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i H • • N 1· Suriyede ka~ine ~u~ranr Belediye Reisim iz Ankaradan döndüler. ngiltere arıcıye eza re 1 Devlet demiryollan idaresi 
Sovyetler birliği cevabını iti· 'Vali ve Parti Reisicumhur istasyon binasını ve mey-

Ata Eyubiyi bitaraf 
na ile tetkik etti başkammız bir kabine kurmaya damnı yaptırtacak 

• . Q 1 le • Bugün yeni memuri memur ettı aze e r • yet/erine gidiyorlar A nkara, 6 a.n. [R adyodan] 
Elektrik şirketine ait bazı hiıseler Be

lediye tarafından satın alınıyor 
Bir lngiliz Nazırının Moskovava gitmesi DJhll\ye v ekate LI Mahalli Suriyede mtıh telif par tiler 

h . J idareler Umum mlldllrlOğllne ter- arasında ~·oni k abineyi kur- On beş giindcııhori O. H · ı 1.~· __ Mitat !1ı>J'oğlu kondüıi-
/üzumundan ba sedıyor ar. fian tayla edilen Valimiz B. RUk· m ak için bir anl n~ıuaya varı P . Beşiıwi biiyiik knrultayın:ıj le g~'.ru~e!' -~ıır a_r 1rnda;ıımza 

\ nUddio Ntts ııh'oğlu dlln ve ~vvel· .1,.. t" . d 
1 

An sozlorı sovlcmı tir .Ankara 6 ( R ad.\·odan) - Ankara, ü n.a. [H.:ulyoclan] · ki glln resm ~1 daireleri ve teşek laınamı~tır. vı ayo ıını;.: namına o ego · • ·, · 
J \.t F b" · l\1iinakaırıt Vokaleti ile to JOnciradan bı"ldirili.vor: Lou<lrn<l an bildiriliyor : kilileri ziyare t ederek mestti ar Rei~icumhur / a ,yyu ıyı olarak h~tirak eden vo beledi 

d 1 ... ınasia hulundunı . 1 ·ı t ' 1. T k binosinin harici kadaşlsrlle VPda etmiştir. Ve On bit araf bir k a.bino te~kiline vove ait bazı iı:ılel'i ait olduıtu l So ngı tere harioiye ııezare ı . ngı ız :a . .. .. de Tarsusa giderek akşam şeref· " " , - ~u sone ~olıl"iıniz ,istnsyon 
"Yetler birliğinin vermi~ sıyn ot koınıto::;ı <l un oğleclon terine Beledl1emlz tarafındaa TOc memur etnıi~tir. -vek:lletıerdo takip ve intaç hina~ı ile i tasyon ıncyclaııı yn 

0
ldngu cevnbı i t ina Ho tel kik ı sonrn A vaın kamarası_nd_a . t~p j car klObOode , verilen ziyafette için Ank ara<la bulnnnn Be- pılaeaktır. 

etnıiRtir lanarnk Sovrntler Hırlığınınlh" zır bulunmuş ardır Antakya lecliye reisim iz ~Ut.at '.l'oroğlu Elektrik ~irkotin<l<m bazı 
'I • l ı · ı · ı -ı·r·ı .· · c.l" h Vail ve Parti Başkatıımızbu 

Sovyet Rusy a t ekliflerinde ııgı iZ t~ \. 1 eıı.110• \ Of ı ... ce- gQn saat OD dördU yirmi ekspre M·ıııet mecıı·si d ünkü cbprcsle :;oohriııı izo gol hi:-.~eloriıı satın alınma i,i do 
her ne kadar Baltık lıüku vahı tctkık etını~t ır. sile Aokaraya gidecektir. 1 mi~ ve derha l vazif'osinc ~ha~- tonıaınilo htt.a~ od ilmiş hn-

ll:ı.etıeriuin hayati ınenafiiui Yugoslavva Kral Naibi ve Refikası ıamı~tır. ıunmaktadır. 
ın·· J Malive teşkilat ha· A · k · l · 

Uillkiiu oldu ıı-u k a dar İsrarla d ld J ın erı a ) e tıcaret anlasma ~ ••• ın .. ın •• :ıım•nnihai bir Berlin en ayrı 1 nununu kabul etti. ~ -
aıılaşnıa vuku bulacağı mu Ankara 6 •Radyo• - Si fidan fl9 gibi faydalar 
hakkak gihidir. B zı· a et mu·· nasebet·ııe res Antakra millet meclisi yeni t . d. 

1 U y r • mali1e teekilAt kanunu kıt bul 9 ffi} Il 9 ty Ü I1 l} Z ngiliz gazotl~ri: anlaşma 

Dın hu•ulü için bir İngiliz mi bir tebliğ neşredildi lelmi~l:r kanuna gör• Hata1da Kamutay encümenleri buna ait kanun 
tıaıırının Moskova ya gitm&;i 

1 1 • • • '- b / 
ili t • 1 Anknra, 6 n.n. [Had.vodau] ik i memlek eti a lilk ndar eden defterdarlık ihdas edilecek ve pro•esını aynen Ra u ettiler ~Ysiye etmektedir. 1 .., 
--::---------- Berliııdon bildirilivor: bütün meseleler ınovzuubahs. d efterdarlık veıa i f i ni kontrol B" . . J d j y 1 ·k 1 "b" 1 ' . . d d' 1 b t rine ı r aenedenberı devam eden I dığer mahsullerimizin ihracatı apo nya a 1 ugo a vya ·ra naı ı o muştur. ıçın e ıvanı mu ıa_s a ye . ı müzakerelerden ııoora Türk - üç dört s en f d -, ı n · · · · k · olmak üıere mıllet meclı ı • e zar ın a yıızde 

P rens 1 o un erlını zıyaretı İ timatlı dostluk ve sıkı l aım . . . ı Amerikan tica ret a olaeması 1 70 · 7ö derecesinde tenakus et· 1 
•• ı t"J A b" t bl" ~ since mürakıplıkler ıbdas oluna . 

9
,,

9 
k , . . . /(ij k l ı mnııase >o ı e ı ·o mı ır e ıb i~birliği politikasma devam ı J nı~an _ ~ da An ara da ımz~ mı~ tır. 

111Ür ıt ığı Var ' ne~rodilnıiş tir. Hu tohligtlo v!tdinde her iki taraf muta- o ı ktır . edılmışLı. .A~laşma, h akk_ındak ı - I~racatımız ı zorlaetıran bu 
Şunking _ Bu sabah Amo)' ezcümle: _ . F • b• Qt 1 kanun proı eeı kamutıı :v ık tısa t g umruk duvarrnn 1934 senesi n· 

liın,n k " Ü · ı 1 , r l ·ı,- p p 1 bık kalınıştıı . ecı 1 r o- ve harici ye eocümenlerince tet · deıı itibaren inzimam eden di . ına 5 ingiliz rovesor ı e u a naı ı ron s o ve Premı Pol ve refikası k'k d"I . 
1 

~ b 
1 1 

• 
ı~i Aınerika krovezörü bir iogi m aivctinin B eri ini ziva reti bu•• S kaza Si ı ter ı mHış ~ek . r o zn~meye dae ıann· suernus~dep er, i ı racat tenaku-
li ı : . A • • •• • • P ren ses Olga d ün akşam Ber mıe ı • er ı ı eucuınen ı ome ve teedi t etmekle 
,,' taınre uemisi gelmişlerd _·ır 1 gonış ıy:ıs ı. goruşmolcre YO:'l - d la ıımanın memlekete.temin a~ti21.i kalmamı". , B irlea"ık Amerı"ka hü • .. lindeu nyrıl mı~lar, h~tasyon a. v _ 15 v v 

l>onıar da &JDİ limana sekız le olıuuştuı · . .. . f ..,. ·ı k l esaslı fay daları tesbıt t e muea· kOmetlerınln memleketimize mü 
blrp °'8 • • ö d . l rdir G<it·ii~ınoler tnm bir lıu- Hıtlcr vo Gorıng tarafından A yon I emsı o ul bede eımieler va IA)'ihıt yı , hükfı teveccih ihracatını da yavae ra 

a ını11 g o ermıe e k. . · kı · r · ·b· k b ı ·k . 
• • lus ve açıklıkla <loYnm etmiı;ı • uğurlnnını~lardır. gençlerinden ÜÇ ışı oıet ~n t e . ı ı gı ı a1nen a u vae yu seltmıetir. 

