Plnıtztn sevdiği, tııkdlr ettığl, btze 
lbım olan bir 1td11mdır. dl ye bıt 
Q'ırmışlttr ve nUmaylş yup~ışlar 
dır. 

Muzaffer general 
7 okyoya gP/di 

Tok)O 26 (Rııdyo) Gı•rınııl 

Makdı hl Tokl oy11 ıtvdt•t elmiş ve 
rtıuzııfrt•r genPrttl şert'fıne bUyUk 
tezabonıt yapılmıştır. 

General Çin · Jııpon lntill\fı
nıo bÜUıtlP h >t lllne l ırtıfl ı.ı rdır. 

B HitJer • 

Baltıhta seyyahate 
c•hacok , 

miz şerefine Çankayada Dışba 

kn ıılığı köşkünde bir akşam zi 
ynfe ti verm ı ş ! erdir Zıyafette 

korn~eye iştirak edı>n zevıtt ile 
H e ye ti \"Pkile aınları, elçiler, 
Belgra d, Bükreş, Alina elçileri 
hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafet Anmimt bir ha"a 
içinde çok nPŞA • i g~çmiştir Ziya 
f~tteıı soıırsı, EIPn, Yugo~lav, Ho 
nıeıı m11ıbu:ıl er k4ııile Tül'k g11 
zeıecılerinin de iştir ak e}'.ledık 
teri hir resmi knbul yııpılmıetır. 

Mıslf Nazırlar ~ayeti 
Bir toplantı yaptı 

Kahire, 26 (Radyo) Dün öğ 

leden sonra toplanan nazırlar 

heyeti Süveyş kanalı meRelesini 

görüşmüşler ve bazı kararlar 

vermişle ı dir Bu kHrurlardan fıı 

giliz maknmatı da haberdHr ediJ 

mietir. 

K ütohyada sün'i giibre fabrikası kurula 

ll1evcud Pulluk fabrikası 
tevsi edilecek 

Pulluk fabrikası senede yarım 
pulluk imal edecek 

milyon 

An kora - Bıışhakan Ct IAI 
Bayar, bir kaQ ay öıwe Orman 
çıflı~irıde toplaıııııı Orta Anado 
hı köylülerile görüşmüş VEI köy 
lü l tır in dilekleri anıf;ıııda pulluk 
\' e suııt gübre itti için dir ektıfler 
\ ' 01 lll i Ştl. 

Zırıı ııt Bıı kaıılı~ı, hu direk 
tıfı ı-r üzt-ı i11t> çıılısnuılııı ıııa baş 

hınıış, kiH lü l erinıızııı tarlaı1ıııı 

kıı\' Vt>tlPııdır ec'ek olaıı suııi güb 
r e istilıımlf üzerinde tetkiklerini 
ilerletmiştir. 

Ş i mdiye kadar yapılan tet 
k iklerdf'n alıııan netirelere göre 
orl8 A ırndolııda, orta Anadolu 
kö)• lü~üııüıı gühre ıhtiyacını kar 

şılııynlıilen~ k suıı'i ve kimye\İ 

lıir gübre fıılır ık ası kurulacaktır 

Folu ıka11111 lıüıiiıı pl4ıılar ı ve is 

Kütahyada kurulacaktır. 
DiA-ı:ır taraftan Zıraaı Bakan 

lı6lı pulluk fabrikası üzerindeki 
calıemalarını da bitirmiştir, Fab 
rika senede 500,000 pulluk imal 
Aılel:ek bir kudreue olac~ıktır, 

FıılırıkAnııı ormııtı çifliA-iııdf',dev 
leı çifliklel'i işletme kurumunun 
hıtlen mevcud pulluk fabrikAsı 

nın ı?eııışletilmesi suretiyle tesis 
edilmc>Hi düşünülmektedır, 

Mevcud bulunan Lu • pulluk 
fabrikası son günlerde köy kal 
kınması programının tatbikinde 
lüzumlu olan pullııklar için Zira 
at Bakanlığı ile 5000 icin pulluk 
b rıınlaema yapmıştır Gene ayni 
fabrika orta Anadolu mu 
hacirleri için iııkOn geııel direk 
törlüitü ile do 5000 pullukluk 
bir mukavele imzalamış bulun 
mnktadır, 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
DlrektörU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Te~I Mt r5ID llaSJll't ri • ıftnlı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Vekiller Heyeti 
Yiiz Otuz n1eselB l1al\:l{11ıda 

l{arar verdi 
Toplantıya Genelhurmay Ba§kanı Ma

reşal Fevzi Çakmak da iştirak etti 

Ankara (AA)- İcra Vekille· ' 

ri heyeti 22 • 2 · 938 tarihinde 
Başv.ekil CelAI Bayarın reisl iği 
altında Genelkurmay Ba~kanı 

Mareşal Fe\·zi Çaknıak'ın da hu 
zuru ile toplamırak muhtelif iş 
ler hakkında 130 u müıecaviz 

knrnr ,·ermiş ve bunlar arasında 
aşağıdaki kararlaı·ı da kabul et· 
miştir: 

1 - Yeni yapılacnk olıın Bü 
yük Millet Meclisi binasına aid 

plAıı, 

2 - Fonerbahçe mesire ma· 
hnllindon hnıin~ye ait ktsmın 

2290 Aayılı kanuna gönı paraRız 

olarak lslunbul belediyC'sine ter· 
1 ki, 

3 - 2490 sayılı kanunun 7-
inci m8ddesine göro 15,000 lira
yı geçen arttırma, eksiltme ve 

pazarlıklarda mahalli gaz6ted on 
başka ilAıı ynpılacak iki gazete 
den birinin Ulus olması ve diı.1e 

riııiıı işin imıhınn göre hükumet 
namıua alAkalı dairelerce seı;il· 

mesi. 
4 - Türkiye · Estonya mu 

ahedesile verilen kontenjanlar· 
dan •328 A,, pozisyonuna ilave 
ten yüz tonluk daha kontenj an 

verilmPsi, 
5 - AııkRra ile Eıimeırnt 

radyo istıHW0'1U 8l'P!:;Jllda yapı· 
lııc•ak 145,000 lira kflşifli elekırik 

şt>bekesiııiıı pazarlıkla Aııkara 

elektrik şirketine y:ıptırııması, 
6 - Muhıelif \'İlliyetlerin 937 

sene"li husmıi idare bütçelerinde 
münakale yapılmasıııa ve mun• 
zam tahsisat verilmn;.ıine müteal
lik bütçe tetkik komisyonu ka· 
r8rlurıııın tasdiki, 

7 - 1683 numaralı askeri 
ve mülki lekaüt kanununun 3 
üneü maddeRine 2936 num a ralı 

k:rnunln E>klP.nen F fıkrası muci 
bince mülki mPmurlı:ırın ~iriller i 

üzerine tekaü ll ük lerinin sureti 
icrası ve tezkiye varakalarının 

tuzı taıızimi hakkıııdaki nizam 
name, 

8 - Emniyet muamelAtı me 
murları nizamnamesi. 

