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Roh~icnmhuruumz Tiirk Tarih 

ve Dil knrnnıuım yiikHek lıiııınyc

lcdııo aldılar. 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 
-

Çarsamba 
18 

ikinci KANUN idare yeri 

G-Ü~DRLrK. SİYASİ HABa;:.;R. FİKİR. GAZETESt 
.Milli ınii<lafaa vekili i. ti fa etti 

r"O İHtifösı kalrnl olmı<lıı. 

Yocl Hersi• Buııııe..ı • Merslıı --
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

1 9 3 9 

Yılı; 1 Sayı 
11 3193 

ispanyada 
Kanı Çarpışmalar 

Macar hariciye 
nazırını kabul etti 

B!!rlin 17 (Radyo) -
B Hıtl~r Macaristan nazırı 

rını kabul etmiştir. Bu görüŞmf> 

ler esnasında AlmaoyR haric ı 

)'e nazırı da httıır bulunmuştur 

---------------------------------------
Frank i S t le r 800 Tayyare ile harp ediyorlar 

Cumhuriyetçiler yedi sınıfı daha silah altına aldılar. İngiliz mat~uatı 
Kadınları hizmete çağırdılar Ve tekrar taarruo;a geçdiler lt-ılyanlal'd !Jir şey ve 

Barseloııa 17 (Hıd~·o) - ıvollnrına devam eımaktedirl~r. işlMindA kullRtlllllCııkl11rı1ır. '. rillned ğiııd ~n meınnu 
MııctrittPn bildirilı)or . .A.;kHri VA lıükılrırnt mPh ıfıli f1'ırp saha'iıııa gır ... cr•k er· • t h a· 1 r 
Curı tıu . . k F~ k LI • ff k 1 kekl"'ı d'-'tl lıoıa k«ldu verl"re "' nıye lZ J r e ıyor a 1 

ti} t tr:ı nııat Eııdü- rau ıs erın muvb a ıyet erıııı " .. 'i u .. ~ .., & 

lüste Yeııi bir ınarruıa gPçrniş-1 ve vaziyetin vehıımetiııi gizlemA dıııl&ruı koııınaeı kadın sıudık Londra 17 (Radyo) -

l~rdır · Gırnatanın şimali garbi 

1 

mektodırler. Ayni zsmaııda cum ları arasında karara alııımıeur. Bülüıı lugılız ge7.eteleri ha 

sıncte kırk kilo • d K h · 1 f K .. dıul"r endüııtri iıalerıude 1 
yanlara bir •ev terilmediQiodeı ı me.ro e ozar urı:reıçı er azla eııdişeye ma· "' .. 'i 1 y ' 

mıııtakasında Frankistlerin hat hal olmodığıuı da ildve etmek-
1 
çalıomıya baeıamıolar~ır. Bu_nlar I memnuniyetle bahsetmektediı 

larıuı rarmışlardır • Taarruza tedirler . dan 4 bin kadın halt faalıyete ler • 
devam edıln kt d. C h · ı · De.,li ekspres aazeteei bu ıe e ır • um urı- Bareeloııa 17 (Rad:ro) - geçm şur. , ft 

yetçi kıtaat Ş•mendüfer hattına C . . t C mhurivetçiler sükuneti t0 kuveti çok İJİ bulmaktadır, 
umhurıyetçı spanyadıt s01 u 1 .ıı. bir 

on kilo metre mesafeye Yaklıış· ferberlik çe milletin tama mile j soğuk kaıılılıklarıot muhafaza Tay mis gazetesi ya~d151 
mışıır • rnfillECiler muvakkat bir ai:ikerleşılrllınesi büyük bir hız etmekte ve noı jile oıu'cavemetel yazı~a .cörüşmel~rin fıkır teatlsuı 
melce bulmak içııı Har~eloua la devam etmekl.,.dir. Yedi sını 1 devam etmektedırler. •e bır temastan ıl·aret olduğun 
rloğru knçrııoktadırlar. Bunların fın sılalı altına c~lp edilmesi ka Cumhuriyetçilerin malıem • lllÖR1ermiye ~alışmak' adır. 
halı acınacak bır manzara arzeı rar altına alııınııştır. azlığıııdan ve halla yoktuauı Bu münasebutle neticelerden 

mekıedir • Bir kısmı yaya, bir 901 deıı 8:l9 ıa kııdar olıın dan hah-ıedilmektedir. oir muvaffakiyet ve bir kıymet 
kı mı araba ve kamyonlarla yol l.ır halı lınzırda silah altında Fı·aııkistler 8 yüz tayyarec• mrnası çıkarmak büyük bir ha 
culuk > apmaktadırlıır . Bu za. · · d. B t olur. 

vnllılar Fı aııkı t tayyoreluıııin 
ateşlerındeıı koruıınıak ıçnı tay

l'orp d f toplıırı hımayesıııde 

bulunmııktadırlar •ıarnketo gı>cıımıe ı-ır. ır. una Baevekil Çemberlayrıın Av 
898 - 897 tevellütlülerle c1 ııukabil cunıhurıytılçıler de tay 

1 
ı·r 

bu~ü ı ç ğrılmıelardır 

Buııhır h;ıihk ılın ve yapm 

b.d . rupadaki mu He ı seyahatları ııtre henıeıı hemen )"Ok gı ı ır 
barışı temin içlnr1lr Bunda da Top ıııshetı ise lııre 1:11lıdır 
nıüvaffak olmuştur demektedir. 