T • , etmı elerdır. Harici ticaretimizde en faz 
J okyoda oıkan bir gazetede Rus - Jopon hududunda çarpışmalar öldü 1 · lktısad encümeni maz- la aktif olduğumuz t o dötlz lhti 'Donıaoın ekonomik vaziyeti [J> 

1 1 
] batası yacımızın eo büyük karnağı 

'°tle 4 2 R M 1 t • 8 O Ankara. (} a .a. '"n< yot an : olan bu memleket 1988 . 
lelhia: ediliror: U$- ongo ayyaresı f A fycn Halkcvi Temsil ko l lktısad encümeni mazbata- de tamamen mAkO bi:e::~;~ 

\ıır; 1 - Japooyada "kömür yok go·· ı u•• C ·ıvarı n da du•• şu•• ru•• ıdu•• l lu gen çleri 18 kişilik bir g rup stın~a , bdu ~u!~şfnıa ıdıı~ memle~e;e göstermiş ve bu defa Anı rlka 
ı . . . . emın e ece"'ı ay 8 arı ma 0 blz9 karşı aktif çaılyete glrmls-lla•··2 - leoi kıtlığı dolayısiyle J lıalındo turnede ıkeıı bmmış halinde tasri h eLmektedir. Çok 

11 
. ııı taaıtalarının kullan ılışı Ussuri üzerinde dokuz Mançurya- Japon oldukları otohiis yağan yağ-,enteraean olan mazbatı.1 ı aynen r. Amerika ile olan ticari mü· 

tıt tide kesbi müekilat ediror; R ·ı l murlarla yolların kayak olma alıy~ruz :. . . . bedelemiı . eski anlaşmaya göre 
gambotu us gambot/arının ateıı e ı~.n yiiziinclon dovrilıni~ vo ına- - ~928_ seneeı _ nıhaf~tıne - karşılıklı serbest döviz tedi1e iıte\i~ırı- _Kömür mlldenlerki?in h .~ alesef bu feci kazada 3 goııç kad~r ~ırlee ı k Amerıka H_uk_a. si esnsına daynomakLa olduğun 

ı, eeınde kullarulan ma ına asara U5ramıştır ,. ·b "t . t'. D" Ö' • a ·ka- \ melı, ıhrachhmızın, en buyuk dan 'e ihraCAt tenakusuna inzi· 
l' ki(aJet etmemektedır kuı an gı mış 11

' • ıbe~ r müeterilerinio en basında gelen mam eden iLhalat tezn:vüciü, dö 
~ Parls, - Fransızca Parls - Diğer Japon menbaları da şu da~larında ohemııııyetlı deno bir memleket idi . viz bakımından memleketimizi 
\}aldı raya san- '3olr gazetesi hususi muhabiri J. malOmatı vermişlerdir: cek lıiçbirşey yok tur, 1 Bu memleketin 1929 senesin zorlu~a dütıürdiiğündeu r eni 

F rımsale ' la Nevyorktan blldlrdl. 1 Pdzar gllaU öğle ye doğru bin lf"Ir ei'kfıre uğrunc.la de kabul etti~i gümrü k hi maye şartlarıu doğurduğu bu müekü· Cak k· ı· . M 11 lan M b kadar Rus ve 300 kadarda Mogol 
1 1 

m 
1 

. b "" kanunu, i hracatımıza büyük bir ıatı öuli1ecek seni bir ticaret Çe 1 ıyOr ğıoe ongo 
5 

• ançurya u sllvarlsl önlerlnde on tank olduğu ölen gençlerin cenaze erı u- darbe olmuetur. Bir sipes r alita aoıaşması müzakeroslne batıla· 
41 - dudunda çok şiddetli muharebeler halde topçu ateşinin himayesinde y ük törenle kaldırılmıştır. ! denmesi caiz olan yaprak ~tü tün mak bir zaruret olmuştu. 
'l Frtanyada yapılan olmuştur. _ j Mandeboı mıotakasına tecavuz . L•kA • l ı eri miz istisna edildiA'i takdi rde - Sonu UçOncOde -
lıci d Japondan ge lPo haberlere , etmiştir. f sveç HU umetı ı 

Vapurumu:.: a göre 42 Rus - Mongol tayyaresi Yetmiş Sovyet tayyaresi de 1 s o N HA 8 ( R LE R 
JfQ/(fnda gelecek Bor goln civerınd• dOşDrOlmüştOr ' bo harekete lşllrAk etm ;şllr. iki kanun projeaİnİI 

''hrl!•tanbuı - Alamn1ada Krup Diğer ıarafıan gene ayni men 1 BUllln bu kuvvetlerine rag Çin kadın kıtaatı Japonları altı defa 
h •ti bıslardan alıoısn mahlınata göre men mOtecavlzle bOyOk zayiat meclisten geri aldı 
ir Qı. arındı raptırılarak hudut nehri Usıurl Ozerlnde dokuz vererek pUskOrtOlrnDıterdlr. mağlup etti litı"t .Uddet evvel limanımıza ge J b k ti ı t Stokholm [a.a.J- İsveç lıü ı ın tan~ Maoçurya - J apon gambotu 1 apon ava uvve er o uz 

••Qıi 
1

' olan Saldray denizaltı Rus gambotlarınıo ateşiyle hasara kadar Rus tayyaresini dUşOrmOŞ · kumeti 21-12 -988 tarihinde Ankara 6 "Radyo• 
~~ : 11

e bu gOn merasimle san tor . . j Harlot cftarında Çin kadın k ıtaat ı düfimao ı üç defa mağ 
tll ct .. ~~llbCek te bu suretle re uğramıştır. 1 • Moskovn bu çarpışmaları tek deniz inşaatı tahdıdı vo har~ 1 h1p etmiştir. . 
~ .... ,,alt J apon barbl1e ·vekaleti, hadi zıp· etm kte fakat teferrOal bak gemisi inşaatında haber teatı- Nankin ve Tar go hu alislnde eimdi r e kadar 21 eehır ve kör ""'•Qı ı remimiı de donan ı td ğ h ' 

~la ihihak etmia olacakLır selerln cereyan etm ş o u u u. kında malOmat ht vermemektedir . h kında İn iltero İsveç Çinlilere geçmletir 
~eıı- v dutla dış Mogollstan kuvvetleri Japooyaoın b.u hareketinde 81 a - g ' ' ı Japonların elinde bulunan Çaomansanmasan demir rolu ll,ıı b ıı koınuıaolığı tarafın nin iki yUz ölll, 11'1 tank. ikisi Loodra ile Moskova arasındaki Danimarka, Finlandiya vo Çin hava kuvetler i tarafı ndan mıiteaddit defalar bombardıman ~ltıae tıırıaoan proaram muci ağır Oçll hafif olmak Ozere beş görUşmeleri akamete uğrıttmak arasında imzalanan edi!mi@tir · · · 1'o'~ llatiçte Kaeımpaaada rapı mftklnell tofek bırakmış oldukları gayesi mi vardır ? Burada bazı Norveç . . ArrıCit üç J apon .ıem isi de bombardıman edılmıetır. Bu ge 

lt b11 <>lan llleraeıme saat on bee blldlrmlşleıdlr. mabaflller bOyle dOşlloUyorlar. muahedeyı tasdık eden kanun milerin üçüne de isabet vardır. 
•

1

anııoaktır projesini parlamento ruzna- Son müsademelerde 9 yüz Japon zabit 'e askeri ölmü~Hir 
~lttt •.• • ESİOnya • Al· Mıaır hariciye mes~nde~ geri almı~tır. ~sveç Diğer c~pheler~e de harp devam ediyorsa da buralarda kay 

l'ıtlct 11 '0Janın Krup tezgAbla , hükumetı, İ8vcç • lngıltere da earan muhlm bır vaka olmamıstır . 
b,... Upılaıı t T h manya paktı nazırı geliyor ıuuahedesinin ba ıtlı bulundn- Di~er taraftan Alman ve İtalran elçılerl Japonr a, 