9 - Emniyet teşkilıHı me· 
mur ve müstalıdP.ınlerinin kıya· 

fet ve techizatı hakkındakı ni· 
zamııome, 

10 - Cami hademesi nizam 
ııamesinin 21 inci maddesini de 
ğiştiren ııizaıııııame, 

11 - l!Hyvan sa~lık zabıta 
sı nizamna mes inin 1 inci madde 
s i ııiıı <ftı giştırilrıı es i ııe ve 2 iııci 

muddosııı ı u kıtldırılmaımıa dair 
o l aıı ııizamıı a ıııe, 

12 - llelgnıd üııiversit~sin 

deki iki Turk tale beye mukabil 
lstaııbul üııiver.:ıiteı;inde tahsil 
etmek üzre g elen iki tugoslav 
talebeye aydtt 75 şer l ira )'ar· 
dını yRpılm a sı. 

13- De vlet De nı i ryollnrı Sı 

vns atölyesi için ge tırılecek moo 
taj dletleriııiıı ınuvakkRt kabul 

usulü ile memlekete sokulması 

na iz in verilmesi, 
14 - fsıanbul k ilapRarayla· 

rının tasııifi iş lerinde çı:ılıştırıla 

cak memurlara Ait kadronun 

tasd iki, 
15 - E I Az ı ~'da yapılacak 

96,923 lira 64 kuruş keş ifli cüz 
zam pavyonu iıışaAtı için 938 yı 
lına g eçici taahhüt selAhiyeti ve 

rilmesi, 
16 - Türkiye - ls\'eQ ticaret 

ve kliı'iııg aıılaşmalannda bazı 

tash ihler ynpılması, 

Bı>rlln 26 (Rt•d ) o) - Hlllerln 
Bullık dt•n ı zlndt- bir S• y1ıhııt yttpa 
Cıı ğı bııbcrıeri leeyyUd etwckte
dlr. 

tilısııl kudreti ıec;b i t edilmiş ve 
plAıılıır Zınıat Hakıııılı~rnd veril 
mıştir Hııher aldığımıza göre 
f.Uııi kim\'P' i giilıre fnhrikası 

Vilayet Umumi M ec!isi toplantısı 

17- fstaııhulda et fiyatları 

nın ucuzlatılması için belediye 

ve mahalli idareler ellarinde bu 
luıııın iskelelerden geçen küçük 

hayvan yavrularından alınan 

o,rıo ve küçl'ık lrnyvanlardan alı
nan ı kuruşun 0,25 kuruşa, ve 
büyük baş hayvan yavruların. 

d a n alınan 5 ve büyük baş har 
vaıılarından alınan 10 kuruşun 

da 2,50 kuruşa indirilmesi, Zirai islahat kanunu 

Projeyi hazırlayan komisyon 
mesaisini bitirdi 

Proje, oevJetı yurd topraklarının doimi 
bir koııtrölorü haline getireceldir. 

Ziraal Hııkıııılı~ıı ı du Ekoı o ' 
ttıi, Fıııııns, le, Adliye, Sağlık ve 
SoRfal Yardım Bııkaıılıkları ile 
'l'apu ve Kddas tro gPııAI dirı.k 
lörlüğü dclfıgeleri ile Zınıal Da 
kanlığının nıuhtolif şubelerine 
tnensup mQıııeE!Hillerin işlirAkile 
&ylardaııberi çalıemaktn olan ko 
tnisyon çnlıemasrnı bitirmie gi· 
bidir. 

Komisyon t nprak kanununu 
de~il, bu menuu da içine alan 
'tirat ıalnlıah kanun projes ini 
haıırlaınuktadır. ProjA toprağı, 
!Uülkiyet nıeseleleriııi, topra~ın 
•eletilmesiui geuie ve esaslı hü 
künııerle iQine toplayan ve top 

ra k ekoırom ısıııı t>saımıda ıı hA lle 
d en bir ana kalll ıı halindPdir. 

Büıün dünya milletlerinin arazi 

politıkaları, mHhı:ıul Alimleri u · 
ı Jll Loylu teıkık od ilmie ,e bir 

çok ınillellerin t8rihleri üzerinde 
tetkikler yapıldıktan 11onra pıo· 
jeniu baıırlaıımaeına Leelanmıe 
ur. 

Proje, bu mevzular üzerin 
de asırlardanberi ihmal edilmiş, 

ve geri şartlar 111lınd11 ananefee 
miş olon usulleri tasfiye eden 
devletın temelini kuran bir ka 
nun olacak, küçük müııahsile 

s.c.u lklnolde 

• 

M ı1l1 telif meseleler görüşi1ld il 
gelen evral{ aid oldu~ları en· 

ciimenlere havale edildi 
Altıncı toplantı zabıt hOlasasını aynen yazıyoruz 

VılAp•t Uınuıııi M .. tfoıi Rük 

nüddııı Nasuhıoglunutl başkan 

lı~ı altında üye Yekup Ersoy, 

Hayriye Güler, Veysel Arıkol, 

Muhtar Berker, Şima Gökçe), 

Rasim Beıbey, Halil Göksu, Ah 

mel Ovarık, Enıin Işık, Halil 
Atıılııy, l\1 a lııııuı Buılrnıı, Salih 
Güree, Kuddusi Ieın, Mustafa 

Karııcaslaıı, ~imet Tars, Emin 
Alper hazır bulundukları Lıaldo 

altıncı toplan tısını şu ba trn 17 
inci perşt:mbe günü saat 10 da 

yaptı. 

Zııptı sabık hulAeası okun 

du . Aynen kabul edildi. 

lueaatı ikmal edilen 1eni 
vali konatındaki dairei mıtbıu 

sanın Büyük Ôııderiıııiz Reisi 

cumhur Atütürk'ün yüksek ea· 
hıslarıııa tahsisi f şerefile nıü 
teııasip olnıaıta müteveccih bir 
surette tefriei ve bu t:1hsis key
fiyeıiııiıı vild)'etinıiziu uııciz bır 
ıırmRğanı olmak üzere > üce ur 

lıklurıııa arz ve ibli\ğı teklif ini 
mutaıarnmm üre Muhtar Beı ker 

ve E Alper imzalı tııkrir okun 
du. Ruıııumeye alınarak yapılan 
teklıt mt1ttefikan kabul ve alkış 

!arla karşılandı. 

