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S•tılbl ve Umum Ne..-ıyaı Cun1artes· 
İngiliz-l tn lynn giiri.i~melol'i 

ıui.i::ıllot bir netice vermedi.' 

Xazırl:.u· Lonuraya döndüler • 

MDdDrD 

FUAD AKBAS 14 
\ 

idare yeri ikinci KANUN 

Yt~I Merııl Ruıınut lılcrsıı 1 9 3 9 ---
Sayısı 5 kuruş Sayı GU"t':!p ~ L 7K. SİY ARİ HAB~R. FtKtR. GAZETP.Sf . Telefon No. 82 

Yılı; 1 
11 3190 

ReiRicurnhur 
~ .................... ._ ........................................ . 

Fransa büyük Elç; .. 
1
1 

sini kabul l 

Amerika birleşik Devleti 
buyurdular 

Vali ve Parti ~jş~nmm:z 
Dün Halkevi idare 

heyeti toplantısında 
bufundulor 

MeUe~f eroe ı:san ~ers:ui · 
Vekalet yeni ted

birler almayı 
düşünüyor 

AokHrn, 13 (R"dvo) _ 

R lsicllnıhur, F:ı.nsttnıo An 
k11r11 b•' ) Ok t>'Çh;lol hı gOn sırnt 
on Hllıdıt kubul olınlşlir. E çı, Re 
lskOnıhurıı Hilnııtne ııı.,slnl hık<tlm 

Silahlanma için bütçesinden 
5!)2 milyon dolar harcıyacak 

Duo s11ııt 17 80 da, Vtıll ve Bir mOddet evvel ilse ve or. 

Y a 
1 
n ı z o r d u t e c h i z a t ı n a 459 m i 1 y o n s a r f e d i 1 e c e k 

etnılştlr Hu IUPrnslm e~n .. sırııfa Reisicumhur Roz.velt; Amerika m;/letine cihandaki 
dikkatinden uz,ak 

Pırtı B <1şkamı;ı.ı RılknOddln Nu· ltıok ıı llar t11lı:-bt>sloio llsıtn ııokta. 
subi oğl~. H .lkevı idtıre beyell ~ıoc:hın çok za> ıf oll1ı. klıırı v.- bır 

topl .. ntısıoda lt11lıınmuşltır ve Evi· eCot>bl dil öğ f'Dmt•deıı çıkııkları 
mız fuııllyt'tlılP. dahıı c ıolı tılr hız hııkkı·;dtı ırıııblellf gıızt-teıcrde 

Hıırıc ye V .. kili Şrlkrü S ırncoğlu heyecan Ve he/€Canıraın nazarı 
1 verilmesini ltnıln için bOIOo ~o- n .. şrıval ~11pı\mıştı. Mtuı rıt Vt ka-

l m\lalıtrın lşt ı rnklle bir toplantı yu· l ti bir tamimle vtıılyetl tıir kere 

etti 
dd bıızır huluomuştıır . 

BllyUk E Çiye muvasıılal Vt> bulundurulmamasına 
avde-Unıt~ ııskeri IDE"rasım ynpıl l - 1 1 t · 1 11 1 de öı?r•·tm .. nıerden soımayı uy· pı mıısıoı s emış ı>rt r. 

1 gun görm l$tOr. 

G.. .. L t r.. ·ı "t da D ğı>r 1Hnft11n bllhAssn Ana 
UmTOR eŞRl Q ın dolu Vılllrellt>rludt>kl lHlebt'OID il mış ve bıındo Faınsız milli mtır v .. şiııgton 13 (Rıtdyo) - inşası içiııdır A~keri fa!Jrikalıı· ' ıyrılac·aktır , 

şıoı Çıılmıştır. Bırleşık Amerika dHvletleri rın yeniden tevsi ve iıış~sı için Huıvelt mesııjında cihand11 bir aylık Faaliyet sııo bııkımınd>ın çok zıılıf oldtJğu 
da mOf rlt ş raporltırlyle tesblt edil 
miş huluorn11ktudır. 

B. ~I. ffif.'clisi 
cumhurreisi .Huneh milli müda de 50 milyon dolar derhal talı ~i heyecan ve halecanrn naı ı rı 
fııayn miltoallık kongreyA görı ı ;;;is edilecektir • dıkkatıaıı uzak buluııdurulroa· 
dermiş olduğu bir mesajda 552 Mütebaki paraların da or ması tavsiye olunmakta \'e Anıt> 
milyon do' ar kr~cti açılmasını tura tan are, tank, hafıf toplar rika evvelki tar!hlerde Askeri 

Dün toplandı ve ruz tan:iye etmiştit • \)e gar. maskeleri satın alınma· harekata hazırlanmış değildi.HHI 
n d h • f Bu meblıığdan 450 milyon ·una tahsis edih·Cektir • ıA bu gün de hazırlanmış dPll •I· 

ome e l maddeleri' dolar ordu teçlıızatıno 65 mil· Buhriyeye tahsis edilE-cek 65 dir • Bundıın eoııra ıı~ır bir ıa· 

Ankara, 13 (Rııdyo) -
Gamrok mııhhfrız11 tf'şkllAlı 

g Ç"D hir ay z ııfırıdu 54 kt-çcıksı 
14~8 kıJo gnmrllk fuıç ğı 401 gram 
cı\lı.ışhırucu madde, 2 tuft>k, 7~ 

TOrk lirıısı, 34 kt>bllme hayv.,nı, 

7 kt:ç~ kçı bıty VöDl t'lde etmlşllr. müzakere etti 1 
r~ıı dolar donanmaya 10 milyoı rıilyon dolar, Amiral Hı>pironuıı 
pılot retıştırmerA, 27 milyon p1' ııHsiyesi üzerine ~u suretle sar 
nama mıntaknı,,ındeki askeı·leı fedileı•ektir : 

TA~ka.ra l '3 cRadyo• - !iQin garnizonlar \'e sair lüzumlu 14 milyon dolar üssü bahri 

ıırruza karşı koymak i~iu müdıı 
raa alı:atlerirıi beııdamak IAzım-' 

dır • O rdu1u deı hal vatan mü· 
İngi l tere' n:n yeni An~ara 

büyük elçisi urkıye s· .k 'lı il ,. . dufaumda kullanabilmek için 
U)'U 1

' ı et mec ısı tesiAaL yopılmasına sarfedile· er, 21 mılyoa yeni dPniz tayya 
Refet C ınıteıiıı riyaseti allında 1 cektir . elPrine, lO milyon 20 hin genç ururt maddelı:ırle teçhiz etme• 
toplauını"tır ı' 0 k ı · l. · h t ı ~ • <loya ııyrılan 450 miıvon uilot yetiştirilmP.sinP, 20 mılyorı me va ııın uır a a o ur 

Hu toplaııtıdo d('Vlt>t ~U"8 ı 'dan 300 mılyonu roııi tay~·arı )"e rıi kışlalar ve tesisat inşasına 

l.ıgiltert:ı hükümeti tarafın 
dan Ankara tıü)Ük elçılığino ta 
viııi hıtnn1.ııÇ edıl niet olan Sır 

Hırght:ı Moıııgomory Kuatchbul 
- Hııgı:1.,!urn K, C, M, nin teyiııı 

ııA hüküoıtjtim ı zce egremeıı \'e 

rılmışt ir 

r•yas~ti ve on Azalık inııhııbı ·----··-·--~------
ıçiu hıızırlanan mazba•a acllıVA 

DemııktPdır • 

encılmeuiııiu vaki talebi üzeril'e 
encümene gni \'orılnııştır . j 

A kori fubrı kalnr menıurin 
RIUR~~ IHıt RlllHiıklnr IO 1 aıt kR 
nnn lıivıh ıRıııııı encfınıPne iade 
ectilc-ıı lıır marlıtr. ı mÜl!ltosııa dı 
ğ .. r rnedıl~ler ıııtı Q edılmış•ir . 1 
Rı)·acıeti rumhur doirelerı lPSki 

iti ıudu lıaıı <I ~işık!lklere Aıt 
k aııun lft) ıh as\ ılo arııı mıı, ek 

Billıııe, •hıle kııuuııurın 'u~akkat 
hır nıaddı• ı•klı•ııııwsı hııkkıııda 
ki karıuıı IAyıhaırn11n bırıncı mü 
zakereleı ı )'Rpıl mışıır • •r ·k uyu Mılleı Meclısı p ızar 
tesi güııu tekrar lOplaıı cuktır. 

Yanhş ~; r ~a~er 

İngiltere • italyan 
görüşmeleri 

Gôrüşmpl~rden müs~at ~ir net' c ~ hasıl o~ma~ı 

N..ır.ıri ır, 
cemiy eti 

Pop ıyı ziynret ettıler. ulh 
B. Çem bt 1 lôJ ni protEsto etti 

Romn 13 (Rıd)O) - f mttvzu etrtıfıııdıt mütıleı lıey 
f, g lız - lı ılyan llfl71 ları 1 uıııdı.ıı ıçııııııp "tınt>ktf>dirler. 

