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Dün Halkeviııde dördüncü Resim 

sergisi yfüderce ki~inin huznrile 
nçıldı. Sergi bir hnffa devanı 

edecektir. 

S•hlbl ve Umum N•f"lf•t 
MUdUrO 

' 
FUAD AKBAŞ 

idare yari 
-Yıııl !ıleffi• Baııııınl • Mania 

Salı 
1o 

ikinci KANUN 

1 9 3 9 ----
Sayısı 5 kuruş Sayı Vıh; 1 

Telefon No. 82 11 3186 - . 
GÜNDEL TK. SİYASİ HAB~R. FİKİR.. GAZETESİ 

-- --------..... ~----~--~....-----------~~----·---------
Suriyenin her tarafında büyük 

Nümayişler yapıldı 
Şam, Halep, Humus çarşıları üç gün 
kapatıldı. Tezahürat devam etmektedir 

Cebelidüru~a Silahlı hadiseleroldu. Suriye 
bayrağı hükümet Konağından indirildi 

Halep •Hususta l<~ransıı - okuyarak bütiln caddeler~ dolaş J yan karşısı uda sükOnetini muha 
Suriye muahedesinin Fransız mışlard ır . ~ümayişten sonra faz elmiş ve müdafaada bulun 

meclisi lranın <!a reddedılmesi Fraıısız yüce komiseriue, Suriye 1 mamışlır. CebelidürOıda vaziye 

burada teessürle karşılanmıştır meclıs reisıne, baş vezire birçok tin gittikçe vahamet kesbettiği 
Suriyeııiıı her tarafında ba"la- telgraflar çckmışlerdir . Hal~pte 

HalKevi ftpsim Sergisi 
dun açıldı 
---Halken ar komitesi tara· 

fındaıı her yıl olungu gibi bu 
yılında re8im ı-ıergi~i diiu Yali 
~e Parti ha~knıııını;ı: Riikncd
<lin N a:mhioglu tarafından 

a~ılnııştı r. 
Açılına töl'enindc bir çok 

zol'"at lıazır bıılnnmu~1a'.rdır. 

Ser•ri ıaf'~ilô.tını yarınki o 
sayımızda yazacağız. 

Sümerbank f abrikalan 
D6rt grup halinde 

birleştirildi 
Y bildirilmektedir. 1 efk

A • ı · · d Ankara - Sermacelerin·fo yan g 8 eyau, H a l .. pte de de"'am llrı umumıye ga oyan ıçm 6· , t S 
1
. • d ki J 

• _ . ı D ıaer ıara lan e ımıye e · · k t ı ü elmekledir . Halep lise ve orta dır . Numayışten soure proıosıo . devletin ışıır· ıı · ı m unaıı m e~ 
_ _ lsma!li taifesi Ho - Komıserli seseler haklöul:iaki kanunun taı mektepleri talebeleri ile gelaba· makamına buıun çarşılar k~p a-

I k u· tılmıştır ı1 ı}e müracaat ederek. d 'ğer ana biki icabı olıır:ık Süm t1ı' B~ıık 1 

ır halk kitlesi ayın ücüııcü · . . . . h ·• f b ' k ı ı;· d'I k d - t gul'up 
- - . " . ~ümayiş esnasında bir çok sır gıbı kendılerınede mu ları a rı a arı vıın ı ı or 

gunü hüyuk bır numayış yap ı .. ı et "P.rilmesiııi ve bu mıntakada halinde tevhil edilmiv ve muar 
ınıehırdır. adamlar )aralanmıştır. Uç Fran Y. ~ · _ . yen ınüsrnkit mıi~se~eı:ıeler ha 

N sız zabitiniıı 111e,.hul kimseler kı butuıı moınurların Surıyeden • ·k i · k f b k -" ünıııyişçılerin ellerinde is- ~ .. 
1 

ıı ne genılı • ~un ıpe · .ı rı a 
tiklttl ıstiyoruz , kahrolsun istik tarafından öldürüldüAü de söy· göoderilmiyerek yerli ve lsmaılı ~1 bu gurublArıa dışınd a hıra 
IAlimiıi verınf'Yeııler, istıklAlimiz lenınokıedir . Fransızlar askeı i lerd o:ı ıı tayiniııi istemişlerdir J kılmış pamuklu, yünlü s olliloz 

için kanımızı dökmPğe hazırız. kuvvetlerle asay ışi ıemıue çalıtı Büıüo bu hadiseler knrşısın d~rı re kundura fıtbrilrn l arı ıda ı 
Ve buna fmümasıl cümleler maktadırlar da Valaııf hükılmP-tinin mevkıi rnlAri •1öıt gurupla hirleşıiril 

Yatılı bayraklar bulunmakta idi 1 
• _ giuıkçe müekl bir vaziyete gir m lştir 

Kafıle Fransır. d 1 1 Aııtaky :.ı , (Yeoı Guıı) -· Ce· f 'td b' l"L 1 ôııüıu~ gitnıi" I~ e f'dgelsyonunua belidüı Oıite enelki gtln sllalıiı mekledir. zmı 8 Jr auora ovar 
y r vo f' PgP~ e hır Borut, 9 (Radyo) - Su-protesıo nıektubu VPrrıı ş., dır. b r uüıııR)' ş o tnı ıış va kal ıh11tık !IÇll.11 

Buııd ıtıı tıoııra lıüküuıtıt koıı ~ 1 b r Da tü kii ııı-ısı Siı v(')d ıılıı riyoııiıı ha~lıca şclıirleriu<leki " U 
ıı 11 K' d • ı nı i ı •• lııı rnri , 1,.., h ,. h ii, il ıı •I ko" ~ ı önü ııo g d ne~ gerginlik zail olıını~ter. Şam, Ankara, 

9 
( Rad )'O) ı 

tipler taru fı rı dıı ıı ııuıuklar ı::ö)le Sorıye bırlı~ııırlPıı kııtiyen ayrıl Halcb, Humus çar~ıları açıl- 1.zınitt~ kan ve balgam 
nerek, Surıye mellı ıııı n verd ı ""ı nıalc isteciıkleı iııi ilan etmişler T J lı · d 
8 1 urarı ttı~ it edılmiş\ır . hqvaya Rlt.'Ş eımıelerdir. ~üma ı l"kllll k f'l mıştır. a ebo toza üratı e- lmuaycncsi ynp•lınak iizre ve 

18 ıee müdahnle ederek y ~r,;ıler lıükümeı koırnı:!'ının fıs .... Poı V'am ctıııektıc<lir. 1 tcrinor mü<liirlii!!'iin<lo bir la-
1 rıümuyişç ı leri da~ılınak istemio ıüudekı Surıyc bayrnQıııı 08 in llcı,ıhin tulobe Şam ~okak boratuvar tu;ılmıştır. 1 

buna muvaffak olnmamıştır dırmısl errtır. lnrıııı <lola~arak ı.Umayi~ yap· 1. .ı~clapazarınila. da t~lıu.m j 
ünrny ı şçıle r nıılli marşlar HükamEıt kuvvPtleri Lu gale ınışlardır. ' ı~lalı ıstasyoırn te. ı~ e<lılmı~- 1 -._,.._.,,_ ______ ~------r..._ ________________ ...:._~~~~·~~----------..-.-- 1ır . 

irıgilız Hazırları Cumhurreisimiz Kazanç vergisi in tar~ 
Bugün sabah Paris~ 1 V8 t~ha~kUkU 

gidiyorlar yarış ve ıslah encümenini 
Londra 9 cRartyo• B ıış\· kil ı · l • ı d ı 

Oemberlayiu bu enLah Loudra 
1 

l l ffi 3 Ye 8 r J ll 0 3 1 3 f 
ya dönmüştilr · Ôğledeu soura Ankara, - C!lmhurrelslmtz - -· __ .....;. __ _ 

naıırlar mec.:lisi tophnacnktır. lsmPt lnönU, 11t neslin1n memleket Marasta ~ir beton 
Bu toplantıda Romn eeyahal~ııiıı mQd fJıı sı ve zlraali ooktai Dıt· ! 
teferrüatı ile J ıponyaya karşı zarından bOyOk ehemmiyeti b iz ~öprü yapılıyor 
alınacak vaziyet .. " - 1 goruşu eıJektır baluor1ıığunıı bıırkE>steo Ooc1:ı gö· 

l'f 
13 Oemborlayiıı ve Lorl Ha rO;> hskdlr ederek lmndao on iki Marsı u.a. - Şehir içindeki 

Aııkara - \'arıdııt umum 
müdürlOgü kazanç vergısının 

tarlı, tuhııkkuk \'e hilısilinde kul 
lanılan ~ılumum defter ve nü 
munel~ri yeııı haştaıı tesis elm iş 

tir. 1939 terhi)·atı bu Ri~tem 

üzel'ıııdeıı yııpıUıcaktı. 