Ôlü sıhhiye mf muru Müoi 
riıı eapka avan ı..:ından kalma 
529 lırn borcu hokkıııda daimi 

eucümen kararı ve ilişiQ'i muha 

-90nu lklnolde -

18- 65820 lira keşifli Ber
gama kasabaııı elektrik tesiıatı 

nııı yenilenmesi işinin emaneten 

ya ptırı iması, 
19 - Aşı ve seroın fiyatları 

için yoııidcn hazırlaııan listenin 

mer'iyete koııulması, 
20- Kütalıyaııın Emet kaza 

sının Kızılbük köyündeki linyit 
madeni imtiyazıııın ELibank uh 

desine ihalesi, 

21 - Güven Türk Anonim 

Sigorta şirketi esos ınukaveleoa 

mosiııiıı t, 2. :?5, 78 ve 80 inci 
nıacilft leritı i ıı ka ld ırılmusı ve d! 

~oı· mudd(·l~ı iıı i ıı nı ııdde nııma 

rnlı.ınııın değ i ştirilmesi. 

22 - İçel \•ilAyEHinin merkez 

kazasıııa bağlı Yeııiköyde Baha 

ettin ve Muhittin Yunus kardeı 

ler tarafından me ydana çıkarı 

lan krom ıııadt-ııi imtiyazının 

adı ieçeııler uhdesine ihalesi, 
-Sonu lklnolde-

' 

ni 
p 
rn 

il 
88 

en 
le 
al 

ey 



VENi MERSiN 27 ŞUBAT 1938 Pazar 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

ersin Sehri , 
U ı11 t1 mi imar p 1 anını 

eden Rapor 
izah 

Raporu aynen neşrediyoruz: 
-5-

3) Arzant yeşil sahalar; 
Deııiz sahilıııdeki yeşil saha· 

laı dan haelıııı arnk r;ehl i~tikame• 
tiııd e G Hrlct y Pşil ş ,.ınt uzaıınıtık · 
tnd ı ı . Bu şı>rıtler eelıiı le deniz 
arosıııda ir l ı lınt teRİS edec•ek B)'" 

rıi zı\ın:ııı<l a deniz rüzgarlarını 
eehre sokan hrnullar teşk•l edi 
yoı lar. 

Birinci şM·aiı: J\tprı:ıin şehri 
salıılıııdı•kr ıalııt ,.e gı>n i ş bir ye 
şillıktir Bıırnrtn me\'cllt Sılıfke 
cucld es i nd~ cHnıi ıı e trafıııa ağaç· 

lar d i kılmosi z a ruı idir. 
lkiıll'i şera i t: Ku haus par· 

kıııduıı lrn şla \ nrnk, iıeııüz pek 
az inşa edılrniş olan yeni cndde 
istikametinde uzanıyor ve toprak 
tepey11 kad ar devııın ediyor. 

Cçürn•ü şerit: diğerlerine nis 
beton biraz küçüktür. Gazi ilk 
nıektr.binden başlar, Atatürk par 
kının garp köŞPGiııden g"çerek 
spor m eydanıııdaki uinulara ku· 
dar uznnır. 

Dördüııcü ş rit: J(ayd oldu 
ğu \·eçhile, Yeni hükumet mey· 
danrndan başlar, ::Spor meydanı· 
ııın yanından geçer \'e portakal 
bahçelerini yarıp manzara lokan 
tasınıı kadnr uzanır. Bu lokanta 
denizdPn l!l,4 kilo metre uzaklı 

ğındn lrnlnııarak sathı nehirden 
30 metro yükseklikte yapılacak· 

Burndnn bnhçeleı e, deııize ve 
eehre güle\ bir manzara açılı 

yor (~okta Al Bir manzara yo
lu kalıvohaııe ile toprak h•pe 
arasında iyi Lir irtibat tesis e
der. 

Deşinı:i şerit: Yeni yapılmış 

olen orta mektepıen başlayarak 

Il inci seyyah istasyonuıın kadar 
uzııııır \'O lıuı adan yayalar köp · 
rfü;ü VRSıtasile yeni tren hatllnı 

geçip amale malıolletıine \'O has 
taneye varır. Buradaki yeşil şe 

ridin soııu nmoleye mahsus yeni 
bir spor meydanı l(•şkil ediyor. 
Orta mektepte ı l.ıaşlnyarak uza 
nan en"iz yayalar yolu (ıasarruf 
bakımıııdaıı ensiz yııµılmıştır. 

Ticnret mahallesini geçiyor 
ve sahil promenadına kadar de· 
vam ediyor. 

Altıııcı yPşil eerit; İşte liman 
oteliııdPn ha şlıır, pRııoyir yer!ııin 

yar ıııdaıı gPçı>r'. Ve 1 iııc:i sey· 
ynlılıır i stuı:yoııııııa \•arır. bura 
dada yayalar köpr Üı;Ü vasıtasile 

lreıı hııtııııı geçen•k tayyare 
me,·d ırnıııa kıırltır uzaııır. 

. Bu Şl-lril tayvıın• nıı>) dııııt bi 
ırıı!o yıııııııdaıı g ıı dıe do~ru P.~i

liror, ~oııı n ttnıele mahullesiııi 

geçerok, hastuııoyo kadar gidi· 
yor. Ve nihayet 4 üıwü arz •ni 
yPşil sıılınyn kadnr uzııııaruk B 
rıoktas ıııdu bu sah aya temas edi 
yor. Bıı şerı tten muhil cnıidesin 

de (!\okla G) · eşil bir hudıık 

eyrılaı nk n) ııi {~addı ıı i ıı · aıııııca 

ıa ııayi sa h ·ı ıncı kudur u1.ıııı11 oı 

Bu suretle n ıııelı lf' l' fıılır ikulııra 

giderkeıı tum bir Y''ö•llikler :için 
den gPçecekler. 