ıı 

göıüşmı•lerıııiıı hılfııl hıtı ğı rn1'1
1 :;-ııyası terııa"llar r..ıı:nıeıı bıı 

mı>ıı it tıı ğ P.<lılıııiş11r. ı-ıkırıcı gö m• kllj l.ıerıılıer B Çomlrnrln) ıı 
r üşnıeler düıı ÖQ'lt-d ... ıı wıırn sa HoınaYı cumarleni gurıü öP,lı~ 

at 17.30 dH v ııedık sımı)'ıııda üzeri teı kt-dt!('t>~ıııdı ıı B Mu~o! ı 
yeıııdt>ıı lu Şlnnıış ve bır lJuçuk ni ıekrar lııgilız rıcalı ile buluş 
sual r.ürıı·lı~ııür. mıık fırsaııııı t.ıuhıcak \'e bu gö 

Hu ~öı llşmeler ritı her h~ııgi rüşıne l.ıgıltt:ırtı bÜ )'Ü k elçıııgıu 
bir t11rnf111 hır lehhlıüt allına de olı.C ıktıı. BııŞ\ ek illerin l>u 

lngiliz Hazırlan 

V<Jtikandcı Popayı 

ziyaret ettiler 

Roma 13 •R ıd)·o • -

Barem layi~alan Martta 
görüşülecek 

Pııını lı•(Z•lız ı azırlıırım fı~ AnkıHıt, - Mııhsus bir ka 
J nıınlıt· devı .. tt"n bır h ·k tPmirı .ı .. yA doğru Vı:ıukırnda kıtbul et 

t'dl'n Vt>y8 !Wrffi'tVCSlıılu 1yurısııı· 
"' ştır Nazırlar ÖQ'le yemı ğiııı dao r zl 14'1 d .. vı .. te ttlt Olbn b'IO 

P palı k ıı .. z,1iııdtıkı lııg liz elc;i 

ıı~ıııde yt>mişlerdır , Papa bura 

da iadei ziyaret Ptmiştir • 

lspartJa Ka~rnlan 
Cephe gerisinde 

.a skeri h izmetlerde 
kııllunılac ak 

k 1 ve nıO• s t'Sf'ler rıwmıırlıtr ınıı 

b>ırt'ml ile dt'vlet memurhırı hH~ 

kıodıt bıırt-m Uh lhıılurı boıçe en· 
cOnl'•nince mUznkere edilmek ı .. 
dir z ıtıihın ve Af:kt'ı1 memurlıır 

rç n dt> hOk Oınt't hır httrnm Jıı o 
j ·si h zıruım11kttıdır. ll ı •r Oç lilyı 

h"rııo mUıakt'resloıo şım lllık. le 
hıri ile M .. c .ısın rnıırl lçtlmHıaı1tı 

ıı .. vunı oluonııt ı etrııfınd.ı kııv · 

vtlli bir C<'reynn baş goslerwlştır Her hangi bir harp vuku
unda Hükumetimiz Halep 

ve Cezire mandasını 
istediği yalandır 

gırmee!ıklerı saııılmakı:ııtır. Huıı nıeseleıeri rel"mi sıhıtıa del'tıl Ankara, J3 ıR,ıd> O) - Dışan~an imti~anra] 
gı sııhalar da nıÜııbet ııeıiceler hususi ve serbest bır suretle l~pımytıdıt cUnıbıırly~tçlln 35 girec1~ler verd ğı anlns:lnıamış•ır. \ekrıır derp ş elmPltıri imkAııı Y>-Şıoıiııo 41 vtı~ıoıı ktıdıtr 11111 z,I 

Aııkara 14 cH tı1\0• - lliiva ıjıusı Roma::tan aldı gl)'Iİ me\CUl d .. gıldır. lıııfı yt>nh1t'O silatı ~ıtıoıt ç ğırmrı Dışnrıdan o~mektı>p VP 

Rornada çıkaıı Trıbüııa ga ~ı Şıtynnı iıiınat h11herlore aı Roma 13 "Rııd>o" - lırdır C·phtt 1t•rlsıodt'ki erkt>k 8 lise bıurme Vo oıguııluk imtı 
ze. ıesi mııhııbırı Loııdra nıutıR r ltaı~a bııavekılı B. Mus_olini rln llPrlye ölınması dohtyl~ly el l1 Rrılaııııa aireuleriıı ". e. n.i \'e b ..ııı göıüemeloıin müabet ne ti J v l!J ., 

ırıoın Ş ımdan aldıgı bır mek c~ye varmadığıuı bildirmekte Almanya ve J ı ponya hu7ük bııolıtrın yt>rlertoe 19 • 22 yt· ş D .-ski teriıılerden haııgısıııı ter 
tuba atftHı Suriye başvekili Ce dir . 

1 
elçilerini kabul ederek lııgrlıı dı:ıkl ködıolıtrın bu hlZmt'll gi rJ 0 h e1erler B" o terımlereV görP 

11111 Mardamıa Pıtristen avdeıı·o Gö Ü nazırlarile yaplı~ı gör ilşmeler ffif'k Uzı•re Çıtg"rılmaları körıtrhı ş imtihan yapılmııtiı mııHrıf tıl.Ale de r eıneler esnasında Ba\ . ~ QI Ü -
n tıon rıı bul uııd u..ı.u b 'ır ı,e.,a Q t 1 . hakkı ııd :ı itah a l vermıştir tırılmıştır. tın e uy ~uıı goı m şı ıı r. 

11 K J enı ıor ayu ve Bay .Mu~olıııı 
•tıa Tür kıre hüku-ınetı' muhıe 1 "• . L~ k R pok aı flÖı teolli etmişledir. , u1uııolı111 "ı aıı o un oma 

nıaı bır harp vııkuunda L.ıtaraf 1 l • u- k 1 s· i de kııbul etm·atır kalm 881 i . u H Cı)'~ııo atyanın, B. Ha uU)' e Qı ıu v 

mıııtak ~ 111 Hıtlep ve Cl'z.ıre lıfaks lııgiltereııiu ııoktai nazurl Loudra l:J (Rad)·o) G ı; ele· 

t. d asın ın mandasını ·ıs temı'ı 1 l ır d arını müct!lfaa etmişlerdir. tal ler B. Cıunberlayuı ile B. Muso· 
' 

0 tı kaydedılnıektedır • 1 
Anadolu aj yanın Afriktsda istedıkleri lııgil liııi arasında Romada görüşme 

ansı bu haberi tekzip tereye kati surette bildirı(ıuişıir 
1 1 

k B 
1
- de de BaJ 

etmere mezundur l er yapı ır eu er ıo 
1 talva bu göıOşmelerde Pıt H 1 . bü ·"k dAvle\ sefırl~rıle 

Tüıli)e i fsv · tı l iı[ei 
Müc. imin Mukavele~i ............ -Türkiye ile lsvi"r" 

. .1 L d k. il erıo Ju 
rıs ı e ondra arasın a ı \esa 
nüdü bozmak dı-ğılse bile lngil KÖrüşerok suıhun muhısfaza edı· 
t · d kaz"nmak lecı-2ı kanaaundeu balı etmek· erenın yar ımıoı , 
ümidini gütmekle idi. Komanın tedırJer • 

••••••••••• 
B. Halıfaks 

B. Heryonun 
F"'ransa parlan1P-ntosıındal{i 

Be.Ya 11 a t ı 

Sulh oşkı 
asla 

için Fransa tehditlere 
boyun eğmiyecek 

0 •lf>Ct'k Ct'Vııplıtr tesn f edil 
dlklt>o rnarıt Jls:m dersleıloe yeni 
bir şekil verilecektir. 

Maarif Ve~aletinin mü~im 
bir ~aran 

Maarif Vekdleli muhabere 
yolu açılmaması ve muracaat 
sahiplerine keti cevop verilme 
si hakkında tı-şkilatıııa mühim 
ı ir tamim yApmıştır Tamı mi 
aynen ) azıyoruz: 

"Büıüu ielorin alakadar kn 
nun mzamnome ve talimatname 
leri ile tesbıt edilmiş olan hü 
küınlere göre yürüıulme\li ge 
rukti~i ıekmıl Maarif Vekôloli 
mensup.larınca malum olmasına 

raQ'meıı bazı Maarif ve okul icta 
rAleriııce iş suhipleriııe l>u hü 
kümlere göre kııli cevap \'er 
mek IAzım gelırken bır defa 
da \'ekıllığe baş\'urulmasrnın tav 

-ıı) e edıld ığı göriılmekhıdır. 

Ne fOIJa yürütüldükleri ve 
halloluuac kları bir kanun veya 
•ıizamnıtme, talimatnamP, tali 
ınat \'A emirle ta)'io \'e lAsrih 
.. dılmrş iş'ar içııı müracRet sa 
ııip'erıııe ıdarelerce nıüsbet \'&fa 

ıntıııfi cevap verilmes;ııi ve bu 
kaııularda İijıer içın Vekill ığio 

•üzumsuz yere işgıtl olunmama 
-ııııı ve ıeııırin sürüncemede ka\ 
mas111a meydan vcrllmemesıni 

önemle bıldırirlm. 