'.akı. Yarın saLah Paris ekspre sene evvel b\zzııt tesis etmiş ol 1 Karlıdere üzerine belediye tara 
sıyle Loudradaıı hareket ede dukları Yıtrış ve ı~ıab EocOmeolo fından yeplırılacak olan beton· 
Ceklerdir • b k k k 1 1 1 .. " . Ankımt, - lktısıtt Vt•kAleU L u ere ytl se h mayeler a tına arme koprunıln temel h1tfrı1atı 
1 onıJ~a 9 •Radyo• Gazele almak IQlfunda huluomuşlardır · ı bitmia oldu"'undan ae"en ııün devlet mObıtyttalıırında komlsvoıı 

iktisat V ı~aletin~e mu~ayaa 
lar için komisyon kuruluyor 

er baav k ı ç v 5 e ... culu"'uo la"'vı hııkkıoda icra Ve . 
"" 

6 1 
emberlasnin Ro Sıtyıo Bıışvekil CelAI Bayar'ın fJ körüuıln temel atma töreoi ıa 5 5 

ınay o Jap11 c8g h killeri Heyetince verlleıı kararın ıetınekı d " 1 ı seya atteu bah leo riyaset etmekte oldukları bu pılmıeur. Vali, memurlar ve ka l11tblkıoa bir başlıtD'{IÇ olmak Oz 
8 e ıı· 6~ : Ooemll ve fdydtth kurum, bugOoe !abalık bir halk kitlesi tören re Vt-kAlet şubeleri dfllPgelerio 

K 'k Mueolını ve Kont Ciyano k11du yurtta at neslinin ıshtb ve de hazır bulunmuştur. Yapıla d ... n mnrekkt-p bir komh~yoo leş 
' oreı 81 

Tunus, Cıbuti ve Sü çoğalmıısı yolunda başarmış bu cak bu köprünün altındaki de killne karttr vP.rmlştlr. Komisyon en kanalı . 
d d nıeselerıoe doğru lunouğu blzmetıere, bu surellP., re de kapatılacak köprDoüo üı lktısat Vek&lt!d tımıtıod:10 yupılttı 
t aknd ' odaratya temas etmedikleri d11ba verimli olar11k devam lmkA Hinden ve altından nakıl •asıla cak mObnvaahıra ait bususlıtrı a ır e tıo· r 

•
1 

ıı. ııazırlarıııın bu nını bulacaktır. ları itliyect1klir. Dere timdideıı ı gnzden geçirecek ve fc8p edt>o 
nbu ~e_vzu bahsetmeyeceklerı· nı· 1 

u göruşmeler • ~ k 
1 

L •
1 

M . kapatılmıe bulunmaktadır. Şeh !esasları bıtzırlıvıtcııktır. 
ra ıneselı Bİ ile ~~:sııı_da lspno e os ovaı ya 11 ı lCanstan l rio içinde Japılmakıa olan bu lktısıtl VukAl~tı bir slrkbler 
aunun ciddi b' enız statüko köprü eehri eılall1ecek surette Ue icra Veltlllerl heyetinin bu ktt 
leceaiııi raım~~l:urette ı görüeQ ı arasm~a 1ılızel bir e11er olacaktır. rarını teşlcllatına bildirmiş ve bu 

• ve tıtlya)'a ktırıırın birbo evet ve tıbemivetl .. yapılacak istikraz h b . s • L L Al' I • 
yalarılamaktadırlHr a erlerıuı EBirler mübadele unya va üunan 1 omı- tatbiki için IOzumlo tiuzırlıklarıo 
Yalinsiya tekrar bambar- . edilecek seri Berulf ıel~i y•pılm••m• ı.ı.mı'ı:· 

duman e.1·,1.1·, .••• 
1 1939 lzmir enter 

U U Budapeet~, 9 (Radr o) Berut 8 (Rad,o) Franaanın 
Valansiya 9 •Radyo• Gece 

nrısıudan sonra &ea1 on iki e). 
lıde beş taynre 250 kiJo gram 
sıkletind ~ 
b b 

e 8 &•r bombalarla Dehri 
om RlRm ı d 

nıüs 48 ış ar ır •. lp kişi öl· 

Ö 
k ı şı YRrııl anm ışt ır . 

rıııleı iıı ıılıısl k d 
Çocuktur B u ııı oııu 

eş flV huı Rp 0 nıuş 
&ur, 16 ev de hasara u~ 

.ramışlır 

Macar ve Çt1koılovak1a tima fen\ Suriye ve Lübnan Ali k~- naayonal Fuarı 
ıi hududu uzuolul}unda Macar b' · ı .. t · 

miseri GAbri1el BiJU tııcrare 1 r mı yon rn llŞ erı . lar yeni mDdafı1a ter&ibatı almıı ,... 1 

lardır. ile Beruıa aelmiı '' Lübnan nın uğrağıdır. 
Macar hlıkılme&t tazminat iı reisicumhuru tarafından ıellm· Mallarınızı şimdiden 

temPktedir. lanmıetır . 

Sı yaRi mehafıl bu hadİR~le h ızırlayınız. 
rııı baklenılıııf'yPn netıCeler do mt>ktedır · Q .. kottlovHkYtttıın ıek 
turaUılerı ilmi ÇPkORlavak hukıl lıfl ü1erine Motcarlarda aiirleri o 
aıetiuio aniaJicaiını ümi& et l mBliadelesioi1kaliul e~miıtlr. 

20 Ağusto.:;-20 EylQI 

Atasına Yanan 
• 
1 ÇEL 

Yazan: MANSUR BOZDOliAN 
· Mersin . Halkevi Duelsindtıı altnmlştır. 

Yalnız ulusumuzun detil, 
bütün medeni alemin ve iıtia 
nasız tekmil insanlığın en bü· 
yük acısını çerçiveleyen ikinci 
teşrinin onuncu günü. 

Bölgemize has ve bol 
güneşli bir aonbaharın hüküm 
ıürmeıine rağmen günlerden· 
beri içlerimize çöken, varlığı· 
mızı saran ezici bir izbrab 
boğazlarımızda döğümleniyor, 

Asabımızı g e r i y o r , adım 
adım yaklRşmakda oldujtu• 
muz büyük felaketin dehşe 1 
tini, çok acı hakikatı sezen 
nemli ve melul ğözlcrimiz 

ufukların ğenişliklerine dalı 

yor, meçhul derinliklerde ümit 
ve teselli ışıkları arıyordu. 

Nihayet öğle üzeri radyo 
lann ulatdırdığı kara haber 
bir yıldınm hız.ile beyinlere 
indi , Baştan başa yürekleri 
zehirledi. 

Her Türk yuvasında- oldu 
ğu gibi boyunları bükülen ı 

ğözlerı kan çanağını andıran 
ve derin ihtilaçlar içinde çır· 
pman aile ocağımız vicdanları 
ıızlatan çok maıum ve o nis 
bette de canlı aci bir tablo ile 
karşılaştı 

Küçük kızımın okul arka 
daşlanndan bir gurup kapımı 
ZI açdı. 

Önlerinde sevimli Güney 
olduğu h a 1 d e dizlerine 
vurarak saçlarını yolarak (Ata 
mız öldü. Tanrım ne büyük 
felaket ?. ) feryadlarile can 
evlerinden vurulmuş mini mini 
kuşlar gibi tahammül edilmez 
acılarla kıvranarak hıçkırıyor, 
tepiniyor, avazları çıkdığı ka
dar katıla katıla atlıyor, hay· 
kırıyorlardı. 

Elem ve matemimizi çoş· 
duran bu levha karşısında bir 
den bire içimden gelen (hayır 
Atamız ölmedi, göklerin yük 
ıekliklerine uçdu, geldiği yere 
kavuşdu. Türk yurdunun üs
tünde dünya durdukça sönmez 
ışıklarını saçacak bir güneş 

oldu. Onun ölmediğine ve öl 
miyecetine en kerçek delil 
ıizlerainiz) cilmleleri dudakla· 
rımdan döküldü. 

••• 
Ulu Önderin (iÇELi) teref 

lenClirdikleri umanlara ait ha 
tıralar röılerimln önünde can 
linıyor, bu kıymetli intibalar 
meyanında ne kadar yüksek 
direktifler, manalı itaretler 
mevcud bulunuyordu 

Büyük misafirimizin her 
iiyaretleri bir çok feyiz ve •al 
adet vesileleri yaratmıf, aıu · 
bitimizin istikbali için ne mut 
lu netlceler vermitdi. 