4) Denize mQvazl yeşil 
şerit 

Yukarıda knyt olunan anızi 
yeşil sahaları, deniz-den 600 · 700 
metre mesafede bulunan yeşil 
gırnie bir ŞP.rit yPkdi~erile bağ 

lemnkladır. Bu y<'şil eeridiıı par 
k11 heıız r> me ::.ino lrnr.el yoktur. 
Bu. lıiiyük lıalıçPlıH i, oyun mey 
daııhıı·ıııı ve mümasilini ihli"·a 
edcbillir. 3 üncü vo 4' üncü arazi 
yeeil sahalar araı-ında, stadyomu 

yüzme ve jimnastik halleriııi mü 
teaddit husust spor meydanlnrı 

ııı ve l'POr mektebini havi spor 
sahası mevcuttur. Burası öyle 
tanzim ••dilmiştir ki, spor mey· 
danları 9yrıi zamanda resmigeçit 
ye ı iııi teşkil edor, ve bütün vil~ 
yetin ahalisi tarafırıdırn yapıla· 

cak olan muazzam toplantılara 

dahi ımkrrn verebilir. Spor mey· 
danındaki Tiı übüıılere bir hıya
ben vasıtosile varılır, Muntazam 
bir bayram caddeı-i 4 ünc·ü yeşil 
saha yani ile geçerek hükumet 
meydaıııııa kadar devam ediyor. 
Yeşil şerit şimali garbide eski 
şehre kadar sevk ediliyor. 

Yeşil şeritleri eski şehirden 

geçirirken belediyeyi müşkilAta 

maruz bırakma7nak için bilhasaa 
meçcut caddeler genişletildi. Ba 
zen hatta pek dar bloklar dahi 
ayııi muameleye tabi tutuldu. 
Arazi fıyalı çok pahalı olan ti· 
caret mahallesinde sahalar vesa 
iti nakliyenin her nevi için ya· 
sak edildi ve uurada raddelı •rin 

ağaçlarla t~chiz edilmesi teklif 
edilmiştir. 

C) Ticaret ve sanayi; 
1 · Sanayi mıntakası 

Sanayi mıntııkası l!m.ının 

şimali gurbiııdı• mevcut olarak 
Şiınendüfer istasyonuna, liıııuna 

\'e vesaiti nakliye r,,addf!Rine kar 
şı pek mÜqflit bir vaziyntto pro 
j~lenıniştir. OP.ııiz ıüz~ül'ları şe 

lıirdf'ki dunıaııları dışarı çıkaıı• 

yor. Muhit carldı a nden (Nokta 
P) de ayrılan bir kol sanayi nıın 
takasile liman caddesinin ceııubi 
garbindo yerleşmiştir. Bu vechi 
le ağır yüklere hizmet eden çe· 
saiti nakliye şehrin elrafile s vk 
edilmie olur. Sanayi mıntakasile 
şimeııdifor istasyonnunu irtiba · 
tından yukarıda \Jahs olunmuş· 

tur. Mezl•aha ile baytar enstitü · 
sünün mevkii sauııyi m:ıııakası 

liman ve vesaiti nakliyeye karşı 
pek müsaittir. Sanayi mıntakesı 
nııı şark münıelıa~ında hayvan 
pazan ve bir han projelenmiş· 

tir. 

2 - Ticaret mıntakası 
Merkez caddesinin conul;un· 

d ın Atatürk parkına kndar uza 
nan mıııtalrn ticaret mıntaknsı 

olarak ıesbit edilmıştir. Sanayi 
ırııntakasile liman sahası arasın 

du panayil' yeri me•cuttur. 
iş bu merkezi ticarAt mınta 

kasındıın mada, münferit iskA.n 
mahallerinde dahi dükkAnlar 
için hususi yerler ayrılmıştır. 

(Planda D ile gösterilmiştir. 

D) Umumi müesseseler 
Umumi müessesplı-ırin hepsi 

yP.şil biı- Sdlıada projelenmişlir. 

Bunlara tnciz edilmeksizin, dai 
ma ynyıılıır yolu ile varıl:.ıbilir. 

Şehrin mıntakRlarıııın hf>p· 
sinde mektepler (M. harfile ışa
ret edilmiştir.) Mevcuttur ve bun 
Jarda her yerde yekdiğerinden 

en çoğu 1000 metre mesafede 
bulunmak tizre projelenmişlir. 
Keza çocuklara mahsus oyun 
yerleri ve çocuk bahçesi binaları 
(C haafılo işaret edilmiştir,) Ve· 
saiti nakliye caddeleri tarafın· 

d1111 cerçivelenmiş olan h,kAn 
mıııtaknlarıı:ın ht>p~i.1de en ını 

hir m<!klf'b tmrulmnc;;ııın :ıyı ı<'a 
• 

dıkkat oluıımuştur, Bu suretle 
mektebe giderken \•eeaiti nakli· 
ye caddelerini aeQmiyeceklerdir. 

Su ma~sulleri kanunu ı Ka rbeyaz 
• • 

proıesı 

Ekonomi Bakanlığı 
projeye yeni hüküm~ 
ler ilave etmektedir 

Ekonomi bnknnlığı, su malı· 
sulleri kaııuıı projesini daha e· 
saslı l.ıir şekle ~okml1kta ve pro 
jeye yeni hükümler ilhe etmek 
tedir. 

Bu cümleden olarak projeye 
yurdun tabii gelirlerinclen olan 
balıklarımızın dış piyasalarda 
sürümünü artırmak ve balıkları 

mızın satış fiatlarını ecnebi ba 
lıklarile rekabet edebilecek bir 
hale getirmek içiu hükümler 
konmaktadır. Projeye konulmak 
ta olan hükümlere göre İstan· 
bul balıkhanesinde 1.ıir l.ıalık am· 1 
reposu kurulacak ve bu antrepo 
asrın bütün tektımülatını crtmi 
soğuk hava, yükleme, Pambal&j 
ve sair tesisat buluııacıtklır. Ant 
repodan ihracat 11sıt bir şekilde 

yapılacaktır Balıkların aınbalAjı 

tuzlama şekilleri, kııpları ve u· 
zun zaınıın mukın·emeti temin 
edebiloc<ık şeklide balıkların is· 
lifi ve sairn lrnkkıııda projı~ye 

yeni çe esaslı hükümler koııul· 

maktadır. 

Hasta öğretmenler 
Kültür Bakanlığı ye 

formül ni bir 
hazırladı 

Orta tedrisut müesseselerin 
de çalışan ö~retmenlerden saı:t 

lık durumu dolııyı~ile tt>drisot 
yılı içiııdo s in ııl ııak istiyen 
ll!re Kültür Bnkuıılıı?ı yoııi bazı 

formüller teslıiL etnıiştır. 

Bıı for·müllfıre göre okula 
gidemiyecek ö$,trtıtıneııleriıı ne 
hariçteki bir doktor ne do hus 
tahan<ıden gl'lire<'ekleri rapor 
muteber olınıyacaktır. 