Okvyucularımızın 
Hukuki sorgulrına 

cevap vereceğiz 
Sayın okuyucularımızdan 

ğördüğümüz rağbet v e ala 
kaya karşılık olmak üzere 
bu kere oldukça f edakirlık 
la okuyucularımızın hukuk 
ceza ve ıcra mevzuatında 

rastladıkları müşkilatı bize 
aordukları takdirde her sınıf 
okuyucularımızın anl.yabile 
ceii şekilde kendilerini tat 
min edici cevapları gazete 
mizde bulucaklardır. 

Bu mevzu için gazetemiı 
de muayyen bir autun tah 
sis ettik. 

Gazetemizin avukatı sizi 
mümkün <>lduğu kadar sor 
gulartnız üzerinde tenvir ede 
cı:ktir. 

.. ·• ara ııııı~a münakit milcrimlrırin ia 
de i mukavelesi mucltıiııco iki 
tard kendi •ahalarıua aid 1 

q1tye11i bu istediğini Avrupa ea 
hasına intikal ettirmekti. lngi 1 

tiz nazırları bu tarafa yanaema 1 
mışlar fıtkRt hu metalip hakkın 1 

da hislPrıni bildirmekten de çe Roma da 
bıi ~· ük 

A merika 
eiçisile 

göraişdü 

Paris 13 •Radyo• - l ııü kutıulııyacı•a ız hiı. o zam8rı 

Yeniden parteme11ıo riyasotı ki f'j'1allarıınız gihi tehlıkeleri 

ne seçilen Bay HP.ryo meclis ı1- '<ork madıın görme~teyiı. \ ~==~=-======== 
tıir nuııık il~ ı;öyle nı iş şiddetlı Son tf Cı uht!ler islıat elmişi ha · b 1l'r kinmem•elPrdir. 

ngı ır mahkümiyet Öııüııde Görüşmeler esnasında 1-pHll 
bırı biriııı haberdar edecektir. ' 

A va meselesine tPmfls edılmıştır ı 
. dlı)'e vekAletı alakactarlara · 1 

bır thmın ö I G .. neral Frankoya muharıp 1 K ııdt!rerl'k s\l•Qre lik h d 
hHJesıııdıın olup 

1 
k . 1sl\kı \'PrılmPslııde lıir t>jtl 

mem e •mmıı tiklık mt>ydana g .. ım .. miştır. 
de mahldlnı ad•Jmio ve hük-
1 l' k • um Ekoııo:nik meselelerde m~v e ı Dll'eemış olanı h 
dil tıül.Cım l 1 er .. akkın zuubııhR olmuelur 

lU flSOIRrını vostareu' fyt hıthı>r AIRn muh11fdde po 
bır v rnkaııııı tııPıırn orlılt:ır<'k 
vekdlete 1ıoııu1:1, ıluı\lt1ı ı..ıı , 

ıs.em u 
Jir. 

!itik gör üşıııAlıı iıı tıu llAll"f'lt>rı 
ahtım mı) tH ı:ı ku} ı1edıırııekı~dı •• 

haırao ııraııti mıhteUfri bu 

Roma 13 cR 111yo• -
f rıg•hf're Ha CryA uııııı 

Lort H 1lıf tt kN Rıılıııh saıt t oııd 
lııgrllere tıüyük t-lçılık dıııreıııı . 
dij Amerıkanın Roma elQiRın 

kahul etmiş ve lıu kahul yarırt 
Sıtıtl dAV ıın f'tmıştır Hıı gö iı 

ıııeler csııuı.mıda l11gilı1:ırıı IJü, u 
eJqiıi de ha11r buluomuıtur • 

a ' lcıelı.rm ıır. \ ıır kı gur; •111Aılt1ıde lıükünıetle 
rııı VAZ f,.t-ı .ılı.em, kueıursuz mad • 

fi '''P lıu ııuıkuııciıt Frttııı-ııılıırııı k , l ak 1 Dl k d " d 
dı uvve t'w ı C\ e ıe ır e 

s•ılh t hR~lılıklıırıııı ıetıııı üz Pi nıışıır. 

urmiş fakın eıu lı şkı ı ç ı, F.aıı Hatibin uzun süren hitabesı 
"'\ ı .. 1ı ıı t1 .. re ıtıs a bo)'Un eQ'mf' mutat defalar elkışlonmıetır. 

vız huduııarıııı pazarlık me\·zuu 

, ı pmaz. Fı ar.sa topraklarını dı• 

ıH m ı ıh ır ızıı ı:ariı>''•·kt•r. 

B r ı ac; ~1111 fjoıır H tııi \ ük ıı 

kiJabımıiıo 160 ıuci fal dönuwıi 

~ocukeairgeme kurumu 

I/ ~~batın ikinci günü akşamı 
1 bir müsamere vnecektir. 
-----~-----"'------~-------"=~ 

1939 lzmir enter 

nasyonal Fuarı 
bir milyon müşteri
nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şin1diden 
haiırlayınız . 



Cumartesi YENi MfR~ıN 

Şehir ve memleket Haberleri ı ı ANKARA Çe oslovatyaya 
verilecek borç 

• 

hastalığına mı 

tutuldu 
.Anbıkya (Yeoigiin) - am 

dn vo urh"oııin di&er r-ıehirle-• b • 

riudeki knyna'\ına, protesto 

Belediye (ncümeni 
toplantısı 

Şehrimiı. belediye onoüme 
ni dün öQ'ledeo sonra toplana 
rak gelen etrnkı ıedklk ve in 
taç etmie ve Günlük işler üze nünrnviş Ye dükkan kapama 

1 .. ·b. ı~·· •d""ğfii:::ii 1i 1• d rinde görü müotür. usu u ır AOl o ~..... a ııı e 

de,~am edip gidi~ı<>r. Dünkü 
1 ~e~rimiz Ticaret ve Zahire 

posta ile ğeh•ıı "am gazetele-

ri bu nüıııayi,ıerin faf::ıiHitne Borsasm~a 
doludur. 

Bu karga alık e na~mda 
Doktor ebbcnder talebelere 

Dün yapılan 

muameleler 
lıitnbcn bir nutnk ôYlcmi~ ve 

·· ı el • t' 1_: • Dno şehrimiz Ticaret ve Z ı 
czcuın c euııs. u· .ıiJ: 

" ~- .. hire tıo · sasuıdll 80 loo Antep OzD 
. ~1 de buyuk harp s~na mQ 12 kuruş 60 ıuınlimd~o ve 75 

erc11gı zaıırnn :\IJ ırd:.t •·Surıye ton ylue Aot .. p OzilmQ 12 kuruş 
Müdafaa Komite i,, adlı bir 25 santimden ve 3 ton 500 ki o 
te ekkül meydana geldi. Bu ftısuıya 13 kuruştan \'e 8 ton 600 
komite de Suriyenin hudntla kilo fdsı.ılya ıt kuruş 125 saottm 
rı şu suretle tesbit edilmi tı: den ve yine 7 ton fıssulya 14 kıı 

~ imnlen ~roro dağları ce· ruş 25 sanılmdt'D ve 57 ton oo 

nuben .ıciı ır hududu, .,aı·kao but 5 kuruş 15 ı;ımttmdt!o ve i:.O 
Badiyetü, .. aıu. garbeıı .Ak<lc- too kumdarı 5 kuruşda ve 50 loo 
niz. çndtlr a kuruş 375 sentımden 

Bu nrap toprnkforını ınn· alınıp satılmıştır. 
çalamak için cınpeQ·alistler Adana lıorsasındıı temiz ;>a 
tnrafıııdan , ~1pıl:uı bütiin :-oh'a mu un S2 kuru t1ıo ve kle\•landın 
. ı cntriknl~rın , c anla m;ln 37 kuruşla 41 kuruş 50 santım 

b. ı . b' k" t" • kt ve parhığın as kuruşla 85 kuruş 
rın ızc ııç ır ·ınne ı \•o - ur · 

. • • arasmda alınıp satıldığı gelen mtt 
Bız yukarıda i;-nrot edilen hu tnmatıaıı anlaşılmıştır. 
dutlar dnlıiliıııl miittelıid bir 

uriyo tnnıyoruz. Liman H herleri 
Doktor ~elıbcnder bu ara 
1 k Şehrimiz limanında bolu 

dn enderuna da temn ede- Al b d 1 Ad nan maıı an rtl ı Hna va 
rek burn mı kanlarıııın oll poru yüküuü ıahlıye etmi& oı 
damla ına (1) kadar müdaf.an duıtuodan fasul) o, üzüm ve kay 
edecek! riui Ö) lcrniş ve bii- sı almır bıışlanıı ıır. 

yük harpte Ocınal p•nın a,a Törle bandtalı Kurtulue 98 

gı arap Jid rlerini it\ikcli e lo poru geurdıA'ı Kitraınaııcılnra aıt 
· t" ıı · çlmeıııoyu laiıh}'ey d vam et 

mı., ır .... kt d me ~ ır. 