Hafızamı yokluyorum. BG 
yük zaferin ferdasında ilk defa 
cen~ba yaptıkları seyahat aJra 
sında 'i7 Mart 338 tarihinde 
Mersini ziyaretlerine ait not· 
ları dikkatle ıüzüvorum. 

lataıyondan hükOmete ve 
kıtlaya doğru uzanan caddenin 
iki tarafındaki röıterişli ve 
muntazam binaların balkon ve 
traçalanndan eaanılar serpen 
mubteıem tuvaletli ve modern 
kıyafetli kadın ve çocuklar ve 
yadırtı bayraklarla ıüılü bu 
evlerde yaşıyan refaha müs 
tagrak 1 zümrenin vaziyetleri , 
nafiz nazarlarından uzak kal
mıyor. [ Bunlar kimlerdir ? ) 

aualini çok manalı bir tarzda 
karşılarında bulunan ve henüz 
milli aavaşdan dönmüt olan 
öz Türk çocutuna tevcih edi· 
yorlar. 

Bir otelde Belediyenin fe 
reflerine verdiği ziyafette Tür 
kün ve halkın dışından seçil
miş davetlilerin sıralandığını 

görünce ainirleniyorlar (beledi . 
ye azasından haJkdan kimse
ler yok mu ? .. ) hitabını ve 
daha açık bir tabirle itabını o 
zamanın Belediye reisine karşı 
sarf etmekten kendilerini men 
edemiyorlar. Buna karşıda 
( hepsi var amma yandaki o· 
dada bekliyorlar Paşa ile nasıl 
bir sofrada oturabilirler J ce· 
vabını alıyorlar. 

Belediye bahçesinin kapısı 
öniinde sıralanan mektebin etJ 
keti ( Katolik kız okulu ] ol. 
duğunu arz. ederek tanıtmak 
hevesine düşen gence ( anla
dım, anladım) demekle muka 
bele ediyorlar. 

Gezdikleri bir mektebin 
~öaterişli binasının mektep 
olarak mı yapıldığı ıorğuıunu 
öğretmen [ hayır Türk olmı 
yan tacirlerden birinindirl ce 
vibile karşılaşıyor. 

Üzerlerine parmak koyduk 
)arı bütün bu nokta ve nükte 
lerin birleşmesinden mülhem 
olarak Belediye bahçesinde 
Mersin gençlitine meşhur hita 
belerinde ; 

[ Memleketinize aahip de 
ğilıiniı Mersinliler, memleketi 
nizin hakiki aabibi olunuz l .. ] 
buyrukları hala bütün Mer 
ıinlilerin vicdanlarında çınlı
yor; Merainin ışimdiki mukad· 
dcratına müeasir olan bu cüm 
le ulvi ve kudsi bir itaret ma 
hiyetini ihraz etmiş ve tabak 
kule eylemit bulunuyor • 

• • • 
Milli bOyük bir dava ola 

rak ele aldıkları Hatay mese 
lesinin halli ar.ifesinde aon de 
fa Mersini şereflendirdikleri 
938 yılı Mayıauun 20 inci Cuma 
rünü. 

Kadın erkek bütiln Mer 
•inliler sonu l'elmiyen aeller 

ribi istasyona akıyorlardı. 
Mektepliler, Aıker ve tekmil 

halk ıevinç dolu heyecanlarla 

baştan bata elektriklenmit bir 
vaziyette sabırsızlıkla büyük 
kurtarıcılarını bekliyorlardı. 

Göı:ler timendöfer yolunuh 
iıtikametinde ufka dikilmif o 
nu aetiren katana müjde l&Çan 
duma:.uuı görnı~ge Qalıeayor· 
du, 

Birdenbi11e ( roea urol ) 
uaıeJt:V:i mü&hio bır kasırga 
g ı bi göklere yükseldi. Limaıı 
da damırli vapurların fehirde 
mevcuı fabr!kelar.ıo dü(tükleri 
hep birdeıı bu umum~ ı alkış 
tuf'\nrna karıştı fer1aılar hır 
türlü d inmifor, i&it\lmemiş bir 
uQultu içinde aıttikçe coeu -
1ordu . 

Vaaouundau inen •otoma· 
biline doğru ilerlemek •ııi)·eıı 
bftyük Atalar!PI 6(Örmek lıtı

yakf o kıadar oiddelli idi hı 
sıralandıkları yerlerde durn 
mıy~nık ıııçraırnn ( Atamıı ı 
gö11mek l11tiy,Qruz) dişe mÜl<' " 
madiyen bıığıran talebeler ı u 

J 
$0ftu ikincide . 



YENi MERSiN SAYFA 2 
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~$=EH=i R~V=E M=E=M l=E K=[ T =H A~B ER~li~R I ~ / 
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j milyar dolar 

Amerika Hü~umeti İngiliz parasının müdafaası 

Tarsus Sorğu Hakimlıği 
Yazan: MANSUR BOZDOGAN 

Bina ve Arazi ~ergilerin~en ' 
~orçlu ve alacakh viliyet ~er 

1 harcıyac.ak 
Tarsus S~r~u hu~imliğlııe ı Vtteington, (A.A.) - BUtçe 

Boı . sorg.u hakımı Fehmı Okutan bakkında kongreve gOnderdl~I 

İngiliz bankası 
emrine 200 milyotl' 

luk altın verildi 

- Birinciden artan-

MtTsin Halluı-i Dtri'iıindtn o/mm.ıştır. 

yadır.gı bir firmanın tasarru· 
file alakadar deQ'il milli varlı 

Biııa ve er11zi vergileri vill 
yet hususi idarelerine devrPdil 
diei zaman bazı ~ilhetler Mali 

ta)·ın odılmışlır 1 · 
, • ma~jda M. Ruzvelt eöylO .demek-

Bır çocugun başını yaraladılar 1 1•d1':Mıııi ••rld•ıı .s•d•ce bir k•· 

J.ondra a e. - lugillere bıtP 
kasınııı nakit kompasaeyonu eııı 
rine 2 yüz milyon luk altın ı-er 

mesi Londra gazetelerinde sao 
s11syonel bir haber olarak neşre 
dilmiştir Mnmafı gazeteler bıl 
tedbiri ingiliz dö\ ııinin müessir 
suretle müdafası içiu lüıurnlıl 
lıir tedbir olarak tas\'ib etme• 

masum dilekleriue heyecan 
dan çılgın bir hale gelen hal• 

kın musır feryatları da kaıı
hnca göıleri nemlenmiı ve 
Qehrelerınde derın ıefkaı te 

rikkat eseri helirmieti • 

c Ben de onları doya do 
)'a görmek isterim • diyerek 
ailneıaın altwda 8f akta dur· 

moeıo, aakorin1 mekteplilerin 

ve halkın önleriodeq geQme· 
!erini emretmlşlerdi • 

Etraflarma aldıkları vo · • 
ölerıııe oıuııuklaıı orıa olıu 

lun genç izCilerı ile ne kadar 
çok samimi ve ulvt bir lev a 
tetkil e)'lemietir. 

Arıık Mersinin temiz h 1 
kı Atafıına kavuemuı, hasret 
ve ietiyakını tio~ bol eskin 

fe tttlmin etmeğe çalıeırken 

ebadı eef de pek sevai~i Cum 
harf yet yavrularını kucakla 

mıı ve kendılerinden ~eçmiı 
terdi. 

Bundan ou beş 111 evel 

kareııaetıkları ielenmemiı Mer 

sin muhiti ile o anda eereflen 

dirdiklerl ( lçelln ) imanlı 
merkezi Türk AIIdenizin eş!liz 
incisi geııQ ve yeul Mer,,ln ara 

sında ~öze Qarpan bariz farkı • 
canlandıran bu tablo kadar 

manalı bir ~elil gösterme~e 
imkAn var mı ? ' 

lstasyandan r,eoi yapılan 
vali 'J{onal}ına iCadar otomo 
bilferinın ~eç iii Çad~enin 
etrafındakı binaların ekeriıi 
T6rke mal olmue \'e hunların 

mühimlerinden bir Qoklarına 

mılli bankalarımızla büyQk 

yerlee 
bar 

raklarımız süslemişti. 
1 

Artık aüzergAhlarında Sl\f ., 
baah1an uyanık ve duyaulu 

Tilrk 7avruıArıoı batırlarında 

yetietiren ol ullar •oazi paıa 
ismet paeıı, Çankaya" adlarını 
taııror. Bun1ardan herbiri 
kimbılir müa&akl>elin kaç gazi 

sini TOrk yurduna ve hılrük 
TOrk larıbine hazırlıyordu. 

Şehrin en güzel semtinde 
.. l 

Suri1eli tanınmıı bir ailenin 
lakabını bir asra rakın bir 
mOddet yaşatap bir ıırl köh 

ne binafar kAmilen kaldırıl

mıı bunların ıerlerine cum 
huriyet parkı ile ıepyeni va• 
li kona$tı kondurufmuıtu. 