Bunların nncak Kültür di 
rektCirlüklorinde kurulan orta 
saglık heyetlol'inden alacakları 

raporlar tanınacaktır) 
Yeni direktif bütün okulla 

ra bildirilecektir. 

Havza mmta~asın~a 
Altın madeni 

lundu 
bu-

Hana - Kaza toprakların 

da zeugin madenler buluumak 
tadır. Henüz mütehassıslar tara 
fıııdan fennt araştırmalar yapıl 

mamış olan mmtaka toprakların 
da, petrol, kömür ve nllın ma 
denleri rnrdır. Suımz köyünde
de all111 madeni bulunmuştur. 

Belediye maden bulnııan mıııta 

kalardoki toprakları tedkik ve 
tahlil için maden tetkik ve araş 
tırma enstiıüsüııe göndermiştir. 

Zirai is'a~at kanunu 
Projeyi hazırlıyan 

komisyon mesaisini 
bitirdi 

Birinciden artan 

oldu~u kadar bfiyük ve orta 
halli çifQinin menfaat ve hakla 
rını da gözetecektir. Projı:ı ayni 
zamanda müRttıhsilin topraQ-ı 

uluorın kullıınmnsıııı öıılryı><0tok 

ve dA~·lf•ti yıırd toprııklıırıııın 
rtııirııi bir koııırolöıü halıııe geti 
rccf1kt ir 

l\;ınunun tntlııkini leıııiıı 

için lüzumlu olan bürolar ve ku 
rumlar da tesiı olunacaktır. 

l\1evkufları 
Hakkında yeni ka· 

rarlar 
Antakya ( YenlgUo ) • Son 

Karbeyaz Jıacisesiodeo suçlu ola
rıık tevkif edilen 1l TUrk aley· 
bind~kl dnvaya YUksek mabke· 
menin el koyduğunu yazmıştık. 

MPvkutlar evvelki gOn yOk 
sek mHbkeme reisi tarafından Is· 
tiçvab edilmişler ve geceleyin de 
lstlnhık dairesine celbedllerf'k sor 
gııyıı çekilmişlerdir. Bu lsticvııb 

ve sorgulardan sonra mevkuflıır 

bı:ıbbıodxkl muv11kkat tevkif mQ 

zekkerc>si gayri muvııkktıtıt teb
dil edllm ' şllr. 

Anta~ya (r~ek lisesinde 
Kızlar da okuya· 

bilecek 
Saocıık Mıtnrit lchıre:sl yeni seoe 
lçln birçok yeollik ıer yspm11k hll 
zırlığile nwş.,rul buluncnaktsdır, 

EzcOmle kız lisesini bltlren· 
ler, arzu ederlerse erkl:!k Jlsesinin 
oçooco, ikinci,blrincl ve Ft>lsefe 
sınıthırın1t dt·vHm edf-Cı>klerdlr 
Bu li1kdlrde Ll~eye yeni lılr Bil· 
yıtn mıııtllimin taylo edileceği de 
söylenmektedir. 

I-lal l{evi ııde 
AtHtürl{ giinü 

Halkevim i1df! (19 Mert) Ata 
ıürk güııüııo hıızırlıklar bıışladı 
O güıı için Ar l{olu Müzik şube 
si taıafıııdan HolkevindA güzel 
hir konser veı iltH•ek ve Göıilerit 
komitesi tıırııfıııdan Bt'lıçt'lt Ke 
nıııl Çıı~lar'rn ı;oıı yıızdı~ı ve 
hııleıı Arıkara Halkevinde tem 
1>11 <:dilmt-kte lrnluııaıı dört per 
delik cTınıuı • piyesi temsil edi 
lecP k tir, 

O güııüıı büyüklüitüııü göz 
öııüııdı,., tutan Hıılkevliler tam 
bir gayretle hazırlanmaktadırlar 

llayvanlar için veri 
lecek sağlık rapor

ları 
Memleketimiz dahilinde bir 

llmımdıın diğerine Sf'Vkolumıctık 

bUlUn hııyvıınltır için şlmdiyt> ka 
dar lir liCdret bt>ybnoı:ımeı:-1 tan· 
zim t-dilmPsi icatıt>lmt kt~ idi. 

Bu dt•ta Zırırnt vekaletlnhı sa 
18hiyetll memurlıtrı tarafındıın ve
rllec •k sıığlık rtıporları gUmrOk 
kımununen 56 ıocı mııddı>slode 
yhzılı Vf'slkıı olımık kıthul edil
miş, ke~fiyet dakııdıır httyvıın lh 
rıtcııtçıhmoa bildiıllmişllr. 

Ve~iller heyeti 
(Birinciden artan) 

23 - Çaııkaya caddesinden 
ayrılıp Küçük Ayrancıya giden 
yol üzel'İııdeki 1300, 1466, 1467 
sayılı inınr adalarının müstak 
bel imar vaziyetlerini gösteren 
4501 sayılı pldnııı tasdiki, 

24 - Kıreçlik kömür maden 
leri T. A. Ş. esas mukavelename 
sinin 7,83 ve 100 üncü madde· 
)erinin deıtiştirilmeısi, 

25 - Türkiye imar Bankası 

esas mukavelenamesiniıı5, 3!J, 35 
39, 47, 79, 80 84, 87 ve 109 uncu 
maddal!'t ınin df',:tışıirilmesi, 

26 - 1081 ş ılı~ııı Türk va 
tıırıchış ' ı~ı ı nt ıılııı111a:o;ı, 

27 Bnı ı:ııın)İ hanı ın:ırt 

d ı• I u ı ı ıı ıı 9:.l 7 111.1 ı i ) ı l ı ip rı da i 
ınadı1elıH· muafiyet celvoline İl 

hal edilmesi, 

Sayfa: 2 -
Vilayet Umumi meclisi 

toplantısı 
Bırlnclden artan 

sebenin kAğıdı okundu, tetkik 
edilmek üzere dürlü ieler encü 
menine havalesine, 

Gülnar - Mut arıtsıııclaki 

Zeyne yolunun uzaklığından kı 

lıııçkesigi ve kesik köprü yolu 
nun açılması hakkında Naha 
nıüdürlüğüııün yazısı eki kay 
makamlığın kAğıdı okundu. 1n 
celenmek üzere Nafıa encüme 
nine tevdiine, 

Gülnar • Anomur - Mut ka· 
zalarındakı tahsil müfettişlerinin 
tuhsılrtt noktai nazarından daha 
ehemmiyetli bulunan Mersin, Tar 
sus ve Sılifke kazalarına alınma 
ları hakkında muhasebs müdür
lüğüııün yazısı okundu. VekAlet 
ten gelen yeni kadro henüz mec 
lise verilmediğinden oııa intiza· 
ren talikine. 