Suriycnin hu aklı ba~m- lki günd nberi beklenmek 
dnn lıir metre ),ik ok lidcriııo te olcluğuuu yazdığımız • Kou 
aJLıl doktorlnrmn miıracaatı ra vnporu diln limanımıza gel 
tavsiye ederiz. miş ve bir mıktRr çeşitli tüccar 

euası alernk gece hareket et 
.ımietir. Dün limanımıza gelen 
Sadık zade vaporu bu gün ha 
t-d et edf:Csktir. 

ah im Gorki 

__________________ ......, __________ ....... ______ -.! 

Radyosıı-nda bu 
günkü program Tarsus Belediyesinin 

yerinde ~ir karan 
1 Mersin limanının son üç 
1 senelik iıhalit ve ihracatı 

Tarsus "Husu ı - Beledi 1 \[ . "'" • 
ye encümeni kış mün11sebelile I Ol'SJII ..J.JCnret \'O. .._,anayı 
ıabııai belediye memt::rlerın:l l odasından: 
kıelık elbise ysphrılmaeıııı ka lTH \.L,.. X 
rar altına almı ve ıelbl & tıei .ı A 
puholn r yeptmlmıştır. j KiJo T. L. 

~ehrimiz~e 2 4 Saat için~e · ~~~~ ~!~9~!~ ~:!~~~ 
1938 82172ffS2 1DIS0053 

4 sırkat ve 3 yoT'.ll 
lama vahası oldu 1RRACAT 

i Kilo T 'L Dün eehrimizde dört iıkaı · · 
"e üç yaralama cürmü meşbu 198"8 65464U 1 10003440 
du otmueıur · 1937 150207 05 97670'21 

Ht>piııınln de failleri taka lH3 215476205 lanmıe ve meşhut suçlar kauu 1694.6693 
oa te' fi kan mahkemeye ıevkedıl : 
mieıerdir. l İhracat fazla ı 

Bu vakaların fı:tillori bak 1 1936 dn 4681669 
4Ll95669 

Londrn, 13 (Radyo) 

T .rk R d lf"' Çekoslovakyaya ikr:ız va· 
u ıye a fOd uzyoa pos .. . .. .. •• 

taları, Türkiye Radyosu, Anka· pılmRsı Jtf unılı goruşmelerın· 
ra Radyosu . tlcn :".'l<mra 1 nı.riltel'C\, Ji'ran. n 

tarafmdau ta~vilı cdilınhı vo • 
mlizakerelere lfaşlınııni~ ve 

T A
169Q m

19
. 

7
!83 Kes 120 Kvv bir müddet :-onra müznk~reler 

• • , <t m 15195 Kctı 20 . 
kvv T. A. J>~ 3170 m. 9465 Kes. ınkıtaa u~ranıı~tı. 

Dalga uzunluğu 

20 Kvv . Tekrar ha lıvan müzake· 
1 ' • 

1 Cumartesi 141/939 relerin dün öglcden onra de· 

1
, 1•1 30 'lü .•. ( '"amma iınkfin hasıl olınn:mış 

" " zıa. mzık hol parça .. 
tarı) tır. Muznkerelcre gelecek haf 

1 

14 00 Saat, aj lD& h ıberleri ta devam edilecektir. 

ınoteor auiuıu Verilecek para yekunn 
14.10 Türk mOziQ'i -p ı kat'i olarnk <lerpi, edilmemiş 
17 30 Müzik (dans saati r•I 
18,00 Koııuema (dıe poliııka olmakla beraber lm ınikdnı· 

had ısel~ri otuz mil~· onu geçııı i~ fü•uktir. 
18,15 Müzik (dans sazti de Bu paradan on mil~·onun ln 

vamı)B 
30 

S . ı giltere tarafından cvelco annı~ 
1 , aat, BJııns Meteoloro 1 1~ • • • • 

jı ve zıraJt bor~ ası haberleri 0 aran verılmış ·l. Hnlledılecek 
18 40 Tu- k - 1"'. . me:-<cfolor arn~m<la faiz Ye 1rn-• r nıuı Aı ınce saı o 

l(trıda mahkemece verılt!n kara ı 
ı R0Q ı-akıe kadar öğrenem~di 
~•mir.den şimdılık i ımleriui yaz 
rnısoruz. 

~ahavent faslı Talu.in Karakuş ranti ıne elolorirlc V'.i1rdı. 
Hakkı Derman, Eeref Kadri, H ı 

1938 yılı içinde )lor::ıin fokay, il Orıer 

1937 tlo 
193-. do 6766640 

B. ~ , m~erJayn şemsiyesini 
teş~ir ettirmiyecek 

Az, fa~at nefis tülün ~nan.ınduln E~hnebi tmcım)cket~ ~::osi~es~:~ n~::~:i ·Ekıom 
, 1 •

1 
~ :ıere ~ apı an ı racn \:ıymetı 

Yenlştlrl ece RPşt ı , Rueeıı Ftırit, Mesut Cemil j 
bakımın<lan rokor tc~ki1 eden ıTürk müıia}'i küme okuyuculan 

lzmır - l>uıı yıllar mlnta 1930 ihracatım 3573 hin liru radyofo_nik temsil kolu iştirak j Romıı a.a. - Haı-as ııj11mıı 
d t 1 t " _ . 1 . . 1 • _ • !edecek ıır. 1 h t 1 · l ·ı · . 

a aza uıun yeıış ıı·ı rne31 yu gibi ınülıim bir farkla 17 mil nın mu ao rı ııı dırıyor: 
züuden mahe-ulün tıuruımen salı ' 21,00 Saat, esham, talnilAl Qemtıerlaynın Müuihe gider 
lamadıQ'ı mühım l.ıir kısmının yon Jfrayn ynkın ylik-:eltwek ve kamhiyo ııukut borsası fıynt keu yanında ııışıdığı eomsiye 

müst~heıl elıııdA kttlıtrak ıt>ıwtıe 1930 . eıwsiuiu rekorunu kır- hırı Sırc.s1J cie8rında ldlııı Gigvesada 
rin zararına tıebobıyeı verdı-<i gö 21,15 Müzik (oda müzif{i 1 ynkrndn R< ılacak ol ııı "Anı ive 

IDl!'< bulunuyor. ... 1 

rülmüştı1r. Güuıı ük ve lııhisar lıır ' Pıyrıuo Cemil neşlt, Keman sergısind~ teştıır ottırilmiyecektir 
VekQIP.lindou tf>hrimııdeki alaka 1 Bu ihracatımızı tc ... kil Ne<•ip nşkın vı~ooolseı Edip Se Şemsi)'esiui seı gi)•e gönder 
darlara geleu bir emirde bu ha 1 .. • . ' zen meğe davet edilen başvekil do 
1 lek t . . _ h b" eden onemlı nınuc.lelel'l n,ağı- "' . . S . mi~ıir ki: 
ıo Rıflm ıQın mu m ır 23 I .. · ~ mcı lbrllp ı bemol maıör a • • 

rar olduğu gi\z önünde tutula it.la go::ıtcrıyornz. (~lozarı) Alegıo Ları.th tıo Al••g . Şem.sıyemıu nlnka uyandıra 
rıık iuhtt<&rlar idareler le ıicare& 1938 rılınm ilırnc:ıtım reho 1 ~~lecP~ını zaouoımiyorum. Bu 
ve ıııaıst Odlilarının btlediyt:>leıin 1 t k"l .1 • l ] "lı t . Ilı barla serginizde yer· almak ~o 
ve borsa idar~lerinin propı.~an ! e~ 1 cucıı m., ıcıı 1 raca 21.45 Kunuemo (haftalık pos refıne lıly:k deQ'ildir.• 

1 ı .1 1 ı~ • • ta lı ut11Ru B 1 b da yapmll arı müstıthıılııı 11z fa 
1 
mau< cwıunın milrour. kıy· ununa enılıer Çemberlay 

lc11t nefıe tülün yetietirmtolarini uıcti ~unlanlır ~ 22,00 Müzik (küçük orkestre uııı bu ceeabı Gıgve'4n Rergit;iıı 
lemm otnıeleri bıldirllmiştir ı - Onnandn aek (01. Sch de te~bir odılecoktir. 