J11ıe eanlı konutumuzuo 
ıeref verdikleri fezel bina 

:::::ww 

Fantazi 

tın ietirdlii kendi öz malları 
Hiı. 

Konağın etrafını fe öoü 
on dolduran ve bic bir an ora 
yı boe bırakm17au halk kıltle 
leri büytlk dlaeına doyamı1or 

bir tılrlü hasretini dindiremi 
yor fasıla11z alkıflı)'or beye 
canlanıyordu. 

Kıııaya dol'rn azanan bü 
ytlk cadde1i dolrluran ve ar 
kası keailmiyen kalabalıQ'ıD 

. JrÖZlerinin İÇİ aUıüyor her ta 

raftan neee ve etıt uet f ışk ırı 
yordu. 

Bundan öuCt' meraklı tı ir 

arkadaea aid hir portakal 

bahQesioi ziyaretlerinde ağaç 

lan kopard*lar; tnandalıu1J!dr 

dan Jedıkteu gnra ellerini 
yıkama~ istediklP.ri zaman hız 

lider olduklarıot parlak bır ni 
eanesini daha vermişlerdi. 
' ~Mersine civar ' nrnehur 

"f!ompeyi ROlio" harabelerini 
,!ezerken ~kd«1nı.ı TOrk mede 

niyeliujn göklerine kadar nü 

fuz eaen yüksek işaretleri ve 

mai1etleriude buiuoımları ay 
dınlatmıelar, çevıemizin köşe 

t • , 

te bucaaıuda Büyük Türk 

ye vekaletine borçlu Vaziyette 1 nunld ımıştırmı:ıkhğımıza lmkAn 
kalmıelardı. maliye vekaleti vi Btıbçe MttbnllPslnden H.ıyda· yoktur. Fnkst ı-Ôn yıllar z11rfıods 
layet hususi idarolerindım bazı rın 9 yaşındıtkl oğlu Abmedln ba yııptığımız. tecrUbPler rnOdebbiru 
larınrn alacaklarını bu vilayetle şını taş ve . sopıs ile yarmıtktttn ne bir rottll siyıısd vo bOkQmetçe 

riu borçlarını ödemelerine ioti su9hı Yunus oQ"lu .~bmet Yak:ıla alınao bazı tedbirletle milli varı 
zaren tPdiye etmiyordu. Dahıli narak evrakı ile C. mOddelumuml datı canlandırmak ıcın çok şeyler 
ye t"ekAleti alacak!; vilAye&lerin liQ'ine verilmlştir. yspılRbllecdtinl göstermışllr. Mll ıl 

. alacaklarını almaları iQin mali 1 A l N K A R A vıırldat bttllbıtıırdıt senevf 60 mlı 
ye vek!latine bor9lu buluanan ft yHra yilkındır Birkaç sene evvı-J 

tedir. G uzeteler bu tedbirin iııi1 

lıı lırasıaı her türlü deQ'işiklı• 
lerdcn koruyacağı ümidini izbııt 
etmekle ve bazıları bu muamele villyetlerin borçlarım bir ali çok dııha HŞı<ğı idi lt'ttk11 t çok dıı 

eveı ödemelerinin temin edilme Radyosunda bu ba yukıırı olması lazım geJdiğınl de io~il~ı !iuaıısınııı _uir 
sini valilerden istemietir. ii kü ıanneahoruz,, 1 teıalıurunu gOrmekıenır . 

kuçei 

H 
" 'd ,, 1 1 g n ----!!'~_gram . 'M. R ZVt it, fe~ersl var~dııtın 1 Malıyenin karşılıksız u»ıı~ 

llSUSI J are -memur ar mm 1 T- k' n et d ,- . 'f:!lratlt> nrttığını gö~tf'rflO bır CPt notlar miktarını 400 mılyona çı 
ur .•YP 1 ~o UZJOO pol'llvı-1 Vl"ım • şlir. Mumııılt•)'h siıabsız maatlan l<tları, Tuı kı)e RJd> oıw, Aııka· tt lınmtıya, zlnuıte ve işsizlere yur karmak hususunda paılt<meıı&O 

V ra Rıtd) osu . dımn lııbsls ~dllPrı ft>dnııt mıısrc.t dau sel§hiyet alacwkı habeı i de 
Dalga uzunlutu uırın 1pktt~mı mllc1> faü t-lmAktt" burada eudieelere ~ebebıyet ver 

J?ahiliye vekAleıi Vıiııyetlere l69 nı. ısa K<·s 1ıo Kn dlr. Bundcın başk11 m~vcut reb1m 
bir temim göndererek vılQft!t T . A. Q 19,74 m 16195 K<·s 20 lerin bO> Ok t11dilat ytıpılmadtın nıPm i ştir. 

husubl idarelerınde bulunan ma kvv T. A. p 3170 m 9465 K<'s. ipktısını <hı lt>klif t•tm.-ktt>dlr. 
selı memurların aylıklarını her 20 Kvv . 

11 
HOIÇPVP tıllllbl11oma için bir Henıld maliytmiıı bu !.Oll niyoıi 

Bazı gıızettler burada Dailf 

ııy peeintın alrnalarıııın muhak Salı 1011939 m yar 319658000 dolar lıonmuş 

kak teminini istemieılr. 1 tur. Bu mikhır l9h9 mıısrı flıtrı ni bilhıu;sa lasçib etmekte ,.e it 

alemi aleyhiue bir c1eflasyoo vo 
l ı tikası yapılmasının hiçte doğrıl 

12,30 Müzik Soıolar pi lçın derpiş ı dllf'o mlktıırdan 309 

~e"rı'm'ız Tıcaret ve Za"'ıre meteıo~ o~n~:~·a· ej ''8 haberleri 351 000 dol11r fHZladır. ~PZkOr y il il mtttılı~ Ruzvellio koagreye gön-
)3,10 Türk müziği (şarkılar derectğı bir mas11Jdıı hıtnlb edi olmıraca~ını bildırmekledir. 

8orsasm~a 13.40 14 ~füzik (melodıler pi )t'Ct>k Olan milli mOdısfHa mıısrııf 
18.30 Türk müziği ince suı !arını ihtiva etmt>kledir. Sövlen 

I ı;egi1h faslı okuynn: Tahsin Kıı di~ioe gört>, mescıjdıt bir kaç se 
rakuş Qıılanlar Hakkı Dermau neye taksim edllmPk şartlyle 
Eşref Kadri, Hasan Gür, H. Ta 600,000.000 dolarlık bir silahhın 

PrBııs Pol 
Diin yapılan 

muameleler 
Duo şt• brlmlz ticaret ve z1hi 

re borsHsıod11 16 too Elazığ fnsul 
yası 8 kuruş 75 s11ntlmden ve on 
ton Aoadolu fasulyttsı 10 kuruş 
25 Sdntlrrıdeo blıoıp verilmiştir. 

Adıtna bors11 ındıt k levlandın 
39 kuruşls 39 kuruf 26 saptım ve 
parlnk pamuğun ~3 kuruşla 34ku 
ruş ttrasıodıt oiuameı~ gördUğU 
gelen mlllumttttaJl aolıışılmıştır. 

Liman H,barleri 
Limanımızda bulunan Rııs 

bandırtılı Kula vspuru Karamarcı 
tara ait demiri boşaltmıya devam 

etmektedir. 

mıt progrısmı tPkllf t•dllf'CPktlr . 
kay 1940 senesi blllç..ısl beyttl umu 

lf,16 Saat, ajaus Meteoloro mlyE>sile, silılhlanms masrtıfları 
ji ve zıra.:ıt bor ası haberleri hısrlç olmı.k Uzere, hulihıızırdakı 

19,20 Müzik (operet parçala bUtçeyt' yaklaşmaktadır. 