"liri.. e o an ır an •e 1 b k d h"I l ·r ı . d . t"f de d ••li "rtnı al . . . . Berlin • Roma pa tın a a ı o mazsa vazı e.erın en ıs ı a e e 
le t~ek 6 ıt> . ~e?11eketımıze Ç b -.r. Ü • • ğu denız mualıcdelorı ve . ~u- eklerin i bildil mielerdir tı h't katı tere akıncı bir müretl arşam a 5un ım Ankara - Mısır harici1e la~maln.rında birçok değişık- c ----------- --------

t.~11lir, 
1 

~i ~lınanyay~ gönde ' za edilecek nazırı 19 haziranda Ankarada likle r vukua gelnıi~ olmasını Finlandiya Hariciye nazın lsve" Başvekilile görüştü 
{) lıtıta akıne montaıları da bulunacaktır. Mukarrer olan bu · 'I 

cıtıı tıırııe olan 6300 tonluk Ankara 6 •Radro" - buna sebep olarak g <>stermek- Ankara 6 "Radro• _ 
it- •aDu 1 ziyaret esnasında Türkire ile d" 
1 ltıı.... ru temmuz başında 1 E stonya hariciye nazırı bu te ır. Finlandira haricive nazır ı f99eç baevakilile görüemüetür il~ ...,,td Mısırın münasebatı gözden geçi ' 
'et· Ofıın "il o_lacRktır. 350 ton giln Berline gidecektir rilecekl\r. Bu kardee de•letin de Hükumet Aland adaları- Ha görüemeler sonunda her iki devletin askeri sahada sık ı 
l 

11
6c(!\ eraıo hattına tahsis ı ~a zır Berllode, Estouva · k nıu bitaı·aflığının muhafazası bir tesriki mesaiye azmetmie bulunduk l a rı ilan edilmistir 11

11 Ola T Sadabat pa hna ilhakı meuuu ııı.. 'l 110 n 'rhan vapuru da Almanya paktıDI imzalıyacakLır hakkındakı· kanun proiesini- Esasen Aland adaları meeelesindede Finland iva, lneQ, E ston ~t lllar ~ · 1 etrafında müzakereler olacegı ., 
' l•l illa doaru limanı Pa kt çareamba günü ımza a ra mutabık bulunmaktadı !'lar 

•cekt· h · d' I kted"r do geri alıuı!-ltır. ır oacakhr ıa mın e ı me ı l 



7 ff.\Zlf\.\N 1939 Çarşamba VENi ~IRRSfN 

ı Honri Cezıho 1\ U { Petrol Arama Faaliyeti 1 Yazan: 1 SICAK Ku·· L ı' \~e,~iron: 1 fı'lıstı'nde ne '·a"ar 
1 Bordenu:x 

1 
Ol '•f>-.• 1 y L J' ? 1 B l ~---- _ 

2

!

1 

_ =.. aııuuı var. \ azı mmtakalarda ehemmi-
s.,gon•d• dön•mi yordu. N. mie olacn k. Birbirini la ki beden Gay Ti .k".nuni giren-' yet l i sondaj 1 ar yapı I a ca k 

~ibi bir sebep ıahtıorıa ac~ba? matem, oudn acı tecrübeterini leri.n mıkdarı ye. ni A lmanyadan aipari!l edilen büvük bir ma 
Evet anlamıelı. Genç kız bıran 1 denemie~i. Hayatın önüne çıka- b l t k l r 'J 
sükUt etmişti. Orıu adeta sarsan,racağı bütün m~cadelel<!rlnde ır mesde. e eş ı kine ile de Adana civarında 
Azabına, ihtiyatlarına galobe ça• "Ok 1 d [ k lb' · b e f'"Or 
1 t 

. . ., ya DiZ 1 neao a llllD a 'J ara t l l k 
arak : ete efend ım zıyaratimin h ' . 1 ş ırma ar yapı aca 
maksadını size anlatayım Şöyle zan TQ bır arzu mukabilinde ol Tayme gazetesi yazıyor: 1 -.-- --- ------
başlamaklığınıa müsaade edı· nı· z·. mıyarıtk eef.kate. kadar, rahatı .. . . Maden ve tetkık arama ens Ramal dağının geQidi olan Meo 

1 
h 

1 
k Fılıstıne gayri kanuni şekil , titüsünüo petrol arama kolu tJu 1 

Annemin size karsı büyük b ir 0 an a~ı~a 1~ erıne adar yük me boğazrna naklolunacaktır. 
se•giai •ardı. •elmesını telkıo eden büyük aek da giren Yahudilerin aayıoı, b•e . sene yeni mıntakalarda faaliı • Burada eylülde ehammirelli aon 1 

Naeıl bunu öğrenebilmişti? lard~n birie~ni oda. Andre Le· h başına bir meşguliyet meuuu ııne devam için hazırlıklarını dajlar yapılacaktır. 
_ Gitmezden b ' _ 

1 
martı eayesınde ıımımamışmıy- teşkil edecek kadar artmıstır o 

1 
yapmıştır. Yeni faaliyet plAuı 3 _ Hermı'ete ır gun ene ? B b- _ k d k ' ı .. 1 aoılan Orta 

bana sizden bahsetmişti. Ayni dı . u u~~k kadının kızını na ~~ . a~ ı, g~yri kanuoi olarak ı na gore petro .arama işltıri dört kuyudaki, orta ça7daki makine 

mukadderatın kuvveıı· altında. •nl sefıılet ıçıade bırakabilirdi? F ılıstıne gıren rahudilerin mik · mıntakada takeıf edilecektir Şim M'd at . d 0 _ ı c ı . · ı Y cıvarın a erguşe naklo 

ayni hi s lerle anlıısmıe ona bü· evap vermekte gacikince, t ırı. kanuni olrak orada oturma 

1

. dıye kadar ara~tırma ve sondoj lunmaktadır. Temmuzda faaliye ı 
yük bir sevgi t11lkin etmiu3io iz. genç kız ayağa .k~lkar.ak: Q'a hakkı olanlar derecesini bul yapılan mahallerdeki makineler 1 ta geçilec~ktir. 1 
Bizi yanına ç x. b ' . f - Affedertınız bıraz saygı· muştur. ve tesisat sökülerek bu mınta 1 4 _ Al , . 1 agırmasını, ızı a 

1 
k . ? 1 

1 38 
. . k . manyadan yenı sıpa 

fetmesini israrla kabul ettirmie- sız 1 eUım 
1 

9 de yahudı muhacırle alara nakledılmektedir. ri d'l bü "k . . . ı 
•iniz. Pirer. Lanje hlbini sık_•~ ri~ m.ikları 12,898 olorak ıeabiı Haber nlındı~ına göre, aea e e ı an . yu bır makıoe ıle 1 

- Size karşı muğber de~il hey~c~nı ıçınde seeının ahengını ı edılmıeken bu senenhı başlangı ğıdaki mıntakalarda petrol ara 1 de ~dana cıtarında araştırmalar İ 
eli anneniz. deA'ıştırerek genQ kıza bekleme cındP.ki muhacir miktarı aynı naoaktır. yapı aoaktır. EylUlde faaliyete 

- Bana kareı infiali vardı sini, oturmaeın.ı rica eder. 1 nisbeli bulmuetur. 1 - Trakya, Hayrabolu ci geçecek olan bu makinanın bazı ' 
Çünkü babamı tercih etmietim. . - Annenıze karşı benim inanılacak bir menbadan varında Jalnız jeolojik tetkikat p~rçaları gelmistir. Dicle vadisi 
Oou tercih etmekteki maksadım ırozalamıe olduQ'um manevi b :r e:findiQimiz malumata göre, yal iQiD hendekler açılacak, fevkalA nın Jea • sinklinal etrütörile 

annemin boş bıraktıl!'ı yeri, bir b.orc muk_avelsm vardı . Buou nız geçen sene 7 bin kiei gayri de bir vaziyet olmadıkça faali Ş.~r~i ~da~~ havalisinin garbi 
yerli kadıoa kaptırmamak, baba aıza koreı ıfa •lmeme milaaad• kanuni yollardan Filialine gir yelle bulunulmıyaceklır. çokuntulerınıo Slrilkıörlerinde I 
mın onunla e~lenmesine mani ederseniz kendimi çok bahtiyar mişlir. 2 - Ramal da~ında Mtw p~trol mevcudiJeti kuneıte tah 

olmak içindi. Belki birazda, Fran nddedece~im. l3azı sebepler do Filistine gayri kanuni ola me bojtazmda, Hermiet~ bulu mın edilmektedir. 
saya avdatimde alıstıAım rahat layıeiyle bende aile ocağımı ter rak girip yerleşenler belki eski 1 nan makine ve t~ferruat Ker- Bu ihtimale göre arazide 
heıatı bulamamak kaygusu da ketmis, hakiki vazifelerimden. den de tardı; fakat timdi bu , bent noktasına nakledlldikten jeoloj ik tetkikkat ve sondajlar 

vardı . lnsao, ekseriyetle harekft borcumdan uzak yaşamıştım. miktar korkunç dereceleri bul· 
1 
aonra eimdi Dır ar bakırın 125 dan müsbet neticeler alınacaAı 

tının hakimi olamıyor. İyi ve - Annem gibi. muetur. 
1 
kilometre şarkında bulunan ve ümit edilmektedir. 