Yeni bir terpito Kilo T. rJ. malstich) 1----------
. d•td• Pamuk 15070076 r;. '432l) .... , 2 - Küpidon ve Psişe - 5 N •• b t 
ICQf e l t <>:.. • ... ' kısımlık aşk hıkftresi (Ol. Sch l Q e Çİ 

- f Kronı 70503000 1 2 754 ı - Yaklaşma 2 - Aek •alın 1 
Londra a.a. - Pilot mühen !Bu·"rtlay 2 277112 1734353 3 B:ıebaşa 4 - Gezinti 5 - Eczane J ashlli dis Hubert Skot Paın dO.O Sut ° Kavgacılık ve barıema 

Moskova - Maksim Gorki hampton limanında icat etmie K.meyve. 7991 l 2 1404442 3 - H:ırbele ·folka (H. Hüo 

müzesi 

m6zeeinin kurulueundan beri Evelki gün inıiear eden aa olduall bir \ip ıorpidonun tecrü Çavdar 24 714223 11 6225 kel) 
bır senA geQmietir • Bu müddet rımtzda Tf'rsuı Adllyesinin bir bel · i vap ıetır 23023108 erm m • Arpa 928468 5 - Die Hrdropathen ·Yale 
zarfında Mcskovadakl bu müze ıenelik faalireti yazı; arasında Gemi beheri bin beygir ku 95 ~ 1827 702010

' (J. Guııg op 1·19 14 - İkinci kioua - 939 
C h · ·"dd · T"'" K.sebzo * si 102 bin kişi ziyaret etmiştir. um urıyet mu eıumumı •5 me .atinde Oo motiirle mücehhez· 1 

Müzeye merbut ilim adam· aid kısımda çıkan etrak 634 fa dir. 8 saniyede 10 milden 40 mi j Kü pe 12279231 3 •43 3 6 - Aşk haberleri ·balet istikamet Ec•anesı· 
ıılttcak iken yanlışlıkla 884 ola . . müzi~i (L. Sıede) ob 68 Wenin ., 

lorı, fubrıkalarda ve Mo~ko\ a k 1 d "I . . 1 h d . le ııeçebılecektır. H'ftr.-ket 9e fa Sair hu bu 0109 6 36 "068 ger ter 

1 
ra t rt p e ı mısıır.tas u e erız . . . · 

mekteplerinde Gorkinln eserle- alıyet saba ı takrıben bın mll 
Kereste 2202"'15·1 306~0 7 E ld b ı t" d y rine Üll 84 kouferane vermiş ve de bır çok sen ıler lertıp etmış dil' Silahları 21 pusluk iki tor * .. - ';Mf'lra a • 8 e ıa en ur tta ş ,· 

bu koufeıao l ırda 2il bin liiei ıir . pil kovant ve nıüıehaarik ıereı agır vals (R. Drigo) Pol K. 

bulunmuştur. Müze a1ni zaman Müze mütem diyen yeni me ler üzerinde üo hafıf toptan iba SöylendiRino göre lsvec ve 8 - Nınni (A. Oreı) ve is Hava tehlikesini Jü• 
da oyni zom ndo bir &en için tarirellerle zeoginle1mektedir • reUir. Bunlardan bir taneıi Holandada bu tipde bir kııQ tor panyoı dansları • 

do 4 bin eı.ınti yapmı& ve mqk j Bu sene ? bıa kadar tablo, hey. mubrip te deoiz altı gemileri pıdo ı inurlıimışlardır. Jııgiliz 23.00 Müzik (e~lenceli plak 'ŞÜn Ve kuı Um una 
tE'plerde, kıelalarda ve Moskova kel, gravOr, deeeo 9e fotoA"raf nıo kaburaalerını delebilecek amirallık makı1mı bu tecrübeh· 23 45 .24 Son haberler ve ya d 
da oldoğu k dor diQer eeliirler olmııtır • kov.ette mermiler atmaktadır. ri dikkatle takip etmektedir. rmki protrnm yar ım et • 

20 
Gfirtan • 

Bu act a k'I la örnek oldum çağlara, 
Çökertirim beJini..rumruk varsam datları. 
h.tomiyorum acsııı. .bundan sonr QI, er.ki , 
Nerdesio ah Arteml nerdesin ah Arıemis. 
Ölürsem beni ara e7 rar sevda çOIQnde, 
Dur kabrimin baeında yalı11z güıel elinde, 

istirham edi}ıorum bir. d.em cilr. 61 ol uo. 
Nuray - Gürlen. 
GOrtan • Qe il dedim 
~ureJ • GeLÇl•gim gaml 'ilolsl1n. 

Geleceğim ar andmrben ıeuin adım adım. 

Bana bilmedim ah bilmedim Jlnetll kalıın 

dım .• . 
110ürtan sdrOmeae ,baılar, NııraJ onu teki• 

be der 
lmpar tor • Sen neı: re ıldiJ.oreao ızım. 
Nuray • Onun arkasından uli7orum, ımıatö 

ferde OleceAlm. Ben ona btlmi1erek fenahk yap 
tım. Beni ııffediooesıe adar ben de onunla be 
raber sOrüneceğım haba. 

lmparaıor • iri bil ki krıım o bir adem•ol· 
ludur. o, ölQnceye kadar adam oaıu kalacak 

9e ana ytır olmıyacaktır. Arkuındao gi\me. 
Gitme Nuraf giıme. 11aiderler11 

Perde 
il 

Oçanca sahne 
Ta b 1 o 

il 
Bir eafak v1tkti. Gen o kız 9e erkekler içi çi 

ock dolu köfelır olduQ-u halde ıerkı söyliye 
rek, danaederek eehre geliyorlar. 
'Erkekler -

Varlı}in eiri kadın, musikisi ae•iidir. 
BılıgOn bakı&larıoı% co9lcun aekın eelidir, 
Aek hayat ummanınıu ıabtoluumaz yehdır 

Hep birden • 

Kaldırsak perde7i hep bir halliıiı, 
Atkın elinde bir terelelli1lı. 
TereleUI, terelelli. tereJelliriı. 

Kıılar • 

lfa1at ·engln akıeın bulanık bfr selidir. 
Varlıtın oiri erkek muıikiai sevgidir . 
Aekı anlıyamıyanlar inan olsun delidir. 

Hep birden • 
Kaldırsak perderi hep bir balliriz, 

,. ----- --·~ --- . -

Aekıo elinde biz terelelliyiz, 
Terelelli. terelelli, tAre!elliyiz. 

Kıılar • 

Bunun için işte irıce belli1iz, 
Aekın elinde biz hep bir deliyiı. 

Hep birden · 

Terelelli, terelelli, terelelliyiz . •. 

Sahne 
111 

- OçancO sahne içi -
- Senaryosu -

cKapılorında arılan ve yırtıcı hayvanların 
heykelhıri olan "Tiyau,. eehrinde genie evlenme 
hazırlıkları vardır, Mureil Artemisle evleuecek-

tir. Etraf deVletlerın ileri aelen adamları bu dü· 
Q'üne davetlidirler. 

Çiçek paıarında ki dans ve earkılar arasında 

Oürıan Artemisi genio bir çiçek tarlaeıudn gö 
rsc~ek ve o~kler harekete aelerek yaproklarıo 

dan Artemise elbise ve taç yepaca1'1ardır. Arıe

miıin etrafıude kuelar, kelebekler dan& edecek 
ler ve bu danalar içınde bir güvercioıo sevi~me 
si, bir ökftıOn bOğOrmeıl, bir kedinin miyavla 
ması 9e bir oioeaın türlü vııziyeılerle eviemeai 

eenbolik tarzda temsil edilecek.. 9e bu hareket 

Ve ~eslerden sek kelimesi Çıkmıe bulunacaktır, 
Gürtao Artemisin bu eehirde olcfuğuna ve 

nleaeceaini bilmemektedir. Şarkı ıöylamek içio 

rn:sz• = 

caQ-ırılan Gürtan Arteınisin adıyla earkı etlyltı 
diti ramırn kral Alurşil şüphelenecc.kıir.OenÇ ki 
zııı peJ gamberli11"ini illl.n euığı cım ı da mucıze 

kabilinden kızıa güıAI hayell orada bulunanları 
eaekın edecek ı-e çıçekler dıle gelecektir. Hı>rke!! 
bundan dolayı genQ kır.ı sahilde bir peyğambet 
ııannadeceklerdir. Artemis ,.arkı söyliyen kör 
adamın olduaunu anlayınca kalkıp Gurtaoıu yıı 

nına gidecek ve kendisinin sevdiıti Arteınıs oldıJ 
ltunu ıöyliyecektir. Oürtan Artemisin yalnız el 

terini öperek fHrndetioin temam olduğunu 9e 

kendi kaderinin fena ve böyle devam otmeei ID 
zım geldı~ini eOyledi~i znman Artemis bir kör 
le hayal geQirmenio fanahQını ve dıQ'ar araflakİ 
ziynet ve ihtişamı düeüııerek Güıtandan mew 
nun kalacaktır• 

1Bıfka bir dü9ünce ile; Artemis der·hal Gür 

tanı tanıyacaktır Fakat onun gözlerinin kör ol 
dutunu anlar anlamaz yüz çevirecek 98 kendi 
eioin Afı odııin kızı Arıt m e oldu~uuu inkQr e· 
decektir. Zsyallı Oürtan buudan bfiııbüıün mil 
teeısir fakat Artemiei kendisinin kör 9e ıaıtde· 
ıini temin edt:miyeceği cihetinden Artem ıi baklJ 
bulacak Ve Nurayla sahneden earkı aöyliyereli 

Çekilip gidecektir. 
Sahnenin sonunda: bu eeylerin bir hayal ol· 

du'1u ve Mis x in ilk sahnede bal gf'Çen kapı· 
nıo örıtlnde bir dae üzerinde oturmakta olduğıJ 
görQlecektir. 