Bükreşe Gidiyor 
Helgnı t 9 • Bnd y o• Yugos· 

lavya kral naibi preus Pol no 
manya kralınııı daveti üıerioe 

Dükreşe gidecektir , Kral KRrol 

rı pi. ,. 'it J A 1 eerefıne bir av tertip etmiştir • 
19 45 Konuşma (hukuk ılmi ngı ereuen vustura yaya Prens Polüıı Rükreşe yapacağı 

yayma kurumu ı' 

b' ~ t ·~ k seyahate büyük c•hemmiyet aıfe 
20,00 Ttımail: bir karagöz ge ır eye gı ece 

ceei tartıp ,eden (Ekrem Ree;i j dilmoktedir . 938 Rırnesi 19 tc8 
İstanbul ~ehıa· tiy~lıosu ısıl Loııdra 9 (Radyo) Avusıu- rinevveld" Kral Karolun Yugos 

naıkilrlarıodan Hazım Körmük ralya lıükümetinin dıH·eıi üzeri- lavya)·ı ziyaretine mukaLil şilll 
1 

cü'uün temsili . 1 ne bir lngifü: heyeti Avus•ural- diye kadar Premı Pol iadei zı)'fl 
20,00 Saat, e ham, tahtılAt yaya g id orek&ir . Heytıt oradaki ret etmemiştir . Belgrat siyasi 

ve kambıyo nukuı borsası fıyat! ıanaro fabrikalarını tetkik ede mı>lınfili bu ziyaret e,ımaeıııdB 
ları _ . 1 cek va tayyare i nıalAtını artır mühim siyusi mPsailiıı ııtörüşülC 

~1,15 Tılrk nıuzıtı şarkı ve 
1 
mak için bir proje hnztrhıya celtiıı i tahmin etmel>tedirler . 

türkuler · caktır • 
ı - Lemi ·seni arzu eden !="=~======= -==---~ 

Necı:ıt vapuru bir taraftan kö bu didem . 21,45 Konuşma (Türki> e potı 
mor boşaltmııkta diğer tcsraftao 2 - Lemi -günlot' gAÇİ)'Or i tası 

Adli evrakm teMiği 
balya almııktııdır. Slııop vspuru 
ıuı boşııllmııkttt ve pamuk balya 

sı almaktııdır. lkl gOodOr b~klen 
m,.kte olan Kon>'a vapuru don 

akşam gPÇ vakla kadttr gt:lme

mıştır. 

Ooğum 

3 Lemi • ruhuuda bul' 12.30 Müzık (Küçük orkestra 

dum 
j 1 - Fozı • Ean ın etrafııı Ankara - Adli evrakın pos 
• d " k ) tn idaresi vaeıtasile teblı~ıne 

4 Lenl i -·ındim .,arın bah a muıı seslerı fantezi (E T 
J 2 - Hazm vals (Alois Pac 

Qesine -ıürkü herıı .. g) 
ı; - Lemi Tazelendi tabı 3 - Prens IS?or opPrasın 

elem ' dan Kon~·akovnanı n erırkısı ( Uo 
6 - Rahmi bey -bahar oldu rodııı) 

dair kanun layihası üzerinde 

dahiliye eııcUmeni reni dPğışib: 

lık ppmış ve bir kısım tabii 
ğatııı zabıta vasıt.ıs i le yapıırı 

7 - Ay doğdu hutma ' 4 - Çıgan ırnvsısl (A. For labileceğıuo dair lı ıikmü lrnldır 
dımı? Halk ~urküsü : rari ~) 

ş , hrimizin kıymetli tüccarla 8 _ Rahmi bey Yürü dil 6 _ fvnrıov -sf>renad (A. mıeıır Bu )'eni vaz;~· ete göre po 
rıodan BaJ Hayri Gültekin ar ber halk tür~üsü · Amedeı - E. Haensch tertibı !is ve joudarma mevcut knnuui 
kudaeımızıo kurtuluş bayramı 9 _ Rahmi bey ·ta kız gel 6 r,alya şarkılıırı Potpuri meHuaıla kendisine mevdu bu 
güııü bir eıaıu düıı7aya g1ılmıe ya kız türkü, okuyaıılıır Sema Dı G. ~tıcheli op 37 f luıınu zor kullanılııı·ı ını icap 
&ır. Anne ve babasını kutlar,~av heı, Sad•. Qilıııılar Vecihe. Re 23 00 \1üzık (l!ııdıeııd eıtıroıı adli tal.ılı(! te h ı şka hu 

V}. meaul bir ömür l eat Eıor, Ruşen Kam, C· cııet 23 45 .24 So•ı hab~rler ve ya kuk işlr cine a id lt>ulı~lt ri yap 
Kozan ı;rnkı p ı o~ram mıyucaktır. 

==~~~===~--~~~~==-'"'--:"ı· 1 hı e Kıır tıızA Yıtlıtıı tiÖylıyPCı ~ili ıfoı kı-n 
mıtt Piti . llcıydı kızlfır bııı dön g ı de •ı nı. •E ı !rnk · 
ler kızlnı ın lıolluıınd:ıu ıuıartık g if1, ı • •., 

RNıCa~un Aı temıs Stonııı ı-ııadAtiııl dila)'Hrek ö11 

c• ı ~ ·m Ar tı-m•P, 

Meclis 
vı 

•1 .-u'"'"°,,..'" 
Aman kızlar, aman kızlar .. • 

Gılrtan • Yalan ıö1lemekten hoılanmam fa· l •Kızlar GOrtanıo etrafını alırlar ve ·oou ku· 
caklarlar. 

G j ·tıto · O ii,., ~ıı 1 g ıi , ~•z h • ı 1 · ıı v ı ı ı 
iılı)oıduııuz ışte sıze yalım mevıuu. G ıd ı <' ı-o 

anuelerınııe bize bır kör aşık aşkını ılAı. ~ttı 

dersiniz. Buııa anneleriniz gülecek ve g~mkt ğı 
nızin sebebıoı sorm11acaktır. 

Gü• taıı, Perı pııdi~anı ta kızı Nurny 
Gurıan Ah Artemıs çok arzu edıyorum ıcı 

ııeu beni bu kör halımla lılr kerre ger OııdıııJ 

sonra 01.,;Pırı çok mesud ohll'aıtım ka• haıırınız loin bu defahk olıun. 

lete öntlmtlzdı kıılar ben tarım, 
Aşkın ummanlarındao esen rüıglrım. 
Güneei sevgi dolu ben bir baharım, 
Ha1di aek bahçesinde tophJalım gtll, 
Biraz ıevieeliin noktalı tlrglll • , . 

Kızlar - AJ ne gilzel sörliıor bu kör Atık. 
Memie - Size aıkrnı i!An ediror. 
Çıadem - Söyle Aeık, sörle. 
Gilr,an • 

Aman ne hoı al J&QaQın, 
'LAie gibi "bal dadatim, 

Çilde~ -

Setme1l oe !oıtar beni, 

GDrtan - · 

Benim aibi kör l91t1n, 
Benim ıökaQm aıkla ıı lar. 

Kıılar • 
Seninkinden f11la ıızlar. 

Yelden ~~~a~,. ıelden foıkuo. 
Glı*u. 

1 
" )iaur • Bu ne kepazelik. 

İbiı • Rezalet. 

1 
lf#)oıie • Hi1anet. 
Gılr,~an • Baylar siz benden 1alao istemieli· 

niz, 'ete ben de yılanı icat edirorum. 
' Gürtan • 

Qezinelim 9öyle biraz. 

K11Jar • 

Kelebekler aibi ha7laz. 

4 Gartan Qitdeme: 

~b klf sen ne cici 9e71in. 

Qi,dem • 

~h rara~aı, ah raramaı •.• 

Gllrtau • 
Haıdi bir öpOcOk ter ~ıı. 
PMrlaforken aökte rıldız. 

Kızlar -
. Öplit pıkın Çiçelidir. 

Gürtan • 

Kalbdt &Qar ıalaıı,.ralnıı. 
n """" ' 

Ah ben ne derueyim Alem ne dPrtıe. Herke 
t lilin zevk ve neeeHi yerinde, üstelik bP.nden yalan 

1 ıö1lememi is\i7orlar. insanlar, ef &özü aQıklar, i sizin gözü açık olmanız benim kör olduğumdan 
dır. AQtk gözle körlılk arasında bır perde farkı 
vardır. O perde kalkarsa ıizde beııim gıbi kör 
teyahut ben de siıip ~özü aQık olurum Ey gö
•0 apı.klar .. Bir. atfı 16zündeu k6r olmnı, aur· 
beı ~ilerde sürünmeyi biliyormusunuz, bilmezei 
ni~, ~i!,e~eısiniz. Ve bundan soııra ekmek iQin 

ı ıehir ıehir, köy köy dolaşmQa mecbur olduıtu· 
{ :-oun maoaaını1 aoh1amazeınız, anlamakta iste 
• meyin, Bu çok .. atır bir tecrübeder. Artemis, Ar 
~ ıemiı nerdeein, gel de halimi aör. Haydi bana 
1 güzel ba7alinf göıter. Baııa ıen ve rpeeud ıar · 
• ı kılar oku .. Oku okuki tudallarda akıam ıerefine 
cıtıldaeao kuıtar ıuaaunlar. Çiçekten çiçeae ae· 
zen kelebekler seni dinlesinler. Yoksa l eu deli 
kızlara okuduQ>um ıarkıodan bana gücendin mi 
Gücenme, seni ölOnceye kadar seveceğime dair 
ettiQ'im andı lutacaQ'ım, Gurbet ('illerde istirab vo 

' '!.MI! ds>lo Jı•l!ımı ıilrAr!§'ek can teı:ir~elh!eni 

Nuray - Baba, eu görctüğün adnm bir kör ve 
ııeıkıır. Bu za\'allıyı bu sabah buraya geıirıP 

aL&ılRr 

Padişah • Kör olduğunu iyice biliyormueuıı 
Düzeııbaz, hiJekAr adam oğlu olmasın. 