fena sebeplerin birleeerek bizi - Onun sayesinde hatamı Tahmin edildlaiue göre 1933 ------aldattıklarıda oluyor. anladım . Ona söz verdiğim için - 38 senelerinde Fılisline giden Tabanca tehdı·dı·ıe 
_ Çok . iyi yapmıesınız. kızımı aradım ve buldum. 25 bin eeyahtan çogu, ikamet 
_ Anneme refakat etmie - Şimdi sizinle berabermi müddetlerini a~ırarak gayri ka B. k olaaydım daha iyi hareket etmie yaeıyoı? nunl olarak Filislinde kalmıetır, l f ad l ll l '1 1 f Zl Il a g 0Ç ffi 0 k 

ıztırabıoı ona ıaıtırmıyacaklım. gon. karara •eya deniz yolundan ka istiyen biri yakalandı olacaktım. Onun son aflarının! _ - Henüz değil. Belki bir buna iJAve olarak bir çokları da 

Onun öleceğini bir gün bıle dü - Onu ne kadar tanımak oak suretiyle girerek her hangi 
isterdim. b. k'ld k 4 6 39 - - N şünmemiştim. Ona seyahatı esr ır ea ı e ayıt ve tescil olun · gunu ueraliYe mahal bu kadıoıo evine girerek taban 

nasında, sonra sauotoryomda - Bende sizi tammaeını is mamıelardır. lesin1e oturan Gülnarlı tsma•l ca teehirile ırzına tecavüz et-

çok iyilikler ettiğinizi biliyorum terdim onun. Şimdi size ne ya- Bu Va7.iyet karşısında Arap oğlu 334 doğumlu Baldemir, Me mek teşebbüsünde bulunduğu 
Düşüuceleriude ne kadar na pabilirim ~öyleyiniz bana? lar eimdilik gazeteleri11de bir sudiJe mahallesinde oturan Tar vaki müracaat ve iddi>ıdan anla 

ziktil Ö lümün acz i ksreısıncia de - Bir i ş bulmaklığım ıQın takım tenkit makaleleri yazmak ı suslu Halil kızı ve Hamza karısı şılmış bulundu~undan eııolu f& 

ğişen h islarile sanki bütün bir bana fardım tdioiz . Namuslu la ve hükumete bir Qılrei hal l 26 yasında Sıddıka adındaki kalaııarak üzerinde bulunan ta 
heeeriytıt askının fetkiue yük bir yer, Evet namuslu bir Jer. bulmadığı teklif elmekle kalıfor kadınla enelce nralarında vuku banca ile birlikte Cumhuriyet 
selmieti 

0 

Hayatımı kazıhımam IAzı.n. Bu lar. Eğer hükılınet buna bir ça bulan bir kavgadan dolayı ken· Müddeiumumiliğine teslim edil 

_ Saygona göudermie oldu kadar karda ne ihtiyac vardı? re bulamazsa, bir Arap hükOme dinde hasıl olan iğbirar üzerine mietir, 

Sabun çalan çocuk- Belediye encümeni 

Sayfa : 

GOney Yurdda 
-Folklör-

Atalar sözü -Oeyişat 
- 26 -

Derliyen: Sait U~r 
-D-

Do ve kinli 
• Dev&Je buro 1Azım88 bOf 

nunu uzatır. 
• Deveye hendek atlatır 
• Devere 7okosu mu seter' 

sin, inişi mi ôemieler~ oaı b• 
sına mı göQtÜ demie. 

• Deveıi bavudi7le rutat· 
• Deve1i yardan alan ~ir tU 

tam ot. • 
• Dirhemini fiyen it kudC' 

rur. 

• Dibine darı ekildi. 

• Dideler mübareki 

• Dieinl saıdırmaz. 

• Diuine daranılmaz. 

• Dikensiz giU olmaz. 1 

• Dilin kemiA'l rok oet''6 

çeksen gider. 

• Dillere deıtan oldo. 
• Dilimde tür bitti. , 
• Dilenci deyneğine aöoıııO· 
• Dilenci selim almaz. 
• Dilenci bir olsa baki•'' 

il& beslenir. 

• Dilini eeek arısı sokstJ11' 1 

"' Dilin durdu baeın ,el~~ 
• Dinsizin hakkıodan ılO 

SIZ gelir. 
• Dininden döner dedi~ill 

den dönmez, ,/ 
__________ __,,,,, 

ingiltere her 
ay bin tayyare 
imal ediyor 

Sif11 
•sundaJ Timeı'io ~ 

h · · 1 ·ı· h · eo•'i mu aarrırı, ogı ız ata 1 

BÜ ietihealiııin fU &On 8f)8t f; 
tında çok inkieaf etmit oıd",r 
nu ve simdi pro~ramınıo ı6 
liRi mühletten allı BJ ileri~' ol, 
lunduaunu ve istihsalin eıııı ~ç 
vaziyeti 1939 sonu ioin gôS ,1 
mis olan miktarı boldul•ıtıtJ ~ • 

zırodu.Bu muharrir ilave ed1'tı 

ğu telgrafı bir gün lreııdiaiue Namuslu, ciddi bir yer ? Acaba ti teekil olunduğu takdirde bu 
okumuştum : c Benim gönderd i· baeka ye rlerde çalıumıya baela işin naeıi halledimesi IAzım ge 

ğim telgra f d e2 il bu. • Diye ce mıemıydı? leceılini göstereceklerini söyliye 

vap termieti. iste 
0 

zaman i~mi - Size bazı sualler sorma ceklerine şüphe yoktur." 

nizi duJdum. Avdetimiıi biran ma müsaade ediniz. Babanızın 
evvel kararlaetırmamız için imdat servetini tekrar yapmaya vekti 
kulimeleı i ınize şiddet vermişa i kalmadığını söylemietiniz. Kendi 

n iz. Siı iu sayenizde, vaktinde serveti, sonra ~izin m iraeınır 
yetişmiş olduk. hep o yerli kadınıo eline geçti 

Halkevimize 
gelen l{itaplar 

3-6 39 günü Nueratiye ma _ Mersin belediJe encümeni •aazı mesul mahfeller<iB ~ 
hallesinde oturan Ahmed oğlu dun toplanmıe ve ~ünlük isler günkü istihsal Arda 1000 *'' 

lar yakalandılar dün toplandı 

- A:rneniz eh i beklirordv, 
sııi görmeden ölmek istemiyor 

dü • 
- Çok meeut olaruk öldü 

ğüaü gördüm. Babam, bir daha 
Saygona dönmiyl!C&A'ini yemin 
:Hmieti. Sözünde durmuştu. Pa

riste ~erleeti. Fakat .. 
- Evet, sonra ? 
- G eçinmemiz için çok bir 

eey kalmadı. O, rerli kadın her 
tarafa binlerce borç yapmıe. Onu 
ı1a müşkül bir vaziyette bırak 

mak istemisordu. Fransada tek 
rar senet yapmak ümidile işe 

basladı, fakat nisanın ilk iÜnleri 
kfıfi gelmedi. ·ralebodeoeQ'i eesin 
kararları kareıeında bir an ıçın 

gözlerini yumar ç-:.hresinde ha
fif bir kırmızılık dolaşır. 

- Mademki a n nem için bu 
kadar iyi bir doetunnz. kızına 

karaıdn asni hisleri d!.lfaCağı

nızı düşündiim. 

Aekımızın sonu, akibeti dai 
ma bir mecburiyetle tefsir edilir 
mesuliyetledmiz sanki kalbimiz 
le bir anlaşma akteder. 

öylemi? 

- Babamı teşvik ettim: Ora 

ra avdet etmekten!'& her eeyi 
feda etmeyi düeündük. Orada 
babamı tekrar elde edebilirdi. 
Anneme Frane&da kalacağını 

eöz vermişti babam. Ölüler ba 
zan dirilerden daha ku99etli 
olurlar. Babam, zaif ahlAklı ol• 

maeına raQ'men bizi pek severdi 

- Evet, fakat o yabancı ka 

dın size tefevvük etmi~. 

- Maddi ee1lerde belki, 

Esas olan eey kurlulmuetu. 