- Sonu var -
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Avııkat1ık 
kan11nu 

-DUnden !Arlan - 1 
~doceği mahal mahkemesinde 

Akdeniz Ticaret Türk 
Limited Şirketi 

MUK.A VELEN AMESİ 

ı\1ERSiN 

Pi YASASI 
gone bir sene mUddetle staj Dokuzuncu madde eski Dokuzuncu madde yeni 
gtlrUrlel'. şakli şekli 

13-1 -938 

Madde 18 - Sta1·\·e .,.... "'' . c-· k t· . ,. m Pamuklar 
1 h . . . J ı ıgtı ~ırketın umur ve ınua- -vn· e m nmuı 0 un- Kıevlant 
ra ullerırıı hJtiy~nı ı. t ı~t .. ,_,., a d" b . t ' . er avul\a ınt:lfitmııı ürekft adedi be~i me a mı .,ureh"a n e ı eşı e- Deg·malı 

) anında sta1 mUddetl . · · f ., ·· a· · 1 kd" d ·· . erını 1 n i teca\iiz etıne<ligi tak<liı·de ~ü- ca\ nz etme ıgı n • ır e şure- Kapı malı 
ve Jl{mal cr\·ledıldt>ri d · " k" · ·ıo k ·ı ·· olan v . J. • • ne aır rekaımı ittifakı ile ve tecavüz ·anın ıtti.ıa ·ı ı e '\'e tecavuz Koza 
r esı~alarıyle bırlıkto Ad- evlefügi takdirde ermavevi eyle<ligi ltnktirde sermayeyi Kırma 

Kn. S, KnR -=-
4' 
38 
37 
8, 

yok 
35, ıye Vekıllığıne bir istıda ile : k t· l" k l .. ı. wt • sirketin lô.nkal iiç ruhunu tem 1 Kozac:ı parlağa 

rnUı ac 1 d ·I .,ır e ın ua a uç ruıJunu em -, ğd Ç d 88 ~ t- ı "'r.. sil eden ,.ürekfiııın ruln·aföka- ~n eden ürekanın muvafaka- Bu ay- av ar 
. Bu vtısıka, 5 ınci madde- tı ile taT'in edilecek bir T'eva ti iJe tayin edilecek bir veya Sert anadol 4,50 

aın on fı~r~sında zikr9lunan miiteaddit mfülirau taı·nf;u- ıııüteaudit nıüdiiran tarafın-! Yumuşak 4. 25 
ve Raro roısınce Adliye V~\\8- d · ı d"li .-··a· h' dan idare edilir liüdüran Yerli buğd yı 3,r.o Jetin gö d . 1 . an ıc are e ı r. !..1..U ıran ıs- • ' · d :J 

5 ı e.. ıı er~ en saır vesilrn· cdarlnrdan veya lınriçfen in- lıis~etlarlnruaıı veya hariçten Çav ar :i,. 7, 
arla ınrleştırıllr · . . t · 1 A d ı la' 3,50 • tilınp ve tayin ohııınbilir. flk ten ıntJhap Yeyn nyın o una- na o yu • 

Madde 19 - StP.j m ke T Arpa 
lcrinda adli er z bir ı.ene i<;in .. urckiidnıı _ folı- hı ır. 
1. y~ encUmeni buti- nıet Knı·ruıı:rncı 'o .. felımet Snlfihl,)etl<·ri hitama eren Anadol 
H tarafından slaJ·Y ·le . . .. .. . .. l ,. 1 y r 

•·· ' '"1 r ıçın 1.k mtiuüı·ü sirkot tnriıı edil- ıııııtluraıı ~·t•rmn ~ure rn< an er ı 
uır umumi dt>fter tutul ' • ] "" 1 ı: Nohut ekstre M ur. mişlerclir. Binneıınloylı muma .\folııııN ~nrnııınııeı, ... cuınet 
t. b adde 20 - StııjyArle ; il ) hine umur ve ı~unmeiiHı k, ~1ikrii ~1nlnz ,·o ~n~tnfa fasulye 
l~ı~te ucıık ay müddei umumi 1 \irketi tedviri ~ir~et namına ~nziog_ıu,. ınfül~irii )rkct ta- Yula~ yerli 

b ' hır ay sulh ceza. bir lı •r ne,j ü\'rnln rc .. mire T'e ym t•<lılmı.,lerdır. . . Mercımek ıark 
ucuk ay ağır ceza mahkeme 1 . . · :Biııneunl<n-h muın:uleyln- Sahlep l . ' ~:wrı re · mıYo ve eııe<lnt ve • ,.. . 
erinde, b1r buçuk ay icra dai . • ,.. • .. . me umm· m'unmolatı ~ırke- Tatlı çoğen 

re i ikı· b k 1 ınuknveJut v'o nahlıudntn muc ti toıh·ir i~et n·ıınııın hor ııe B l , uçu ay su h hukuk . .. . . ·• ' a mumu 
Uç ay asli 1 k . ı tın.nıan , .c mııııt rı<len nızı ,.i evrakı re-.mh·o YO gayri C h . ' ye lU ul{ veya tıcn- . · · · ı e rı 
ret mahke 1 • d . ı ımza ve nlızn J .. nbz vo ulhu 1•0• min· , 0 ... cııcdnt ·e muka- S 

me erın e vazı fo gö .1 1 .. k" d · .. .. usam 
rUrler Ceza h k l . , . 1 ı l>ra '<' ıuzuru nıuhn ·ııu c vclilt ~ tcnlıhüdntrn mudur- y & 

. v~ u ut ış erın- . l . b" . 1 1 ·ı . . . .. . . kon vazı apa51 de zabıt kAt· 1.... b . ,ır rntı ızznt nn-n lnlYa:o:ııa erı enı ı:ı~ıııııı ınu~toıe , . 
a ıp ıgı ve aşk~tıp· .. • . . b • 1 Sıyah lik vaı·ıres· . . ol ı:;m·ntlP ınuctomınn ,·cvn ımzayn \c nhzu kn zu 'o :-u '-' k 
1111 ve kendılerıne .. . . • . 1. k' .-,ar 

verilece!< tetk' k t . • ıuuııferıtl1111 teııısıl lın~n8ll'lrııı- hu ıbrn vo huıuru mu ı.~ ıın A• d 

3,87,Sj 
B,87,5

1 
5,15 

11, 13 

1 

3,50 
4,SO 

9 

18;50 

yok 
52 

Ev eşyası ve mükemmel 
bir piyano satılıktır 

lman\'a mamulatından ( H. KRiETZ CH ) 
markalı ÇPlik çapr~z telli az müslanwl ve mükem 
mel bir piyano ile bir salon ve bir yalak odası 
takuuıncfan ve sair leferrnatlan mürt-kkPp ev tış
yası rıakli hane SebPhiJe uilnıiizayede ~Cflfe satıhktır. 

~1üz-yede 14 tı.ftuunnsarıi l9~i9 tarihine miisa
cfif cumarlt•si giiuü saat 011 beşte ve mÜltıakip 
pazar giirıii saal onda 'fii~car kulübli civarmda 
liicc(tr,tarı Hakkı CPmal Ücer'ın hanesinde icra .. 
~Jilrcek tir. 

Eşyayı ~örmek istiyenlerin şimdiden \e 1'alm 

almak isl ı ~·t>u ltırin miiıayf>de gün v~ saatında m~z 
~tir h 1 11twP. müracaat eylP-nwleri i An olunur. 4 5 

i l A H 
İçel Def ter~arhğından 

Kazası Mahallesi M~vkii Cinsi Mikdarı Muhammeni 
Mersin Nusratiye Demiryolu Tarla 1890 M2, 43S lira 

civarı 60 ku. 
Hududu: Şıırkon burk garben Morkdetağ tarlası şimalen 

demiryolu arazısi cenuben Necmettin tarlasıle 
Anaslas Erkilden metruk yukarıda lıudul ve 

mikdarı yazılı bir parça larlamn mülkiyeti pPŞın 
satılmak lizr~ 5-ı-9a9 tarihinden itibaren 15 gün 
mfıddPlle mfızayedeye konu lrnuş ve sürülen peh .. 
ler haddi layık göriildliğü lakdirde 20-t-~39 en. 
merlesi glinii saat onda ihalei katiyP.si yapılaca
ğından talip olanların yiiztle 7 ,5 leminatlarnu ya
tırarak deftf'rdarlıkla miileşekkil komi~yona miira ya . 1 . ı H ı ve dıger dn ııllihiJ et ,.e mezunfreti ide . irkoti bizzat vonı bıh-a- na ol 

zı lŞ erıni yaparlar. İcra me tn , . 1 . l ·1 , . l.;;ıtn' ol urotle ınU<liirlerden Aydın 
murlarına, sorgu ht\kimlerıne mın~yı 1~ıu 11 

nr. . iki. i tenril hu ·u . lttrından n- Yıkanmıı yapak 

5g, 
50 
80 
yok 
120 

sı c:rntları ilftn olunur. 6-10-14-18 

yardırıı ve vekillet ed· der. . .~ırl;:1111 hukuJ. ~e 'e:-aı- lfılıiyet , o ınczımi,,·eti t:nnme-
1 
Güz yunu 

8 ltılar dinle nek üzre müzııke 1 kı ,ırke ııı unvanı ılo rnzı yi lıuizclırlnr. Şirl.:etin lıukuk Konya malı tiftik 
rect~ hazır bulundurulobılı ıler. iJnzn eden ıuiidiirnıırn to.ılıhü ,?mmi fi ~irkctiıı un nuıı ile va- Yozgat 
Namıeıler vek~lete 1 ifo eylu <latı ile ta~ in edt•r, ienhhüt zı inızn ecloıı ınfü1i.ir:mın ta- Keçi kıh 
di~lerı vazifelerden ve keddi- Yakiiıı :;;irkc>t ıımn 'ı' he::,abı- nhlıiiclatı ilo taayyiiıı cdeı·, fo
lerıPe tevdi olunan ışterdı>n ıın yapıl<lığının tn rih edilip nlılıüdü Htkiin ~İl'ket nam ~ e 
dolayı asıl vuııfo , h" . . eclilnıcnıe i mü avidir. [fülü- IH•:-almıa ~·npıldığıuııı ta:-rılı 
... . sa ıpterı gı- 1.1. rı·ı · •· ·a· 
oı mesuldllrler · rnn e nıııi , 0 nıtihiyetlt•ı'i gn- e< ~. ıı!. cuı ruemos.ı musavı,. ı~. 