Nuray Hayır baba hayır zavallının hiri. 
Günau·Artemıs seni bulacaA'ımmıtJ1laıeıİı ki. 
Nuray • itte işidiyormueun baba sevdiıtlnill 

adı Artemis imiş. ACJıba bu bahtiyar kız kim. 
Padişah • Etilmez olurmuıum ~ızım. Bu kı• 

Güzellik llAhesioin kızıdır. Şimdi cok uzaktadır 
Nuray Sevimli bir delil(anlı ımie zavallı 
Babası • Hakikatte öyle, yaıık bunun kar

deei de ayni kızı sevirordu. KıekauQlıQ'ından b&J 
zavallının aözlerine yavaı JJIV&f kör eden uir 
toz dökı(l, iete bu adamda böylece kör oldu. 

Nuray • Kalbsiz kardeı 

Gürlan • Ah Artemisim ne zamana kadar b&J 

acıları çekece~im, ölıem de kurtulsam çok me· 
sud olacağım • 

-: Sonu var -



~,,, , . 
t 

ıl~ 

ilf 

eti 

it 

pO 
rU 

si 
8 

ıe 

s 
e 
e 

k 
li 

r 

ıcı 

rJ 

• 

8AY~'A 3 

Sovyetier Birli~inoe 
Türbin inşaatı 

Dünyada Neler oluyor 
= 

~ 1El~SiN 

Pi YASASI 
Buhar tUrbın1Pri Soyyet 'l,lrnal{ l{arak{(~rİll 3V03Sldl • 

endUstrısı tarnfından bu 8 .. rıfl' , 
içinde viicuda gAtirilen tarbin Bann tırn tkltırmı gös1er, Tırııakhııımız gOndt~ bir ~J-1 - 938 

lerin mecmu "uvvati 650 bin sıurn nasıl adttm olduaunu 8öy milımetrerıın ondıı hıri lıada,. 
" Pamuklar 

turhoj~rıeralörlnin kuvveti de lıyeyirııl. uzar Htir dört ayda bir tır· KıevJant 
700 lJın kılovottır. Yazıya bakıp insanın ka- ııakl uıınız yı•rıılı•nir. Dağm0lı 
. Sovyetıer Bırliğinde turbin rakterinı söyııyenl r olduğu Sıhhtttte olan insıının tır Kapı malı 
ınşaah. gerAk keyfıyet g •rek - . mığı pembt>dİr. Par(ak tırnaklı Koza 
ken11niyet bakım d gu gı tıı tırnal<laru bakıp söy- olarılı:irın tiro·d~gut1<leleri ınzu KırmE 

ın nn dünya lı ı d d - ı -

,Kn 
41 
38 
37 
8, 

yok 
35, tekrıığınin ınkışafı ıle h .. ma- yen er a var ır, nıu:ıdaıı faz la çalışıyor demek Koıacı p1tr agı 

yar gıtmeltte ve hatta bazan Tırnak. yazın kıştan da- tir. Buğday- Çavdar 
4 50 dilnyn normUarını bıle e - ha çabuk uzar, tokken çabuk Beyaz tırnakJar kansızlık Sert aoadol 4:25 

mektedir. 1938 senesı zarf;n:a uzar Sol elirı tırnaltları, ss~ alt\metıdır. Kırmızı tırnak ka \Yum.uşa~ 
Leningrnddaki Stalın melol j etırı t ırnaı ldr ıııdan daha ya· nııı fena cevelan ettiğini gös ÇYerlı bugdayı 
f~brikası. dünyanın en kuvvet· vaş uzor 1 terir. 'Aavdda~ , 
lı buhar lürhinirıi in . t na o vuıa. 
1•.r. Bıı IUrbiuiıı l<uv!:tıe :':~ Hayvanlar~ da yllbatı hediye~ veriyorlar Arpa 
lıııı kılovettır, Hu türbin Sta· 9 Anadol 
Ji nogorsk t k . • f Yuli 

mın a a elektrı k P.nıstt:kı hayvanat bahçe· ı nun etmek isteseler herhalde N b t k tr 
saııtrıdıne ye ı t' ·ı o u e e a 
rıuy r eş ırı mış bulu sinde birkaç senedeobcri idet onlerın daha ziyade li6şuna Fasulye 

oAr. . • _ 1 ediamişler, hayvanlara yılbaşı gidecek şeyler vuirler. Mefe· Yulaf yerli 
ym kuvvAtte dıber b' r l" b' h h ld ,..,_,. d" · 

Hl t · d z . . hediyesi daiıtıyorlar ş- h a, ar ayı er • e ıu:D ısı Mercimek ıark 
r >ırı e uevo elektrı !.c hıd . ' up e ne bir yılbaıı çöreğinde ziya h 

rosantratı için, Hanovdaıtı ı· ıız bu hediye tevziinden mem d b" t •18 :..ı ,__ Sa lep 
St 1 f b e ır parça e verı e uaoa Tatlı çoğen 1 ın a rilırası tarafından vU nun olaL!u yine;: çocuklar, memnun olurdu. Maymaolar 

8 1 cudo gRtirilınıştı .. k.. .. 1 b a mumu r, çuo u o guo on arı ayvanat da birer muz yemeyi füpbeaiz C b · 
1924 se . d b b . t 1 1 b e rı . nesın e ovyet e· a çesınt.' op uyor ar ve ay ikişer r çer p•ıta !Yemeye ter 

lektrık sa t 11 · d · . . ' Susam n ra erın ekı btr vanlarıo verılen şekerleri; pas cib ederlerdi. y al 
ag~eganın azami kudreti kud taları, çöreklera nasıl yedikle Fakat yılbaşı bediy~ainin s· h ap 1 

retı · OOO kilovattı. halbuki rioi seyretmek çocuklar için biraz da insanı - veya burada Şıy~ 
bugün 50 bin kilovntlı k agre bir eğlence oluyor. bayvaı.ı . şaşırtması liıangel Aar d 1 a11ıur sı>ri hal · d E na o 
dır. ın e yopılmakta sasen ._hıyvanlart mem- me:ı miya? Aydın 

lik ı~~b~;,"\,'.::::~.~~:···d:·id~~: Vücutlarına İğne batırma Uzun vadeli mevduat ~~:;:~~ y•p•k 

Yük h • b 1, 1 Konya malı tiftik 
me aret gösterm~kt ~dır musa a~ası yapan ar 

L<?nirıgrad fabı·i kası hu len iıış~ Bir Amnikalı Nevyorkun Yozgat 
~alindekı Volga üzerinde Og Çekoslovakyaoın baza büyOk bir bankasına bir dolar Keçi kıh 
lıc ve Rıbinsk elektrik sarıl - köylük yerlerinde gençler ar~ bıraktı ve biraz sonrB b•nka 

3.2·· 
ı :-\,.~7,5 

1 3,501 

3.87,5 
B,51,5: 
5,15 1 
~,75 1 
3,50 
4,SO 

9 
18;50 

yok 
49 
48, 
52 
80 
yok 
120 

.52 

ralııorı için 5~ bin kilovat ırnd sında iğne batırma mUsabake ya t milyonluk bir çek çekti .. P.irinç~er 
1 reli d h'd . Bmncı nevı ma 18,'l2 

so 
49 
53 

n e ı T'olık tlirbinler y p· il yapılmışllr. Banka çekı kabul etti ve kay lk" • 1 
mıştır. IDCI Df!Vİ mal 

Ani ttıklarınn göre, bu da ge\;irdi. fzab edelim; 1 Çey 260 1280 
Hıılen, 125 atmo'ifer ttız müsabakalarda gençler topla Bu zat 1 doları 2427 sene Kahve 110 

Yt_ikindfJ 50 bin kı lovat kudrtt mr ve vücutlarına; Ellerine, s"ınde g 1• ı k ·· b k Badem, çekı'rdek 
ıııde telt ıf u •h' 1 . . er a ma uzre ao a 

s t r ın nı rnşaı:u kollarına veya bacaklar111a iğ- · 1 • 
dUşOnUlmekıe ve bunun . b t 

1 
b ·- . ya yatırmıştır . Yapılan hesaba ıç erı 

. ıızı:.- ne a ırır ar ve u ıguelnm T ti b d · · 
rınde etudlt>t' yapılmakt dır _d d göre yüzde üç fllizli bir dolar a 1 

• cm ıçı 
J:4'ılh k • acı~mo uzun mu d t ayan- Acı ıo » 11 tka bu taızdnkı lürlıırı m 