- Esas olan eey nedir? 
- Ruh, ve maneviyat efen 

dim. 

Birdenbire küçük sarı çehre 
aydınlanır, ışıklanır. Piyer, ara 
mış olduılu benzeyiş noktalarile 
karşılaeır, sarsılır. Dimağında 

Andrenin hayali baelar. Aksam 
güneşi batarken karlcır üzerinde 
bıraktığı kızıl gölgelerle kızılla 

şan eeffaf bir kadın gölgesi do 
ğar. Bu çocuk zaruri olan eeyi 
kurtarmıetı demek. Babasına 
malik olduktan eonrR her eeyi 

Piyer, esrarını tevdi eden feda etmieti. 

bu genç kızı uzun uzun tetkık - Hakkınız var matmazel 
~der, kenditıi için şahsi iztirap Kamiy. 
tarı. mukavemet kuneti için ona .Parisin gürültülü, p!ltırdılı 
müracaoı eden bu genç kızı hayatı içinde hu ökqüzün yalnız 
uzun uzun tahlil eder. İnce fa· baeına ıaeaması onu düeündü 
ka! zaif bir kız. Uzak eork onun rüyordu. Şımdi, baeka bir kimse 
hntlarmd e izlerini bırakmıe. Çeh si olup olmadığını sordu. Anne 
resinde h..a fif bir sarılık, gözle tarafından: yaşlı bir dedesi ile 
rinde hafif bir kısıklık vardı. beraber oturan teyzesi verdı. 
Açıtabilmosi, ink isaf edebilmesi Ona hio bir türlü muavenet ede 
için güneşe ihtiracı vardı . Pari · ~ezlelrddi. Bir,az hodbin ve haıtin 
. ınsan ar ı on ar. 

sın kı§ı onu daha fazla harabat , . - Sonu ver -

14 )'aşında Feyzullah Gölctepe, üzerin do görüşmeler rapmıu ve 
1 
ro olarak tahmin olunuror·" 1 

Mesudiye mahallesinde oturan bazı kararlar vermiştir ıl u ti . . d d' ot ~ • nu şu ar ıoın e. lf . _. 

Cabbar oğlu sabıkalı amele 15 1 ıi1P-s ·ı ·fL J h • barrir lugillerede ve aoıo• 1 
Cumhuriyet Halk Partisi ge yaşında Paşa te Hasan oatu 341 ı ı Reae ayvan ı· ' 01

1 

nel sekreterliğince şehrimiz Hal do~umlu sabıkalı Sabri adların 1 h / . larında tatbik edilmekte ~ 
ke•i külüpbenesine yeniden gön daki çocuklar Belediye iakeleain . . astcı ığı genieleme projeleri bir k•ff'j~ 
derilen eserlerin isimlerini vazı· de bıılunırn sabun çuvallamıdan . Sılıfkenırı Ieıklt köründe ke hakuk edince, harp zaıoaıı• ıı 

' b' · · b çıler arasında ciQ-er altrı • 0t~ yoruz· ırını aQıp eş kalıp sabua Qal k h sı ve çı lngiliz imparatorluQunun ae ~ 
. oe aetalıA-ı cıkmıştır. •' 

Timur devrinde Kadidden mış olduklarıodan yakalanarak Mahalline Veteriner gönde- :15 ild 40 hin t&JJ&re 1•P' ~ 
Semerkanda seyahat (1-2 cild) 1 adliyeye teslim fldilmişlerdir. rilmie ve gerekli tedbirler alın· mftmkiin olacaktır. Bu eır' ~ 
Bomba, lssız adada ( 28 cild ) J ff lk ' R ' • • mıetır. Bu köydeki ha7vanlara her beı teya altı bahada bit~ 
Kolonel Sabri yel. t;k dGşeu av 8fSUS 3 evı esım seruısı ayrıca QiÇek aeıları da vurula· saf ta11areleri tamamile ye

1111 
p 

' L caktır. ı• ~ahar te Kelebekler, YükAek uugün açıhyor miıt olacaktır. Geçen OD 'i 
okCeler, Mahbupluk imtihanı Sıfat İ-•leri a1 zarfında tesis ediJaıil ., 

• ••• • y v 
Memleket küçük hikAyeleri kıla Tarsuıı "Hususi • telefonla' Mersin ve Tarsus Aeım du· fabrikalar gözden ıeoiriliOcı ~ 
vuı kil,aplar (sahne 1) Konk, Af Şehrimiz Halkevi Ar şubesi raklarında iki buouk aJdanberi va balı:anlıA'mın lhtir•Ç b,ııo~ 
rika ile Hin& suları adalarında resim sergisi bu gün morasimle devam eden sıfat işleri nihayet normal istihsali 110 .eJ8 ~ 
seyahat, Sudan vahşileri arasın~ ö~leden sonra aoılacaktır. bulmuelur. misline çıkarmak loio 1i1•d ~ 
da, Ziya paşaıııo rÜ} ası, Namık Sergi oldukça zengindir. Bu mQddet ioınde Mersin ve t•'~ 
Kemal beyin rü1ası, Kaptan Se Mükemmeliyeti için ise her \Ür Tureusta 186 kısrak a7gırlara tedbirleri almıo olduQU 

lü Qalıemalar yapılmıc:ıtır osktirilmiştir. lir. . f 
kontun ser~üuştleri, Deniz alr "' Bu gazetenin mubarrlt

1 ıl 
tında insanlar, Tarihi ezeli. deni An'·ara.la 1 1 D 1 U n ge en er OğUm giliz Ordusu tanarelerioiO.~ J 

zin hücumu, Mkar su,. Doktor r"-
Morolun adaaı, Deli Petro, Ee· Mebusumuz Bay Ahmet Ova Tarana Cnmhuriyel mOddei nik e'8afını lebarO• •

111 
1
1 rerlı ada, Kandil, Fen bilgiainin cık ile Cumburlyel Halk Parliai nmumiai Ta,.ar Yaeerın bir ot Hawker Horricane atcı ııı1;pı 

fayd.aları, Asılıadeler, Beyaz bseinci büyük kurultayında mu lu dünyaya gelmietir. terinin Alman bava t&Jff 41 
Llle. rahhae olarak bulunan liman eir Anne ve babalarını tebrik nin en seri atcı tarY•re•':,ı 

Öl&m 
'f.araue (Hususi) - Şehrimiz 

Halketi başkanı avukat Fıkri 
Lrnlü'nün valideleri 5·6-939 pazar 
lesi günü aksamı vefat etruie 
dt'in cenazesi kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından kaldırllmışhr. 

YENİ MERSiN : Merhume 
memlekete 18 etl4t 7eti1tirmie 
hilenü ahlAkiyle tanınmıe idi. 

Ôlüye rahmet diler, Fikr ı 
'ünlünün ve diğer ailesi efradı 

nın acılarını palaeırız. 

k t
. eder, ravru1a uzun ve mesut ı:.11"~ 

e 1 umum mu·dr·ru· ve •fuvaf daha eu-ratıı· ld "' u su f k .. 0 bir ömür dileriz. 
0 

UgUD • , '' 
:t Uygur ve meclisi umumi Esasen bu Harrisane tıP1 ~ 
azasından Halil Dölek dünkü ss0 ekspresi~ eehriınize gelmiştir. liman Ha~arelri relerin 88atte ,.ptıkıarı i 

aaatte 360 mil aürat eld" ıl 
Spitifire tipi tarafındeP • ~ t 1939 lzmir enter Limanımızda bulunan Alman • bil> t 

naayonal Fuarı bıındıralı Makedonya vapuru bu mıohr. Bu tanareıerıo ı r 
bubat yaklemekte, ltalyao bandı- rinde sekizer makineli tOfe / 

bir milyon müşteri- ralı Obevlra vapuru krom madeol dır ve iki kişilik avoı &a~,~~ 
nin uğrağıdır. yUklemeklo, Hacı Eşref lsllm ge rinde bir çok maklnalı tO /. 

misi gaz çıkat"makta, Burbaolye l ·ıAbl d- b' k&JIB ,-' 
Mallarınızı şimdiden ve Şile vspurhırı kömur boşıslt·ı e El ı. ooen. ır ''''J makhı olup Deolz yollarının GU· cuttur. Dı~er bır takıııt &I' 

1 
hazırlayınz. 'neysu vapuru da yolc:! ve eşyayı lerde seri ateeli toplarla 

20 Aiustos - 20 Ey hll I tuccariyeyl hamilen bu gUn fstan 
1 
edilecektir. ,.1 

bula hareket edecektir. 1 La Repnb1
1 
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............__SAYFA s fENI MERSiN 7 HAZiRAN t 939 