Bt d t ı ı "l" ı·ı· .. 1.. :\l uıluraııın Ci:!nıııı 'o alahı-ı ma dt'de yazılı t t p ze e er n ı mı oı ı ır, nım 11r:ı- . . .• 
k ti b er 1 ' .. . . . 'et lcrı "'nzotelerfo ılftn Guılır. 

u ır zaruret oJıııadıkça d"' nın k<>dıveh tıınııı ,·ova lıuıı \ 1 .. 1.. ::: k fi t• t . . • · . . ,,,- • · · • ,, ıu ıı ı"nıı ıı -ev ı ye ı ayını 

Pirinçler 
Birinci oevi mal 
ikinci nevi mal 
Çay 
Kcbve 

52 1 

1 1 

1 18,~2 ' 
260 
110 

280 

Bahçe sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Hodur, kokulu, Be)TUl c nsi .\hız fidarıları hu 
~v ~onuua kadar her istiveue satılmakıadır. . . 

Bu fidanlardan edinmek ar u edenleriıı: 
~lersiu: Az~k ıade han Baltaelliu Köıber i ti-

carethanesi ne müracaatları. 4 5 
gıştırıleınpz lı:mfaıı birinin uHUıi,·eti hita- .. 

1 
' 

1 1 
•
1
:. . 'ı"'h' 

M • . . . . . · . 'f•ru ıırn fın :nı ıınınıı ~a " ı ı adde 2J - Stııı·yer )Pr· ıııa erdıguıdt' ıcılh twnrete t •. 1ı·t 
1
. . 

1 
.. 

11
. 

buluod ki • 1 \'C ı ı anın on ığıııt oıı ... ıı•ı ı 
u arı mahkeme ve da i ":n dı rnzımdır, ınii- ·ı· t k 1 1,.. 

1 
··a. 

Badem, çekirdek •
1 

l A N 
içler; 

I:~ı. b·~·m i~i ~g içel vakıflar müdürlüğünden relerde 1 H - 1 • . . . ıcnı·o e n ' '< ı aJo11 nıt n·, ın n ur 
a >ı t görgülerinin arl < urJ rdeıı her hn·ı mcrke;ı:ı .,ır- lcrd n her ·biri merkezi ~il'ket 

mnsına yarı) aca { hUtlJn vazı ketten gaybubeti taktirinde ten gaJ bu beti takllirinde ken
felerı Y~pmaldu mükellf~ftirler keııdi nıe nliyoti ta1ıtındn oı- di nıesuliyeti tahtında olmak 

Acı çekirdek 37, Kiymeti Teminat 

90 100 mubımmencai Mıkdarı Urfa Yağı 
StflJ mUddetinde stııj~erkr ınak üzre diğer bir kiınseJ i üzre diger~ir kim eyi vekil 

defter tutma.k,. makine ıle ye· vekil tayin edebilir. ltayiu edebilir. 
f l 70 Vakfa Cinai No. Mahallesi Lira k. Lira k. 
ç.e ___ ,. __ .... ______ Eski cımi MığazA h/8 Camişerif 225 00 20 00 

zı yaımak gıbı tatbikat sahe I 8 İkiacikAoun 1939 
sın~a m~sleki bir fayda tamın Mersin Akdeniz Ticaret Türk Limited eirketi MüdürO 
etmıyecelt işlerdo daimt suret- Mehmet Ak 
te çalıştınlama ı Akdeniz Tıc:ıret Türk Limi 'sıra numarasında vo fevkalAde 

z vr. d · · r d k - ı M te eırketı esas mukovelename· ı:;nıı ın a mu ayyel ve musecce Ü / • 
udde 2:!- ~0 İnci mad sının dokuzuncu mtıddrsiın de· Akdl'>uiz Tıcaret Türk Lımited ytn l)'e erıne' 

deıte yazılı doire ve mııhl( ğ~ştıreıı im JQyıha muvafık gö- s •rketi esııs mukuvelı>namesi ninl Bugün saat on sekizde he 
lerio her bi · . f'Ul , rtılnıüş olmnkla ticarot kanunu 9 uncu madd6sıııı yukarıda ya • • I I 

. rınde st .. 1y~ılere uun 514 üncü mRddesilJe tevfı ııldıttı eekılde ıadıl E>derek bu Yf-h umumıye top anbsı yapı a 

Davet 
Tüccar Kulübü •a· 

devam cetvelı bulundur 1 10 kanunsR~ı. 1:a9 sek makamınca tasdık edildı~ın Mersin Tnccır kulübll 

Evsafı yukarıda yazılı mağazanın ma~ is 93 9 
sonuna k~dar icarı 10 giin müddetle miizayflde. 
yf>; çıkarılmıştır. l ()- l-939 pazartesi gihıii saat 15 
de kati ihalesi yapılacaktır. istekli o'anlarla fazla 
ma hi nı:ı L al ıua k isli )'P.11 lt>r'İ n Vakıflar m iid li ti iiğii ne 
miir«ıcaal etmeleri ilAn olunur. 8-10-12-14 

• mahsus bır Stflj d»fterıyle bir 

1 

kan ıasdık kılındı . . eı>kilı tııdil iktisat Vekl\leti ~·ük 1 cağından teşrifinizi dileriz. 

Devam cetv r h u ur. lktısat Vekılı N. den muaddel eekil ıa-ı 939 

d t . e l er hafta. staj . . . İfl!ZB tarihınde sicil kayıtlarına IŞRh;l Ruzname: Mers'ın Ormon Lo·tae 'Bfl'ıg""'ınden def erı. her on beş gUn sonun· lkıısnt Vekftletı ıç ticaret edilerek il~n olunur. 13-1-9~9 1-Rapor ve heı•bm Okun ~ U V 
a ha~ım tarafından ata·, fi umum müdOrlüğ~ Marsın Tı~areı ve san.usı m111 IGayri mamul Muhammen vahit fivatı 

1 L A N 

ıeıı yapıldığı n t 11 ı n resmt mahnr ve ımza odası mühru resmı ve ımza c· . L' K • 
tile lesd·k I 16 

8 
er mek sure O inmız tiMrAt Aiollnin 1055 s. AkınN 2-fdare heyeti ıeçimi MJ. tf\Sl ıra U. 1 

• 
0 

unur. MOddeiu• b0.000 GöknAr 8 70 

:~::!rn:;;r~··~~ler ü,erındekı o.. da Neler-o-1• 1 or 1 T.. 1- icel vilay~linin M~rsin ilcesinin Evcili ~ö 
İŞar~t Ver~~lr. :uvantı• ıcetvehne u nya 1t1tY ucca r 'Ü civar11;rta AJıpmarı ormanınd~n 50 M3. gayri 

S ro ı e yapar d f • - k l lıtra '~jın biırıil v~ fasılasız o~f e ter] e f l mamul Gök nar ağacı satışa çı arı mı~tır. 
· d'k ıcrası mecburidir. Nam Yataklık yapan ölü ~ -- Bdıer M3. muhammen bedeh 370 kuru~· 

ze .ın devam etnledıği U • Rejiıtro kiğatlı, Birinci 
1 slaJ sonurıda ıkm1 ı ett· ~I nler Nabt ıehrinde üayan Lö· türüfmüı bir elmas yüzilk ele ikinci ve üçüncü ciaıten ur. . l o v ırı ır. k 

1 
1 .. • d ft 1 • 3 - Şartname ve mukavPlename pror:» erini 

d om hususunda h"l7ı· 1 ontuo evine hınız giriyor. geçitiyor, mamu tuccarı e er erıa "' k . ,. le ·ırı Mer .. o:ıı'ıı Or. Lölge ş ... ffı'öı'ııa. mfiddeıum a ... m e B b' . kik ı ı t'I · d ld' gurme ıs ıyen r .-. , r,, " urot arasında k eş ıo fran a e maaı ça ıp Bu ipucn hırsızı meydana son par ı erı e ge ı. 
ihtilaf adli çı 811 k O ut ı ı tnk k müracaatları. ye encUmeni t • ' açıyor. çıkırtyor. On dokuz yışrrıdal ç 1 unu •r eame 
fından hallolunur ara lşe el koyan ıabıta araş· b' • • • üzredir, 4 - Satış 23A 1-939 P. ertesi günü aat 14 d~ 

Madde 23 - Deva 8 brmalara başhyor, kırk ıekiı ır gua1 hademead ayaı yaş Numaraıız defterle:r ile ~' apılacaklır. 
ğı veya inılbaır ceıı m .