1 1 
beş asırda ~milyon9 yüLbin 

ler k d ayo ça ıı; ır r, Acı çekirdek 
ço aha ı•l.onomiktlr. 1 G 1 d 1 . - dolar oluyoı eç D er e yapı en ou mu Urfa Yağı 

londra ve Bı'rmı'ngl.am sabakalardan birind~ birinci- _,..,. H ... ,. lçel ,, 

95 
58 

37, 
90 
70 

ıoo 

il liği bir çingene çnibP.ŞISI k Oünyanm en ~üyük ~ah~çlll~ 
fuan z.anıyor. Hu genç, yalnız bir ----------· 

1. . koluna 3~'(J.0., iğne bahrmıt ve f abıi~ası 
11g•lız saııatlı rı 1~39 Fuo 

rı, 20 Şubat 1939 tarıhiııde bu halde. 31. ıaat ~urmuştur. 
Londra ve B r ı h. 1 Ru da Hındıst adokı fakirle· Moskovada hıılen deoi7 

m11heulleri üzerinde çalışacaı mıııgııam şe ıı·ı · 
leı inde açılarak 3 Mart l93H rıa ya~bk~~n .muvaffakiyetler-
akşnmmn kadar dıwam edE>· den bır dıg.,rı sayılma~ mı? bUyUk bir kombinanın illl kı~ 
cektır Türkofıstt bıldırıld ğııw 

8
. . mı iı şu olunmaktadır. Bu 

göre mez1<1lr. ~Uyük fuarı zı- uyuk adamlar kombina butün dünyada bu rıe 
yaret etmek ıstıyenleriıı pasa Bir ruhiy•t kongresinde vıden mevcut fabrikaların en 
portıarı nıeccaııen vize edı in gen b b d d -
~ b 1 ç ana 8 a an ogan ço bUyUğUrıU teşkil edecek ve ay 

Nöbetçi 
Eczane 

.. ..... Çwww .... 

10 - llcioci kioun - 939 

Saf (ık Eczanesi ce.,ı gı ı stanbul - Londra Vt> cukl b- .. k d 1 d k ( 
8 , arın uyu n am oma ı ·ht" ö b· ıAh 
ırmıngham gıdıp gelme bılet 1 rıce ı ıyuca g re ı a ere ge1!'"1----·------~ ~,..ri Uzerıııden takriben )'Uzda· ım orta.ya kondu. nişlenıesi de mllmklln buluna 