~;~--------~---~ Ankara Amerika ile 
RaJyoauncla MERSiN 

6all'lnka profram ticaretaniaşmasından ne gibi PiY ı\..SASI 

1 l A N 
lçel va~ıf far mü~ürlüğündan 

r :~ ... M- faydalar temin ediyoruz. @== 6-6-939 ==l9: 
....._ llrkıye Radyodifüzyon 8 . . .d 

6-6 939 Salı gii nli saal Onda iha lesi.~yapılacağı 
ilan olunan Yeni cami ci varında va kıfia r it la resine 

Ku. s. !_u_s:;; ait dPpolarm ladilen lokanta haline geti rilmesine r."lttJ~n Tü ı.:. · R d - ırıncı en artan - Pamuklar 
'~• , rıuye a yoıu 
·-...c•ra Rad İKİ GAYE j forml\lden daha iyisini keşfet- Klevlant 

DALGA y~;~N U~U .. ~arşılaştığımız zorlukları. mek kolay olamazdı. Dağmalı 
1639 L oolemıye çıhşıcak olan yenı Anlaşmamn kendisinden ~apı mala 

l,A Q ~· 183 Kcı. 120 kvv anlaımanın istihdıf ettiği ikil beklenebilecek faydaları temin Koza 
2Q.;. · 9.74 m, 15195 Kes. gaye vardı: eimiş olmasını riğmen bugün Kırma 1 Jır. 

l\.Vv k ozacı par a5 • e.65 • T. A. P. 31, 70 111, 1 - ihracatımızı zorlaştı- ü iktis~~i "şartlarım!:ı. içinde , Buğday- Çavdar 
Kca. 20 Kvv. ran ve hatta yavaş yavaş dur yalnız gumruk tenzılabyle A-ı S t d 1 

~•r•amba 7/6/1939 durmığa doğru giden gümrük merika ihracatımızı inkişaf et ,;r an~ 0 

1
2•30 Proğram duvarlarını ışabilir bir hıle tirmek kolay değildir. 1933 se y u~ut• v d 
2.35 TUrk müziği · PI. getirmek, nesi ortalarından ıonra dış ı;. 

1 

er~ ug ayı 
rı la,oo Memleket saat Aya - 2 -- İthalat döviı tediye caretimize hikim olan ve Ame Xav da~ 
le~i~iarıs ve meteoroloji haber- sini bir nizama bağlarken bun rikadan ma~da ~~.tü~ m~~le na 

0 
Ayulaf 

ı dan memleketimiz lehine bir ketlere tatbık ettıgımız klmng rpa 
Curnh 3,45,14 MUzik (Riyaseti marj elde etmek. ve takas usulünün iç pazarla- Ana~ol 
ICGnç 0) Bandosu • Şef : Ihsan Birinci maksat ihracatı- rımızda yaratbğı yeni fiyat se Y trb 
l • ~~ T mızda palamut hklisasına viyeıi, ihracat fiatlaramızın Nohut şark 
tıtaına homas • Hamlet ope - 0/0 50, meyan' kökü hülasasm• Amerika piyasasına intibakına Fasulye anadol 
2 • sı:" prelOd ve ~arş . . . O/o 25, yapra'k tlltüne kilosu- min~~ir. El~e. edilen v tarife Yula~ yerli 
3 Ooca Saens - Ceuır sUıtı nın na takriben 13 kuruş incire tenzalah bu ıntıbıksızhgı tela Mercımek ıark 
3 • 

11 
parçası 

0 
_ 

0 
' fiye kafi değildir. Sablep 

(O • P,opy • Provan& eğlentisi fo 40, kuru üzume /o 4o, fın Piyasa intibakını temin Tatlı çoğea 
• _ '~rtar ) dığa 0/o 25, A~tep fıshğını edecek diğer tetbirlerin ibma Balmumu 
r, .8COme - Kotiyon (Orkest. 01° 50, kuş yemıne 0/o 5o, ve li bu anlaımanın temin ettiği Cehri 
' )80t~i~ hahl11dan metre karesi 883 diğer faydaları biçe indire- Susam 
b ) ŞGırış kuruşta aıığı olanlara 0/o 40 bilir. y ~ 

•rnpaoya b d ~ k . .1 . apa .. ı t) ~ ti ar a._ı metre aresı 883 kuruş ı e Tıcaret anlaımaları bakı- Siyah 
~ ) K a ! mükaleme 14 70 kuruı arasında olanlara mınd•n iyi esaslara dayanın 
~~ 

9
orctelalar V\3 dovulcular nisbi bir gümrlik tenzilah te· ve ticaret ile döviz tediyesi Şark 
ı:rr>a00ntin: Vals min etmek suretiyle elde edil noktAsından iki mühim derdi· Anadol 

1 Program mı' tı· · . k Aydın 19 f r. mızı arşıbyan bu anlaşmanın 
bir , 1 ,~5 MUzik (Straussun Bu gümrllk tenzilahndaa tasdikini teklif e<len kanun Yıkanmıı yapak 

1~ 815 Pi . .. . tütüne isabet eden ktsmın ih- layihası bükümetin teklifi veç Güz yuna 
heyeti )ı l Trırk mOzıgı (Fasıl racahmıza birf ıyda temin edip: bile eyoen kabul edilmiş ve Kyonya mah tiftik 

20 00 M ı k t t A etmiycceği malüm değildir. nmumi heyete müzakere edil- ozgat 
... 1 em e e saa aya- \ Keçi kıb 
' 11 •jao

8 
v t 

1 
j ' h be Fakıt bütün ibracabmızı artı- mek üzere yüksek reisliğe su-

let-ı. 8 me eoro 0 1 8 r~ lıp artarmıyacağı meşkü~ bu· lnulmuıtur • ., 
20 . . . runan bu gilmrük tenzilitının 1.----·-----mlll! Pirinçler 

,15 Neşeh milzığı · R. mütekabil gümrük fedakarlık Saölık Meraı 
1 .. 20~o TOrk müziği lara beubıoda Amerikalıları & Ceyhan 
a • Osınao beyin saba 'Peşrevi lehine hesap kab1rtmıya yar- Çay 

Ded · E • Kahve le enın saba şarkı GUşey dım etmiı olduğuda şüphe eza nesı 
3 .. Rel bQlhOlleri. yoktur. Badem, çekirdek 

~. '8~Ştk Mustafanın saba şar· Bunun y~rine tiftiklerimiz Marsı·n Gu·mru·k kırıısında içleri 
,4 • ~esmere glSnUI verdim. lehine bir gümrük tenzilita 9 Tatlı badem içi 
il. ~[\atı Acı • • 
""tlterne rn. uzuk? HUzzam şarkı temiıı edilmit olsaydı daha çok her nevi Avrupa, Acı çekirdek 
5 .. asın ımseye. faydala olurdu. 1928 senesine 

it <ıİt eksiltme 16 6 -939 Cuma giiuü saa t On beş de 
36 ihale olunmak üzere On gün müddetle temdit 
5 6 d'I .. 
35,50 e ı n11şt1r. 

35,50 Bedeli k eşfi 6945 lira 73 kuruş ur. Verilecek 

4.75 teminat 520 lira 93 kuruştur. Bu işi ya pmak ve 
4.62 fazla malıimat ed in mek is teyenleriıı va kıflcı r nıii-
yok dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 
3, 7,5 
yok 

4,25 
3.6~,5 
6,S o 
12,15 
:3;50 

90 
70,71 
69,70 
11 
18 

yok 
46,47 
45,46 
55,56 
80 
yok 

110,120 
129 
55 

1 L A H 
lçel Def ter~arhğmdan 

EŞYANIN CINSı 

120 barkir kuvvetinde silindirleri yanyana lıu· 
laoi ortada halat kayışlı 120 libre tazyıldı bir adet 
büyük buhar makinası. 

Bedeli Muhammenesi : ısoo lira 

EŞYANIN CiNSi 
14 kadem 4/20 metre boy 4130 kadfnl 1/~H 

metre kutrunda tek ocCtkfı l l kede murabbaı 
ızgaralı 23 metre murabbaı kızdırıcı sa t ı hlı düz 

r külhanlı korniş sistemi ana makinesinin buhar 
kazanı. 