1
zh. saat sonra bir otomobilde dil- ta Polonyalı bir genÇ · KoP,•va defteri 5 - Satış umu mi olup açık arltrnıa su re tile ya 

müstelzim halleri g~rü\atbıkı~ı ~b. Sıkı bit sorguya çekilen .., 
Y ı h en staı, ır vesıka verır 1 Enuanter defteri pılacaktır. 
Yell~·se~k doe~~10°d1 .18 hm~hallin en Bu vesiıtaJar 

0

mahal1t adliye ganç er •uçlarını itiraf ediyor 6- Muvakkat tP.minal 14 liradır. 
K 

0 ·~ Akı ı ı Ücreısiz olarak hu· fınd m tara ncUmentnde bir dosya ıçindP "'• 7 - Talipler in şartnaliıede yazılı VPStkaları ge-
uz,.r~~e Y~!t~~ıl~c~:k. tahkikat hırzolunur. . . -P~ld çalClığıaız elmaı-, ~u~imakine il~ numu ıirmel~ri lazundır. ll-l4-17-~l 
d . . ım tarafın Madde 25- Stttjin ıkmalı lar nerede? ralannıaktadır. 
ıuı MtRyın ve •ere olunur. lİ mOtPakip msmzedın dosyası G Zal)'ı· ıeha.-letname 

add cı4 •> - eliniz gösterelı'm. L.,1.3lld r it •r V'°rd&ala Uı dede 6 ~ - ~O inci mad rnahaııt edlıye encOmenine tP.v I' t ., ~ ~-. 
6 ferdeY~ıılı mah~eme ve daire di ~e bu encDmen tarafından Hıratllır z•bıta memurla ucuzdur. 9~ -927 SeUPSİude mezun olduğum Hi(kenin 

h )apılan sta1ın hitamında StPJın kanun ve talimatoam~ rını me%ırlıia götürülüyor, I Çdtak ~üyü ilk okulundan almış olduğum Şt'lıJ " 
ma lıen:e re· · 1 U ·· d 1 SEDAD Si\ lliR daıre a .. ısı, htlkim veya ı umıerine uygun olarak ye gençler en biri anısının meza " • delnamtınıi zayi ellim. Yenisini alacağımdan eski .. 

. mı~ı devam CAtvelylp pıldığına daır maz'>ata tanzim rını gösreriyor; SEV ~I EN · · I .. ,_ 
~tf l b~efrtPrıııt tetkik ederek sta ve ~ekAIAte irsal olunur. Bu -işte burada,. Uray caddesi No, 41 ~ının ıu" mü )'Oktur• 
Jın ıl ıil icra edildiğıni mRz atanın bir sureti de stPj' Mersin Çatal löyünden Ömer oğlu 
namzedin ehliyeti · ve yerın mensup bulunduğu baro Mezarı açıp elmasları ç 

nı Kösterir idare reisine gönd~rilir. karıyorlar. 1 Durmuş Türedi 



YENl M11:RSL 14 ikirıci kauun 19a8 
~----------------------------------- ~-----------------------------------------~~~·~ ~ 

Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan ga:ıeteı.idir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en tnze haberlerini 
YENİ .MER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

~~~~~-~~~~~&~~~~~~ 1 NisaiyeOpr~toru ve Doğum Mütahassısı ; 
DOK.TOR 

1 A. -Va kup Aslan 1 
~ Türkiye ve Rusya Tıp fakültel~rinden diplomah Almanyada tabsilioi ikmal etmit ~ 

liill Hast.J ;. rını her gün8-12 ıf> - ıs e k d r krtbul mu:.yene~ 
~ ve ted(jvi eder. . ı~ 
fftll ADRES: Mersin Bozkurt caddesi {gJ 
L'-= Yoğurt pazara No, 1 ~ 

Yeni• Mersı·n • 11 y,11,h r,s,ı,,,:ı iıdişorırı ~~@!f@!f~@IJ@U@!f@U~-~~@!f@!f~~@!ffm ~ 
• da mutaffahİ)tlini l. olltı.n ı·---------------------

gördtigü rağbete borçludur. 

v E N i "'1 E R s i N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize ~ilekleıinize mı 
M E 8 S ı H sütunları açıktır. 

YENİ rJıERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok ceşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~~ lID@W@& O~ir[glMfllL~lM lMI&lRırFlL~lRılL~ 
KİTAP GAZETE VE ıv.rC:?+l.l:UA 

·rabı yapıiır 

Resmi Oa:re ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler [vrakı 

SULARINI 
Sıhhat ve lç\imat Muavenet Vekiletinin 672 numarab r•poru 

TAHLiL RAPORU 
• 

ITörfırıüŞ': B.-rrak j Kal~'tİ}'t>l; "Joo smö Sh)~ sCjrfulun rı N lo 
ıui~ciarı,, 0.2 sm3. 

a.-uk : Ut>ıık~iz ı M .. cnıu ~ .. rtlik d•·r .. e~si "Frau8ız,, l.5 
Koku • Kokusuz Uz'i maddrl~r için ~arfolunun müv~lli-

' düllıumuza litr~de o.4o rugr. 
~ii l fat "SO 4,, litred.- 0.0033 gr 

.. Tatil ; Latif Klor "Cf ,, ,, o.oo7 4 
Tt·anıül; ~u,tedil Nitrat ''No 3,, ., 0.0040 

l\itrat "No 2,, yok 
Amonyak '•NU3,, Yok 

F.-nrıin rn son usullerine riay~l .. J .. r.-k kaynadığı yerinden ilıba
reu i5'ta ,·011a ~ ~ciar ici imla\ h kftlvanizli horularla ici nı~rmer döşeli 
lwllurha~uzlara clöldil; ... kl+'c

0

1ir. Oracian ıh hiituu Fiziki Vt~ ldnaye\Iİ 
ev~af1111 muhafaza f 1dPrt>k ve· hiçbir !'nr~ll~ t>l d.,~m .. dtHt hu~usi kim .. 
y;4gerimizta ve Aılan:ı Sılahal "akaıılağmıu t~) iu ~nı~i Sıhhiye m~mu· 
ru lwznrhtrında danwcatıular ve \l(igorılar K.\ V ADELEN suyu ile 

~ yıkc.ııdı~tau sonra doldurulmakta ve <iğ•zlara Sıhha · memuru tarafın· 
dan mühürlenerek şehrimize s~lmekledir. * Jt .. 

•• * ...... : .................. - ... ·~··· 

. Yeni Mersin Basımevin~e basdmııtı 

• ımımmıuuımmıuumıımımmırm e.s;:ill,~':!i· ~ 

ı IJ,kkat -~ık -~·ı l>ıkı\aı. ~ • Sağlık 1 
1 .Şayın muşterııer: 1 Eczanesi 
i ULGEN kolonyalarını il 1 Mersin GüınrüHarşısında 
i Daima tercih ediniz çünkü;I . her neoi Aorupa, 

1 Ulgen kolonyaları ii Yerli eczayı tıbbi· e 1 ve ve müatahzaratı 
:lusyonları fenni ve sıhhi bir şekild• ~ • b I . 
=t = u unur. 

===~~ 

§ elın~ğe amade~İr. ıı' Fenni" Sünne!çi 
i ı: _ L G E N ~arkasına dikkat i Sıtkı T arırıverdı 
it edını:ı. 90 derece/ık sıhhi Limon ko- = ' p' i ' .- : ı ğ ı~ıı sfırıııt"l 
Si ~ )apar. 
~ lo11yoları kilosu 200 kuruş lu•)On· = = ~ Fa~irçocuklara p ı r.s sıı 
iları kilosu 17 5 A uruştur. : "' Adres; Tarsuı-; p~şq gB 

i Sayın müşterıler: ~ir hre tıcıübe etmek hn~i ~ """"' k"'Ş'"' ~ 
i menlaatınızdır. .. i ! _ 

i lJray t~adtf.,~i ULCE~ i~ ~ Y [ H •
1 

M [ R S .
1 

ff 
§} ı rı~· aı clt>po~u ~ 1 l 

•llllmllm!llltmlmtmlmttnlm Rllm• 1\Jüshi.ı;;ı n ~ Kuruştur 
A 'lnne Tllrkiye Hariç 

ZAFER 

\ 
Şerait ı için için 

Sene 1 ik 1200 Kr • 2 JOO t 

Altıaylık 000 1000 

Oç aytık 300 5 ı . 

Bır avlık ı 00 Yo~·ıt r. 
--~ 

Resmi ilinatın satıra ıO 
Kurustur. 

Yurtdaş 

K~ztlaya 

aza olunuı 

Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14.30 dan iti~aren baş!ar Mevsimin en gDzel şah eserlerinden o la~ 

Dünya yüzme şampiyonu 

Tarzan Geliyor · 
türkçe Sözlü büyük filim 

Pek ya~m~a; Sılah lara veda 
Muaz.zam harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

-- - . ...... .... ~- .. - -:.;.;- .. 