C H. Partisi ocak ve kamun 
kongrelerinde tesl.ıit edilen dilc!k 
!erdeki yollara dail' uafia müuüı· 
Jügünün yazısı okundu. Nafia 
müdürlüğünden iz.ahat alınmak 
kaydıla tetkik için Nafia encü· 
menine havalesine: 

Merkez hayvan saA-lık me· 
muru Faruk'un 24 günlük yev
miyesi karşılığı 36 lira alacağı· 
ıı111 bütçeye düyun olarak konul 
ması lazımgeldiği hakkında bay 
tar encüıneııinin ınazbataeı okun 
du Müvazene encümenine tev· 
diiae: 

Silifke kazası ihtiyaçların· 

dan sıhhat, ziraat, baytar encü 
menini alAkalandıran kısımdan 

ı · Hastanenin bnnyo tesisa 

tı, etüv ve yazı makinesi, bas· 
kül, müşıımbılya ait sıhhat encü 
meniııin maı batası okundu. Mü· 
vazene encümenine baulesine, 

2 Aşı fıcianı, pulluk, ziraat 
muallimliği odacısı hakkında 

zir·eal encümeninin mazlıatası o 
kuııdu. lmkAnı mali keyıdla mu 
vazt-ne encümenine tevdiiııe: 

3 · Damızlık boıtd ve m r· 
kep, eı1eme işleri masrafı hay· 
van sergisi nıükAfalınıı dair bay 
tarlık f'll<'Ümeııinin mıızbatası 

okundu. Tekrar incelenmesi içirı 

ba} tar encümenine iadesine itti· 
fakla karar verildi: 

Hahatsız olduğundan ongün 
izinli bırakılması dileı;tini muta 
zammın meclisi umumi ılyesi 

Tulısiıı !(utlunun ıırztıhalı okun 
uu. Ruzırnmeye ithali kabul ve 
ongıiıı mezuniyet \•erilmesi onay 
landı. 

Yakalanan kaçakçı
lar ve kacak eşya • 

Ankara, 26 (Radyo) Gümrük 
muhafaza teşk ill'i tı cenup budu 
dunda son ay zarfında 59 güm 
rük kaçakçısı, 159 parça eşya, 2 
silah 24 altın lıra, 16 lcaçakçı 

hayvanı yakalamıştır. 

Nas,,onal Sosyalist 
gazeteler 

Viyana, 26 (R:ıdyo) Havas 
ajansı bildiriyor : 

Nasyonal sosyalist gazeteler 
tatil edilmiştir. 

28 Türkiye, L~ıonya tica 
ret mukavelesinin tasdiki hak· 
kındaki kanun JQyihasınııı 7ük , 
sı:>k meclise arzı, 

2!) Türk iyı., f,0 1nny11 licıt 

n~I \1\ ldıt· iııg .ırıl ı;;•ııııhıriyltJ 

ıııeruullıırınııı taı-ıdiki ve buna 
müıeallik kamın IQyihasının yük 
sek meclise erıı, 
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Orman mahsüllerimizin i~racı Pamuk kongresi Mersin piyasa11 
Bazı su=stimalle 

görülünce 
Bazı takyidata tabi tutuldu ... -·~· .. 

Yeni orman kanunu ile 
iktisadi zaruretler göz örıüııe 
alınaı ak pı:ırakt-nde ihracına 

mOsaade verilmiş olan t azıor 

man mahsillleriııin ihracında 
eui istimal yRpıldığı anlaşıl· 
tır. Buııun için hükO.met or· 
ınan mahsUlleriııin ihrttcı işin 
de gümrüklerce b:ızı tedbirler 
alınmasına lüzum görülmüş 
ve yeni bazı tııkyidut vazet· 
m ştir. 

Gllmı ilklere yapılan yerıi 
blr tamıme göm meyva san· 
dıkları ıhlamur çiçekleri VE' sa 
ire gibi p .. rakHnde orman mah 
suıatının ihracında bunlara 
mahr~çlerinde v.,rilm'ş olan 
orman tezk~relMinin mük..- ı· 

rer olarak kullanılmatnne mt>y 
dan kalm!tmak için bundan 
b:Sylti hunlıtrın arkasına ihrac 
b yannamelf~rinin numaraları 
ve ihrnç bııyaıınanıt>lıHint>de 

bu tezkereleri ıı numartılarının 
yazılması f'Sas tutulmuştur. 

Şimdiye kadar höyl~ yttpılma 
dığı için orman mahsullerinin 
mahrPçlerinee verilmiş olan 
orman tezkert.lerinin mükerrer 
olarak kullanılması teşcıbbUs 

leri n"' trssdUf E'di imiştir, 
Yeni kararla hem orman 

Ja rımızda daha razla tahribatın 
önüne g ... çi lecek ve hemde bu 
ŞAkilde ihraç ticHrt>linde adete 
eski tu~cas suistimaline benzer 
bir ş'"'klin ortaya çıkarılmHSI· 

meydan verilmiyPcektir, ayui 
z:ıruretıe ceviz ktHUklerinin 
ihracının meni hrtkkındeki2638 
numaralı kerıunarnenin nf'şrin 

den evvel kesildiği an'Rştlun 
ceviz kUtiikleıİnin memleket 
dışına ihrAcındıı zirant vekAle· 
tinden alınan mUsAd~ Oz0 rine 
mahalli ziraat mUılUrlUkleri 

tarafından VArİlfm ihraç vPsi· 
kala rır11 mil k ArJer isi i rrırı li ııe 
mehel kalmmoası ic.,in sahip· 
lednd1-•n g~ri ttlınmAs na kornr 
ver İlmiştı r. 

Arkeoloji kazılan .. __... . 
Son s..ane içind~ Sovyet· 

ler lıiı liğınin rııuhteıır mırıtıı· 

kalarıııda yHpılan arkelojı ka· 
zıları nıhayete ermiş ve bu 
kazıları icra eden muhtdif 
heyetler raporlarını vermiştir 

L~ni.ıgred mıntakasında 

Nevgorde arkAologıar JO ita 
13 UrıcU yaıyıla ait muhtelif 
ahşıtp evler!~ rnllteuddil atel
Yeler ve aynı zamanda 200 
ınetre uzm1luğundı bir taştan 

kale duvarını meydana çık&r· 
mışlardır. Bulunan eşya ara· 
sınde ~ıcllınle deği rınen taş· 

ları v~ Uz~rirıde Novgorod h11· 
kimlerinin isimlf'ri malıkQk 
kurşun mUhUrlerde vardır. 