Bedtıli muhamrneni : J oso lira 

Mersin kırtasiye dtıposında emvali metrükeye 
ait şekerleme fabrikası alatından yukarıda cins 
ve miktarı yazılı iki kalem makine ve kazan 15 

20,21 
19,20 M giin müddetle zç ı k a ttırn aya konulm uştur. 
90 340 21-6-9:i9 Çarşamba günii saat 15 de ihalesi yapı-
102 

95 

60,61 
37 
95 

lacağından talip olanların yiizde 7/50 tem i uallarmı 

yatırarak Jefterdarhkda müteşekkil komiisyoııa 

müracaatları ilAn olunur. 
7-10 - 15-20 

6 • . ••• Keman taksimi. kadar, senede takriben sekiz Yerli eczayı tıbbi- Urfa Yağı 
~itn .d. ~ •• Halk tUrkUsU fn· yllz bin - milyon kilo tiftik ye Ve müat.ahzarafı f_ç_el __ ,, ____ 

7
_
5
_..;,__ 

7 - • ~gdan ovaya. ihraç ettiğimiz pu piyasa 1929 bulunur No ...... etç·ı 
i ı a n 

Mersin Oğretmenler Tasarruf San~ığı Baş~anhğın~an llııııd • • - Halk tOrkUsU da- senesi gümrük tarifesi yüzün • U 
R • ~rı görUnUr bağlar. deo bugün biçe inmiş bulun--. --• 

''"' ehmet Nes?bin hicazk~r maktad r İV t d 
9 'Körmezsem eğer A 

1
• 'k I l a "erdOv• . ı 3 8ll aş ; §§Eczane 

Tasarrur S:uıdığımn Sf• ı ı e sonu lı esaplarrnı 

görmek ve ytıni intihaba ti ya pruak üzere 12 6-939 
Pazartesi günü saat 14 de bütün Üyelerin Çan 
kaya Okulunda toplanmaları rica olunnr. 

· iter · merı a ı ar • ıgımız 

l,kt ~k FerHnın Rast şarkı en büyük tarife tenzilatı rad- ' H t hl•k • • d.I! 
1 cıhaoı ate iu. . • , . 1 ava e ı esını u• 7 Haziran - 939 da 
21 00 K ş yo makınelerı ve ak11mı ıle k 

t 21115 °0?şma otomobil ve aksimına aittir. şün ve urumuna İSTİKAMET Eczanesidir aı. • MUzık (Saksafon so • d rı • Nihat . ) Bugün lüks olmaktin medeni yar ım et. 1 -3-5-7~9 

ıh. 21 esergın b. .h . h r b 'k• .,.... ,45 Haftalık posla ko· ır ı tıyaç a ıne u ı ı eş- ----------
yanın memleketimizde himaye 

~&et 2a,Oo Mnzlk (KUçUk Or- edilecek mümasili yerli mamu 
l .. rı Şef: Necip Aşkın) lit olmadığına göre ucuzluk 
~\r•l&~tiba Löhr • HOlya gecesi bakımından bu tenzilatın bi . ' 

• 'fi zim içinde faydalı olacağina 

i L A N 
Tarsus İdare meclisinden ~~Otpu~~eli - ltalyan şarkıları t üphe yoksa da bunun maka

t ' Ber h . bilinde Amerikalılardan daha 
,'"taııa~ ard Kotsch - Çıgan fazla avantaj eld~ edebilmek 
'·"" l d .h f Dekar M. M. Tarihi No. 
~ '•rı Öl O ( ) imkinı bulunsay ı ı racatrmı·ı 

Kayü 

Agzıdelik 

Adı HUDUDU 
İbnhim O. Cumali Şarkan tarik garben keza Şimalen Osman 

tarlası Cenuben Osman tarlası ve hali ' • '~brna~~h- o~Deşted valek ıa daha fazla yardım edilmiı 154 442 Kanunevel 320 69 
.. ~ IG\IC rman a aş 1 d 

~... 1111&? P' . L .. o ur u. 
, ": ~ rıes - eJıyoner "9

• DÖViZ aAKIMINDAN ELDE 1 
.:ı Ubeke - Venos (vals) ED!LEN FAYDALAR 

~.. ,8Q Sôo ı•DB haberleri Döviz bakımından ~ide ••tt r ı 
)() • 1t' 8•hırn tahvilAr, ırambi· edilen. faydalar: 

2~tut borsası (fıyat) 1 - DCSviz ted;yemizin, 
~ ) •20 Mazi il ( Cazband • ihracatımızın temin edeceği 

23,5.) . aöviıin takriben yüzde sekse-, 
~24 Yarınkı pr~ram. ninden fazlı olmaması, . 
~Q) • • 2 - Muttarit Amenkan 

tı_ tij 1 lai•ıe seneclı ibracatuıa mukabil mevsimlik 
~ l'i ~~efrva pederimiz şu- ihracak yapmamızın tediyede 
la'~ met raci tarafından meyaana getireceği tehirlerin 
&· 'elet olunan 7, 71 nolu anlaımacla göz 6oünde tutul-
~ 

86 
itbankası mllvekkıt ması . 

~'6i 11~tlerioi kazaen zayi ihracatımızın ynzde aek
~~1~İden ve yenilarini ıeni kadar ithalit yapılması
~~Q ... 't'iQ8n eski aebetlerin nı temin edtn kısım anlaşma 

0hfrtd1f10ı ilAn ederiz. da sarahaten yazılmamışsa da 
· l'arsusun cami cedit bu nevi kayıt ve tartları ka-t 
•a..llıahaıı sinden şuberi bul etmiyen Amerik• dıı tica '\il• Raci vereıelerl. ret ıiıtemi karıııında bulunıa t 

18 386 > 

45 665 Nisan 336 

> 75 > 

152 Kamberbüyüğü 

> > > Şarkan ve gırben hacı Kadir vereseıi tarlası 
Şimılen Nahli veresesi tarlası 

Mahmut Sabri Şarkan Atb oğlu İbrahim ve Marumah garben 
Ath oğlu tbrabim Şimalen .Göde Ahmet Ce
nuben Atlı O. İbrahim ve Ömer T. 

T. C. Ziraat Bankası Tarsus Şubesine 2814 sayılı kanun çerçivesinde taksitlendirilmiş 
kefaletli borçlarmı gününde ödemediklerinden borçları müsecceliyet kesbeden y ukarıda isimleri 
yazılı borçluların isin1leri kaşısrndaki gayri menkullar tahsili emval kanununa levfika ıı 6·6-939 
Sah güniinden ba~layarak 21 glin müddetle açık artırmay& konulmuştur. Artırmaya iştirak 
edfcek olanlar artırma bedelinin yüzde onu nisbetiode pey akças1 verecektir. ihale bedeli 
peşin alınacağı gibi nıü~terilere kolaylık olmak üzer1 alacağı tarlalarla beraber ayrıca göstere
ceği ilavei teminatı Banka lehine ipotek edilmek şart;ıe bir taksiti ihaleyi müteakip peşin ve 
mütebakisini dört sene vade ve taksitle de saulaeaktır. Dellaliye. ferağ harcı, ve bilumum mas 
raflar alıcıya aittir. MPzkur tarlaların ihalesi 27·6 gag tarihine raslayan Salı giinü saat onda 
yapılacağından isteklilerin ayni gün de T. C. Ziraat Bankasının Tarsus Şubesine miiracaat 

eylemeleri ilan olunur. 
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i l A H 
ersin Bele~iye Riyasetin~en 

~1t· zh<ılıaııede Vdki lı ~ ğır~'1klıanede 1 .. 5 939 la
1 

rihindPn 31 ~la)' IS 940 nilıaytıtine kadar bir sen~ 
ruiiddt tle açık e~ ~İlme s u n• tılP Vt! J>f'Şiu para ile 
kirava vt-rilet•fl,ktir. 

.. Kira lrnd~! nıufı ,ı ıumini rno li~·adır. Talip! 
bulur arılarm yuzıle 7,5 muvakkat temıırnt makbuz , 
veya hanka rnektuhile htıralwr20 6 939 salı giiuü 

· saat ıs de btl P d i ~·e •) ı ciiıııeuine müracaat eyleme 
leri ilan olun:•r. ı 

7-10-15 - 20 --·----- - - ----------
i ı a n 

Mersin Belediye Riyasetin~en 
Bt•lediy•~ larızifat lıa) varıları111n 939 yılı ihli

~·acı için 38190 Kılo aıpa ve 38190 kilo saman açık 
eksiltn.e suretiyle salın al rnıca1tır. 