33 1/8 terızııat yııpılacaktır Yetmıı dokuz büyük adam caktır. l.., .. 
. BUtUn lngıhı sanayi e~r dan ancak on tanesi kardet· MunmarsktAn, Vtadivos· U CC3 r 

~~~ ~l~~~:~~;~\~tıtl!a ~de· !erinin •ğabeyisidi~, • toktan, Astrakaadan, Kerçten defter}l)fİ 
ha f Bırmıng· Napolyon aelnz kardetıa a;;: etle 8 . 1.M • ::;:,,;: ı k 1 m uurını zıyaret t _ Vd ovvy r ır 1.,.nın ua ı 
lngııtere ıle it va ke menın en kilçllgii. Franklen oa yedi 

1 1 
d b d"ğ 1 . d Rejiıtro kliıtlı, Birinci 

# pmı. ve mQ k d • Ra b ..... _. 1 L u an a lf ı er yer nrıa ea J .k. . . ll8Rebet kurma! b k ar rııo, m raDU • tı &ar· . . 1 ıncı ve tlçüacll cıaıtea 
da fayd ı 1 .. • _ımından· deşin Vaper lyedi ıkarde•in denız mehsi'Alerı. htısust tren· ımamul tllccari defterlerin 8 1 0 acagını ızaha ha ' " ' ı b · · ı k b cet Yol< tur. B•lıak üç kardeıio, Mozar ye t' rle ııraya getırı ece • ve u 1 soo partileri de geldi. 

Keyfıyet TU ı. r· di kardeşin, Şumau altı karde t'adı n~ı ı~Je g?.Srecektar, Üç ılltunlular tOkenmek 
r"o ıs tatafırı· . 1 dan alAkalı TıcerPt ve S şın, Şubert on uç kardetin en Komuina gUııde teze, tuz üzredir, 

odalanmıza ıt>ırtğ edılmış~ı';~yı k6çiıgu id~er. • lnnmış veyahut frigorifıye ediı Numaratız defterler ile 

Aydm~a ~Bğltılan di~nlı Milyare naır roiş 400 tonn yakın balık üze Kopya defteri r B' il ı· ....__ !ıL rhl<le çalışsc&ktır. E t ...1 ~, • 
Aydın - Şehrinıız Ü ır m yar 118, ae ~IDCK"• . 1 nvan er ae,-, erı 

ne fidaıılığında ıslah :d7ı~p tir bilir miıiaiı? Kombınada en modern ÜcrAISİZ olarak hu-
Hrnek maksedile 10 Bir milyar aibn lira 322,- tesisat bulunacak ve frigorifüt 
.• zumlu Yer 8 k'l d 16 ~-ı~ d · · r. 5 o su~i makine il~ ırnma aere dıığıtılan mPyvaıı ve mey ; O .1 o ur. .met~e mıa yı atresı, ·•,.O ton alığı bir· 
vasız fıdan adAdi 14700 u bu 'hacmı vardar. Bır mılyar albbt- den "ft\\Hiafaza ed~ktir. ralan111aktadır. 
n_ıuştur, Ru yıla kadar yetiştı uc uca koyarsanız dünyayı do Balık kombinasında gOnde Fıatlar hor ~·t>rdeh 
rı.ıe~ı bOturı fıdımtar birHJCJOı laıır. . • fiO torı fUme balık verecek ucuzdur. 
hını huluyor. ~lr •ıl1ir albnı bir .Y~r bir hususi daire olacak ve ey· 

Bu fıdanlar ıcinde Şekerpa- den bır yere ıevketmek ıçın . . 
re, kaysı ile frnnk elımısı 64 vagon lizımdır. rı~, konserve, merınad, pışmış 
muhtelif kalitede şeftali gibi Bir milyar altını eritirse· rftış ve kır.armış balık, sardal 
kıymC>tli meyve Vf'r~ıı fıdenlAr niz masif alt.odan tabii bli· ya ve daha d•~er nevi balık 
da mUhım bır yekO.n tutmak yiiklOktc 2:! iHaniıeyileli ya verecek seksiyonlar mevcut 
tad 'r • pabili' · · bu 1 u nacaktır raınız. · 

SEDA O :-;.\ lf iR 
SEY}IEN 

Uray caddesi No, 41 
Mersio 

i l A N 
içel vBkıflar mü~ürlüöünden 

Kiymeti Teminat 
muhammenesi Mıkdan 

Vakfı Cinsi No. M b ilesi Lira k. Lira k. 
Eski c .mi MağaıA H/8 Camişerıf 225 00 '20 00 

EVSiifı )tık.arıd a yaz h mağazanın mayis 91)9 
"'ortuıı ı k: detr icarı l(J giin 11wddPtle ~ı;ÖZa)t'cle .. 
.~·11 çıka rılmışur. 16 - ı -939 fH•Z~H'lesi gü rı ü saa l J 5 
de kati ih11ltısi yapılacaktır. l:stt'kli o ar hırla fazla 
rıı:ilUntcıl almak istı yPnlflrin Vakıftar miidür HiğiiııH 
miir;ıc;ıal rlnıPIPi i ilAn olunur. 8 · l 0-1 ı .. 14 

. i L A H 
lçel Def terdarhümdan 

KHz~sı MahHllesı Mtwkıi Cınsi Mt kdarı Muhemmeni 
Mersin Nusratiye Demıryolu Turla 1890 M2, 433 Jırı.ı 

el varı ·O ku. 
Hududu: Şukan h!.!rk garben Morkdelnğ tarlası şima en 

demiryolu orazısi Ct>nuben Necmettin tarıasıle 
Am:ı:slöS Erkildt•rı mt>Lr uk vuk:ırı<la hudut ve . 

miluları )'a zılı hir parça l rltuıın ıuiilkiyetı pPŞın 
saltlmak. lizre 5 l-~ii9 lu11lıiucle11 itiharP-rı 15 f(İİU 
mfüidt>Lle mfızayt•ch~ye konulmuş vt' siirülPn pt>h 
ler haddi la~ ık görü lrliiğii t~ kdirde ~O- ı-~39 en 
merlt·si giiııii saat orıdrJ ilıah•i ka&iyPsi yapılaca 
ğuıdao talip olanlaran yiizıle 7 ,ô l ... mimHlarım )U-

11rarak dt'(tt-rda lıkta mliltışekkil komis~ona miira 
ca ;ti 1 ~ r· ı i 1 A u olun n r. 6- 1 0-14 18 

1 L A H 
İçel Nafıa müdürlüğün~en 

ı Gül11ar CtlZa tıvı ikmal irı~aalımu ta11~1111 
•'d il.-n 677,94 lirahk kt)~if P.Vrakı ÜZPriııe ~49 ~·• 
h ıh kauunun 46 ıru·ı maddesme levfıkau pdzarlığa 

1 

konulıııuştu r. 
2-- P~zadık 16 ı.9.i9 tarihiıw lPSudüf edtHt 

pazaı·tt1si günii saat 15 de Gülnar ka~·makamlı
l ğırıda lt>ŞPk k iil ed.-n k omisyoııdn ) e1 JUlacH kur. 

1 
3- İSlt>klılerin nıuvakk<tl tenıinat parası o 'Ht 

50 85 lil'a• ın Giilrıar uırılsarıdığırıa v~ o nıikch~r l • 
nıirı a t nwktuhunı? konıi"yona gPlirıuPleri lazımdır 

4 - Bu lıusu.,.la fazla malu ıua l almak isti'' n 
ı .. ri n iç .. ı 1' :ı f ıa m ii ılii rl ü ğii rıtı \'f-\ Giil nar &rn yma 
kamlığırı' miiracaH ll~rı ilAn olnnnr. 30 3-6 10 

Bahçe sahiplerinin 
naza rı dikkatine 

Boılur, kokulu, Bt•~rut c n"'ı ltuz f1tlauları hu 
·•Y sunu11a kaıJar her istiyeıu~ satılmaktadır. 

Hu fııLınlardan edirırn~k ar u edenlerin: 
~ı .. r~i11: Az ık ztıdr haıı lfailaf'llin Kôzbtır li · 

c ,ı rftlıanesine nıiiracaatları. l-5 

rr ..................... 1m:1m:1•a11:mı:ım•.., .. •• .... • 

T. iş bankası 
1939 

(( üçiik cari hesaplar ikramiye planı 

3 2,000 lira mükafat 
Kuralar. l Şuhal, 1 \h~vıs, 1 E~h)I, 26 . 

Ağu~los, l ikincitflşrin 

TARlHLEtdNOE ÇEKıLECEKTıl\. 
. ikramiyeler: 

l Adt t lOOO lıralık = 2.ooo lira 
F. .., 

" 
ı.ooo 

" - 5 000 " 
8 

" 
500 

'' - 4.ooo " 
16 '' 

250 ,, - 4 000 . ' 
60 u loo ., 6.000 '' 
95 . 50 4750 ,, ., - " ~no 

" 25 
" - 6,250 " 

4 :'ın :l2.• tOO 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesaplar kuralara 
iabil edilecektir. 

f. iş Bank•sına para yatırmakl•, y•lnıı para bırik
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 



YENi MERSfN JO"ikinci ka\r ı un l93B 

1 
------mu~~mH~~ .. ~~~ -~-ız~mumumumui1!1 

ye D j M er S j D i . 1 isaiyeo~a~·~e ~~":_ ~rntahass•sı 1 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

İçten ve Dıştan günün en mühinı ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen ·ı Mers·ın • ı ı Yıllıh Fcaılosız- ;,,,;,o,ın 
i • do mtıt' of f c' 1j E tirı i lıcı il ton 

gtJrdüğÜ rağbete borçludur. 

VE N 11\ 1 ER S 1 N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dile~lerinize nNI 
M ER S ı H sütun lan açıktu. 

VENİ fJlERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

1 MATBAASI 
------------------------Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok ceşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJ~lRı lID@WfQ>& O~ir~rMDIL~rM IMl&lRı!PlL~lRılb~ 
KİTAP GAZETE VE M'ECMUA 

·ra bı ya pıtır 

Resmi Da;re ve Müesseselere ticarethanelere ait her çeşit Defterler [vra~ı 
mat~ua ratura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

~••*088BBB•BUBBBB8BllBllllBMBllll*'I• ....... . • • • SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNUZI • 

: - N A.S:IL MI : 

: KA. Y ADELEN i 
İ &bbıt~e~~~M~~~~eUl~l~~T~~~a~raporu 

TAHLiL RAPORU 1 
il Göriirıüş: Berrak Kalt'viyel; "ıoo sm3 suye1 sarfohırıan N. lo 

ıuikdarı,, 0.2 sm3. 

• • 

R~nk : Renksiz Mtıcnıu sertlik cltır~eesi •'Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler idn sarfolunan müvelli-

. dülhuıuuza Jitrede o.4o mgr. 1 
Sülfal "SO 4,, lilrt .. d~ o.ooa3 gr 

Tadı ·, LAlif Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Teamül; MtJtedil N , N İlrHl ' O ii,, ,, 0.0()40 

1'iıraı "No 2,, yok • Amonyak ''NH3,, Yok 
F~nnin en son usullerine riay~t ~derek k.aynadığr yerinden ilıba: 

ren istasyoua kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeh 
bf>llurhavuzlara dökülou~ktedir. Ora<lan d~ bütiın Fiziki ve kimyevi 
evs;ıfrnı muhafaza ed~rt>k ve hiçbir ~ur.-tle ~ı dt>ğnwd~u hususi kim. 1 
y;4gP.riıuiıe ve Atlana Sıhhat Hakanlığının tayin f>ll•Ai Sıhhiye uu~mtı· 
ru huzurlarında damacanalar ve vagoular K.A Y ADELKN suyu ile 
yıkandıktan .. onra doldurulmakta ve ağızları S..bhat. nıem•r.u tarafın
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir • 

• ...... ................ 
Yııt Mısia Basııeıindı bııdıııtr 

1. A.-Yakup Aslan 1 
1 J'iri!J fürkiye ve Ruıya Tıp fakültel~rindco diplomalı Alman yada tahsilini ikmal etmiş ;;;il 

C:::: Hast l rını her gün8- t 2 lf> - ıs e k:ı d.Jr kttbul ınuayenefığ]H!!J 
ve ted : ı vi eder. -l@J ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ÜEI~ 

Yoğurt pazara No, 1 • 

~mumumumu~mumu~~~~mu~~~~mu~ 

• JlilmlimlllllllllmtmlmRlllllllilillft• 1 ~ !3.,·-...-ıt-

i D kkat Dıkırnt l>ıkka t i . Sağlık 
11 ~ayın müşteriler: 1 E · j 1 Ölt~d.-uh .. ri pi~· a~ ııla ga~ ri ~·lılıi bir ş~- ı ~za nesı 
·ı kı~dt· imal f·dilP.u Ko'o"~<t •a rd arı ~ .• kw11ı ız. •

1 Marsın Gümrük karşısmda. 
CU~KO: § 
. u·· I k ) ı. her nevi A vrupa, 1 gen O onyaları 11 Yerli eczayı tıbbi-

~ Sıhhi bir şekilde imal ve ta~dir edil- i . ve ve müat1Jhzaratı 
i digi ve_ hakiki eısanslarile takdir ı bulunur. 
§edi~en U l G E N k~lonyalarını 

Fenni Sünnetçi 1 
()allu., kull .Huıaı1. VP. J.\f'a rla. ıı!gt u ~oloıı~a- 1 
larwı Hra~uııı .. \l. ı rk :ı~ırıa ıtıkk: 1 l: il 
ÜLG-~iN ÜLG-ENÜLGEN. 

1 •lllllllllllllWWllmllllRl 1111ımımım• Sıtkı 1 annverdi 
1 

~apaı·. 

Fa~ İl' çocıı ~ l.ı r a p r.ı ~ıı 

Adres ; TarsuR paşa ga · 
zinoım kArşısı 

f[ NiM[RSiH 
NüshaRı !5 Kuruştur 
Ahonc.> T iirkiv~ liariç 

Şerait ı lçın 

Sene l ık 1200 Kr . 

AltıayJık 000 

Oc;: aylık 300 

ıçiıı 

1000 

51 

Resmi iJinatın satırı ıo 
Kuru,tur. 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayenebanf'.~i : Yoturt pazarı caddesinde 

Vurtdaş 

sab•h s•at <s> den 12 ye Akı•m (14) den ı9 • j Kızı laya 
kadar bastalannı kabul ve muayene eder 

Pazarteıi ıiinleri ôğleye kadar fakirler parasız 1 
._•_u•y-ene-edi-lir. ~-·--- ~za olunuz 

-

Z A F E R Aile Sineması 
Bu ıüa ıündüz ıaıt 14,30 dan itibirın haıtır Meısimin en gDzel ıa~ ııırlarindan olan 

iki filim birden 

1 - Korsan kız 
Büyiik macera filmi 

2 -Mustafa • 

hayat yolu 
Muazzam Ruı filmi 

Pak ya~mda; Silahlara veda 
Muazzam harp filmi 

TÜR:IC.ÇE SÖZLÜ 