Turknl ş ~hriniıı şim"I ~e 
Şİ rnali ş ·ırkısind..ıkl çfi ıd 11 ça· 
lış n Hor.,zın t ... tıdk heyeti i::e 
İki vahe keşfetmiştir. Bu vıı
helerden birinin ortasıııdıt etra 
fında mUıtablıem bir belde 

İskendP,riyede toplanm1ş 
olan Pamuk kongretiine bir 
çok Avrupalı alıcılarda iştirak 
etmişlerdir Bu kongrede yerJ 
li mii stahsıJler ile yabancı 

alıcılar tıirbirlerile dı:ıhe iyi 
bir suretle anlamak fırsatını 

bulmuşlardır. 8hbSA mevzu lf•ş 

kil edt>n en mühim meseleler 
şurıJardır; 

Muhlelif pamuk nevileri· 
IP.rirıin hakımı istikbali para 
zillerde ve hastalıklı:ırla mU
cadel~ sulttma işleri kalitalıf 

ve kantitatıf verim nishPtleıi 

bu tnflSAleler yalnız Mısır pıt· 

mukçuluğu için df'ğiJ bntOn 
Mısır için hayati meseleler 
teşkı 1 etmektedir. 

Üzerinde en ziyade Ju· 
rulmuş olan mesele rutubet 
meselesi olmuştur, Kongreye 
iştir ak E•tmiş olan Avrupalı 

1lıcıhtr Mısırlıların ve Mısır 
hUkOmetin pamuğun islAhı hu 
sustmda gösterd ık leri gAyret 
ve hassıısiyete bizzat ş·1hit oJ 
ınuş :ardır. 

Bundan bıışka sentetik 
pıtmuğun doğu • duğu proplem 
görUşUlmUş ve Mısır lıhır t. G. 
Farbenındustrie mümessilleri 
nin beraberlerinde getirmiş 

oldukları nümune kolleksiyo· 
nu tetkik ettikten sonra bu 
alanda doğru bir fikir edine· 
bilmişlerdir. 

BUyUk siyasal proplt•m· 
lerin pamuk ekonomisine ne 
sureti~ tPsi r edeceğini bugun 
şilphesiz kimse kestiremez. 

Anr.ak kat!yetle söylene· 
bilecek bir şey varsa oda ka· 
lite bakımından yCksek olen 
pamuğun istikhalde mevkiini 
muhHfaza edebileceğidir. 

Bu husuet6 Mısırın avan 
l ljı açıkca irade olunmekiadır. 
Dnnyanın tanınmış pamuk 
mUtebdssıslarından Arno S. 
Peı:ırse pamuğun yeni tatbik 
sahalarından uzun boylu bahs 
etmiştir. 
=====--0:---=----==r=~--------
hanJtıt-si mevcut oıaıı tserkut 
kete bulunmuştur. 

Oyrolislırn muhtar mınta 
kasında ursul vadisinde diğer 
bir heyette birisi tunç davri 
hidayetlerine ait olmak Ozre 
müteaddit mezarlık mPydena 
çıkarmıştır. Mezarlarda ilmi 
kıymeti haiz taş aletler bakır 
tezyinat ve Oklar bulunmuş 

ve toplanmıştır. Heyet aynı 
znmanda zengin bir göçebe . . . 
reısınrn mezarı olması pek 
muhtem~ı bir hOyUğil de aç
mış ve iskeletin yadında hay
van resimli muhtelif altın ~i· 

net eşyası bulunmuştur. Bu 
mt'Hr birinci yOzyıldan kal· 
mıştır. 

Krsnodar mıtakasına tem 
rluk bölgesine gönderilt'n hey 
ette bUyUk taşlarla yapılmış 

bir umumi bina He muhtelif 
hususi evler hııraheleri mey. 
dana çıkarmıştır. Bu binaların 
mi lAttıın f>Vvel 4 ili 2 inci yoz 
yılıt aıt huluııduğıı tesbit olun· 
muştur. Burada Bosforı:1 kral· 
lıiına ait paralar koleksiyonu 

da bulunmuftur. 

..•. ·--
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K. S. 

Pamuklar 
Klevlınt 42, 

Dığ mah 
Kapı mah 
Koza .11,;;0 
Kırma 24 2tl 
Kozacı parlağı 'ı7· 

buğday - çavdar 
Sert şark 5.,30 
Yumuşak 5.,25 
Yerli buğdayı 4,,4 i 
Çevdar 4 .• ~5 
Aaadul yulaf ... 00 

Anadol 
Yuli 

arpa 

Nohut ekstra 
fasulye 

3.80 
3,.61? 
6,50 
9,50 
3,,50 Yulaf yerli 

Mf'rcim~k yozgat 
Sablep 
Tatlı çoj'en 

7-8 
120 J o 

20 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

67,5 
ıo-ıı 

17, 

SiyHh 
Şark 
Anadol 
Aydta 

yapağı 

Yıkaamıt yapak 
Güı yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

,. dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi ldloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kuruıu 
Maada deriıi 

50 
4ö-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatlı badem içi 
Acı • • 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
lçel ,, 

pirinçler 
Birinci nevi mal 

ikinci ntYi mal 
Çay 

80 
42, 
33 

78 

17,S 

:!90 

Kahve 109. 110 

Giiven 
Sigorta ~ı 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıdır. 
Acantaıı . VASFI ORGUN 
dan arayınız . 22-:JO 

YENi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone 

1 
TOrkiye Hariç 

Şerait ) için için . 
Senelik 1200 Kr 1 

Altıaylık 000 

Oç aylık 
Bir ııvhk 

300 

ıoo 

2000 Kr 

1000 

500 

\'ok•ıır. 