Rir klo arpanm muhammen kıynh ti dört 
kuruş ve bir kilo s uuaııırı muhammen ~ıynıeli 
iki kuruştur eksiltme şartnamesi parasız olarak 
beledi ve mulıas.- b~sirıd•· rı ~ıırwbilir. Bn ruıktar 
arpa ,:e samanı vPrmeye l<ılip hulurıaıılarrn yfızdP. 
7.5 ruuva~kat teminat makbozo vr~· a uırklubn 
i'e luH abt>r 20 o 939 salı gii11ii s· al 15 dtı b.-l~di
) e eıı cünıenine nıiiraca al e~ lenıelP.ri ilan olunur. 

1 

7 - 10 -- 15 - 20 

Kulak, Boµaz, Hurun Miitalıassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergüa ıa't onbeşten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

1 

Y E~a i\1.ERSI N 

Yeni e • 
sın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 
içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.r:ER.SİN DE BUL U.R.SUNUZ 

Siyasi gündelik-gazete 

yeni Mers·n • 11 Yıllık fasılasız intişarın 
• da muvaffakiyetini halktan ------------------------ gördüğü rağbete borçludur. 

v EN i l'tl ER si N : SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerinize mı 
ME R Si N sütunlan açıktu. 

7 HAZiRAN 193~ 

Gözne yaylasrn~ı 
en güzel mevki~e satıht ı 

Gözne yaylasının ~~~; 
mevkiinde tuccıır Erdışll ıo" 

1 
tafa avinin şı.ııeliode tabfJl

11 
dört dekar tarla satılıktır· fi 
olanlar Mersinde bekk81 bff 
suslu Alımede. Göznede k9 

J'I• 

, 1 ci SelAhaddine mllrıwaı~ 

YE H i M E R SJ,! 
Nüshası 5 Kuru~~ 1

1 

Abone ) Türkiye ttaı" 
Şerait için fçiD ı 

2 ~/\lı ' Sene 1 ik 1200 Kr., uvv 

Altıaylık 000 ı00o 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yo~ 

Ruesa'ni ilinahn ıabrı ıO 
Kruştur. ~ 

YENi ME SiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

0$1J~IM0lb~IM lHI&~fFlb[g~(brg 

Fenni Sünneftfı 
Sıtkı T ann Over , 

~ 4 - .. ııt .Jer ı ve agrısız suıı 

yapar. 
F aki çocuklara pır••' 

1 Adres; Tarsus paşa f 
zinosnks~ 

Osmanli Bank•" 
t LAN 

Memlekette taearr~f; 
reketini o inkişafına tııı ~· 
arzusunda olan Osmanlı 89 

0 
kası, Aile Sandığı (Tasır.~t 
Cüzdanı ) hesabına te~d' 

• gl) 

vasfi Orgun KİTAP GA2 8TE vE M"Ec:::ıv.ruA 
yapanlara kur'a keşid~sı et 
retile ıtşeğıdaki ikracnıfel 
tevzie karar vermiştir, ~ 

, Keşideler 25 mart ~e y Güven fabı yapıiır 
Si u o r ı a Sos yet.esi , Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
Mü MEMssiLt ı matbua fatura ve st\re en ne\is bir tarzda ve beğen~irmek şartile yapılır. 

Eyltll tarihinde icra oturı8c'~ 
ve her keşidede eşağıd~ 
ikramiyeler dağıtılacaktır· y 

~ersin zak han f hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

No.4 · •---------------------------------------------------------... 
1 

Yangın - Nakliye - Hayat - Kazıt- Oaııı -Otomobil 
Sigorta 1 ar in ı zı 

En müsait şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar. 

,__ S a y ı n 8 a y a n v e 8 a y 1 a r a -· . . . . .. . . 
MUHIM BiR MUJDE 

Sıcaklar geldi . diye sakın telış etmeyiniz çünkü 
her şeyia bir kolayı vardır odı ancak hakikı ve en 
yüksek limon çiçeği esanslarile imal ve taktir edilen 
00 derecelik. Ülgen Kolonyalarını kullanmakla bertaraf 
edilir çünki Ülgen kolonyaları vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere sükunet verir-

-====~o~====-
Kulttğınızda kilpa olsun evinitden dışarı çıktığınız 

zaman mutlal(a yanmı~da bir miklar Ülgen kolonyasını 
bulundurunuz. 

============Q __ ---
Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve modern 

çeşitler getirmekle her kesin teveccühünü kazanmış 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat magızasın 
dan g ye~ ucuz fiyatla tedarik ede bilirsiniz. 

-- --- o 
SAÇ LOSlONU 

Saçların sukutuna mani olur. Tuvaleti tesbit eder. 
Fiatı 75 kuruşdır. 

DIŞ SUYU 
Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 

eder. Fiatı 50 kuruşdır. 
YAÖLI KREM 

Koltuk altı ve ayak terlemesine mani olur latif rayi 
halı fıatı f>o knruş<lır. 

URA Y CADDESİ ÜLGEN ITRiYAT MAGAZASl No. 24 

·--Di KKA T--
sA YIN HALKIMIZA 1 

Fındık Pıuarı ve Gözııe yaylalarına nıuntazam 
servisiıuiz başlmuışd11·. ,aym halkımızın her tür 

• 
ili istirahat ve nıemııuniyetiııi t~min e<leceğinıi 

vad eder. u. uhterem halkrnnzm Akın gaı ajma 
nıüracaat etıneleriui lernemıi eylerim. 

Akın garaj• sahibi 
t6-3o Bakı Harma --Yeni Mersin Basım evinde Basılmı1,ır 

Nsaiye Opr~toru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

A. Vakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hetsttı larını her gfınS-12 15 - ı 8 e k3drir kdbul muayene 
ve tedcıvi eder. 

Bozkurt caddeasinde 
A oRES: Y oğurtpazarı 

No.1 

,-------~ 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci keşide : 11 HAZlfiAN 1939 dadır. 

Büyük lkramıye 

45,000 1 i r a 
_ı AVRICA: 

1 MUkMat 20 000 Lira 30 İkramiye (500) 15.000 Lira 

1 )) 10.000 > GO > (200) 12 000 > 

1 İkramiye 45.000 ) lGO > (100) 10000 > 

1 » 15.000 > 400 > (50) 20.000 > 

1 )) 12 000 > üOO > (:~O) ıs.ooo > 

1 » 10000 > 800 > (20) lü.000 > 

2 » (3000) G.000 > 2000 213.000 > - -' 

4 » (1000) 4.000 ) 

• 

1 

-

1 

TUrk JirBJI. 
1 adet T. L. 1~, 
4 

'' " ıOO· 5 ... n_• ,, ., O"' 

25 " ,, ~o.· 
50 ,, " 4 

Ceman 85 aded T.L. 5l'V"' 
Türk liralık ikramiye, dl' 

Aile sandığı hesebıll.dt 
ki mevduatı kur'anın keŞ'e~ 
edi idi ği tarihe tekaddUrJJ8~ 
altı ay zarfında: 

0
• 

T. L. 50 .• Türk Jit861er 
den aşağı düşmemiş oısrı_b ı 
mudi bu keşidelere iştır• 
edcektir, /. _______ _............_/! 

Güven 
Sigorta Soseıesi ,, 

0/o 10 ratlı Aile sigorl~ 
hakkında bir mis• 

Mİ8.1l.L ,ı 

30 yaşında bir ki111ıe ~( 
ne müddetle 5000 liraya ' 4' 
at olursa bu müddet ı•~ı· 
her ıene 193 lira ücret il' 
Sigortalı vadede hayatta ,tf 
5000 lirayı bizzat alır. Sil

0 
01' 

lı vadeden meseli ıigort:.,r' 
duğu tarihten bir ıene 'dJ~I 
vefat ederse aileıi afaJ

1 

paraları alır; 

Sigortalı meblitın !J"° 
% 10 u derhal. •. lir• 
24 ıene müddetle 
her ıene ıermaye· 
nin % 10 irad ola· ıoo" 
rak;.. 500X24 :: 1 
Vade gelince ıi- ~ 
ğortalı meblik ~ 

lira t75o' ,~ .., ' 
Sigortalı meblaf, . 0~ 

ıigortl\nın vadeıinde, ııf / 
d·ıioeı lf 

lı berhayat ise ken ı ısl"' 
gortalı vadeden ev9'el t•'1' 
iıe hak sahiplerine . I 
edilir. sslY 

MOM~ ;, 

Vasfi Of. 