Reami ilinatın ıatırı 10 
Kuru•tur. 

i L A N 
Mersin piya~e alay satınalma komisyonu Rs. 
l - lı.er~i~ı p~\' ade ala)'l için ~ksihnwye konu

lan ~~kız _hın kı.lo sabtuı_~• ı .. ~li( tıtlilen (ıyaılar 
l~hmıu Pclıl.-11 fıyHllan ~""~wk oldufluutfan artır
nıa .. ~~iltnıP. VP ılıalt~ kaııuı Ur•tıll lıiiUiuıl .. rine 
~ör~ 011 t(İİn uzatılaıet~ 4 rııar l 9:i8 cuma günü 

saal 15 de HÇık d~sihnıf-'Sİ yapıldCd~tır, 
2 Muh<tnınırn lwdt li iki bin altı 'iiı kırk li-

ra olup muvak~at t.-mirıatı t ~8 liraıh~. 
a Fazla hilf(İ fl f1 i rınıt• k İSi İ\' Plılf'r ~ umİ~\'Onda 

nw vcu l ş t rtııa nwleri h~r ı:ı ma n ~Ört· IJil i rler: 
4 - F.k~i lnıtı 11wrsi11 HS~t'rlık şuht>~İrıin iisl ka· 

lı111ta ask~ri uıHlıf .. JtlP. y:.ptl.ıc ı ğıııtlau işti r(tk ~de 
Ct>k ler nwz~ ur giin ve sa<t tP. k aclar terııiırn llarım 
VPrPr .. k PLsihnw~· p iştir:ık Pcl~rlPr. 

i l A N 
Cum~uriyet mu~deiumumiliğin~en 

2 3 5 lira 7 4 kuruş bP-cl.-Ii kt>ş i fli rıu~rsin ceza 
.-viuiu kapı vo p~ııct'rtleriu lt>lle örJiiriilruPsiuin 
paz~rlık surt>tİIP. ~· Hplırılıuasıırn ~arar \'Prilmiş ol
chı~urufan talip olalnar 4 mHrL 38 eunıa glinii saat 
lo da ~. \1 uuıunıil·ği makanırnda tıazır bulun 
uıttlHrı iları olııııur. 25-27 

1 L A N 
Mersin orman ~ölga şefliğinden 

hacmi nıulrnmruen bed~I 
cinsi nıJ d.nı3 adedi lira k. 

çam ~ı .. k- 211 ooo 300 4 9o 
trik dirt>ği 

1- iç~ı vılAyt>tirıin Dlt'rsin kazası dahilinde 
yf"ni löy civc nııda gt>di11li ornıa11111da11 211 nıet
r~ nıi"aba mu«idıl Joo adt>l çam elr~.lrik dırf>ği
run lwht>r nwlro mikup ga)rİ uıauıulu 490 kuruş 
bed~ll~ orman kauurıurıun nıuva~kal 6 111cı mad
d .. si11in l irıci fıkrası nrnci hirıce acık artırma su-
reti le satışa çıketrıl1111ştır. • 

2-- il~_al~ 16-2·938 den itibarf>n 2·3 938 çar
ş:uuha gurıu saal 14 de mt·rsin ornıan hinasrnda 
ya pıleic,," lır 

3 - nıuvakkal teminatı 77 lira 55 kurnşlnr. 
. 4- şa rtı ı a me w~ nıu k a , ... ı .. ını m~ proj .. leri mer 

~111 ornwrı tıöl:.r~ ş ... (liğiııclit·. 18 - 20 - 24 -2 7 

l A N 
Fithrik:urnz nı t1 n u aıı k;ı put lwzlfr-i ı-2-938 

lHrılıirHl•· u itilıfiff•rı ,.,~lıit t>cfilt•u ~;ıı ı ş fı~· ~ıları cışa 
ğulachr. Gt>rıişlık Tul Fi):.tlı 

S X m. Ult'lre lir~ k. 
St>~lıanbt>Zİ tip'.? 7ö :~fi 7;:!5 

., " ,, 2 90 3G 8,39 
Horozlu lwz,, 6 75 36 6, 70 

" ,, 4 75 ö6 6,35 
ı ~at ' Ş pf• şiu bec.Jt>lltıdir. 
~ - Hir hal~· ada11 aş:•ğı satışhır ıçın 010 2 

ZH m ~·apıhr. 
Sıf nıasrnflHril~ lıuha amlıal: j bedel-
leri nıilştfriye a:uir. 

T arsuata M. Raaimbey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 
6-23-27-6 

Yurtdaş Kizılaya 
aza olunuz 
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Sayın Mersin TCccaranma ve ~alkma müide 
Şehir dahilind~ki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir ı.urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. ~ 

' Kamyonlarımız emriniıe amadedir. Alınacak Gcrel• l 
araba ücretinden d•ha mutedildir. : 

Bu suretle hem nakliyatınıza toptan yaptırmak ve hem f 
de zamandan kaunmış olursunuz. l 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan mallarını· 
ıın hasara uğramak. yağmur, çamurdan müteeuir olmak 
ihtlmaHeri de yoktur. 

ADRES: O:omobil Durak Mahalli 
ttenzirıci Baki harma 

Telefon : (180) 13·-30 

f otograf Matineleri 
Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 

birer makine tedarik edebilirsiniz. 
!{<)dal( \1 e ~1oglander 
arkalı 938 m'!Jdeli makinelerimiz 

geldi 
Ta~sitle Satış 

==- == 
( T 1 K U ) Markalı dolına kalemler, her cins 

matbaa kağıtları , Kı.,tasiyt-, Kitap. Fenni gözlükler 

l
~;:~i;•P· M••s[OAô" .. SiÔ~1 

.. ;S[JiM[Hh• .. • tavıiy• 
Urav CıuJd,.si No. 4~ - MERSiN -----

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın Onbirinde Çekilir 
Her ocagı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
1'3'°" • 1 ?.IE • 3 ~ 

Remington ı1 ı 
1-Ior Daire(le !I~ 

IIer ticaretlıanede~ 
1-Ier yerele 

• 

. Daima R [ M t N 6 T O H yazı ma~inalan • 
ve Şeritleri ~ull amhyor 

m ~izde bir REMİNG TON almalı · nı 
nı sınız. Satış yeri nı 
J!L Vilyam Rıka~ 

~ c:D 

·, 

~AYFA 4 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Veni Ve Çeşitlidir 
Resmi devairve müessesatla ticurethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveasa.irei en nefis bir tarzda aör'atleyapar 
HAR.İÇTEN GÖNDERİLECEK SİP.AR.İŞ
LER.İ KABUL VJ:; TEZ ELDEN YOLLA:!\. 

E:ER. NEVİ 
KİT A.P . G-.A. ZE T E 
VE :ıv.r:EC~U.A. 
TABINI DER. UH
TE EDER.. 

K. A R. T V t Z İ T 
D .A V E T K. A. R. T
L A. R. I. Z A.R. F KA
G I T EA.ŞLIK.
L A. R. I T A.B E.D İ-
L ! R. ' v , ••• ' I• 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavranın ızl 

• 