1Amerika hükümeti 

SON HA8[RLER 

Reisicumhur 
ismet inönü 

-------------- -----·----
'1,arih ve Dil l{ttrun1larını 

Yüksel{ lıimaveleriııe aldılar .. 
Ankara 17 (RtH1yo) -
Yeni kUltiir inkişafımıztla yegfino hadim \'C nnıil ula 

rak tamuan tarih vo dil kurumlanııı Hci ! Cumhurumuz 
İsmet İn(inü yiiksok himayelerine almışlardır. 

~i illi ~1 üclafaa Vel{i l i Kazı 111 

Özalp istifa Etti 
Yerine emekli Ge 

neral Naci Kınal 
Tayin edildi 

Ankara 17 (Rndyo) 

l\Iilli müdnfan 'ekili 

Kflzııu Özalp i tifü etıni~ vo 

h,tifa ·ı knhnl cdilmi~tir. 

Yerine JJursa nıcbu ... u 

omekli general Xaci Kıııal 

tayin odilıui~ ~ c hu tayin 

kc·yfiycti ]{t•i,.i ıımlıurnıı 

yük.,L•k ta tdiklaı·ıuu ikti-

' I 

Umumi Mağazalara 
memur yetiştirilecek ta yy a re kuvetlerini arttıracak r;~ otıni~~".:_ - • Kazım Öznlp. -;-

Nevyork 17 «Radyo• - ıvarelHlll ayni gıiııde Avrupa- Ankara halkevı ar komıtesı aya talebe g·önderilı11esi 
k:ararlaştı 

Milli tayyare cemiyolinin se dan Amerikaya g~lip. ayn~ gün- Resim sergisi 
nelik kongresinde Eııdurh beya de durmadan garı dönebılecek 

oatta buluıımue Avrupadan Ame lerioi ve bunlardan memlekeıiu 

ktısat Vı kllotın111 tPşPbt ü ü Şubnt lıaşıııda y11pılacak hiı areleri tarafından yapılacak 1 lrikanın muhtemel düşman tay-
ile ve nııll" -1 

mued P elerııı ıştır fi inıtıhaıı ııotıcetıırıde St>Çılecek bt oornhardımanları ancak hava 

muhafazası için tayyare mikda 

rınrn çoğalıılmaeı !Azım geldiğ ı 

rıi söıleriııe ilhe eylemiştir • kı)'le kurulmuş ol ıı "uııı1.111ıi memurlar umumi mıtQ"aıalarıu I kuvvetleriyle müdafaada bulunu 
ma~ zalar Türk aı o ııın şırkeı•,, en zıya'1e tPkf nınıül eıııği rnem labıleceğini söylemiş ve bu güıı 
Mersınde ılk kurduj'.!'u umumi lekt:t olan Fraıısaya göııderıle· kü bombardıman tayyarelerıııııı 
mııtlazadan soıırn dı~er b ışlıca ceklerdır. O ııda ysıpıl11cak stııj i~ııkbalde yapılacak bombardı
Sl'hırleı inıııde de un unıi m ğa ndıce ınde gö11ter cekleri ehli· men •ııyyııreleriııin ufak birt•r 

zalar oc;mak üzere lıoz11 lıklarn yete göre müna ib memuriyet nümuııesi olduğunu ve bu tay- dı~iııi söylemiştir • 
h:ışlamı~ıır !<' kRt ijİrket, hu lere tavın r•ılıluceklerdir. l 

Buudan baeka Amerikanı., 

havacılık: bakımırıdau halıhaıır· 

da dünyaya nıııaran bı>şinci ve 

va alııııc!ı derf'Cede oldu~unu 

hunun telafi edılmesi lazım gel-

unıurııi maı? ızııl1:trııı 1 ç lnı ı 1 hıı I Y.ılııız miisalıRkadn kaz11nıp r u·· rkı·ye n in eski 
zırlı~ı hır tar fl ı ı. • 

. ıı un ~ npı ı t\en, •ı J l göııd"r Jccek geııç!erden 
dı,jteı l&ro.tftaıı U llUıı f nıu az l ır 1 ÜQ t\AllO il Ü Jdel e Şl ke hıznıe tinde tatmin 

Halep vilaye 
Edilmesi müdürlük ve şube şd ıklPrındfo tinde ç ılışacaklarına dair birer 

1 1 'hdıını PÔİlnı{'k uzPrEı lıse ve taahlıüduaıııe alınacaktır. 
JÜksek mekıe " Ö . . 

P ıneıuuu g"ı v ~reııclıt.tım ze g re, Mersın 
lercten secılec •le ı, .. A 1 

e ır 6ıt Upil ~ den iiOtıra ıkıııci umumi ıııaQ'aza 
ru.p _Ya gOııdermeA"e karar ver· l lınıır ve soıırn lııtaııbulda açıla 
mıeıır 

' CHklır • 1 

1 ~eyyar Kasa Pırlantayı 

~,ı listiıı l{Oilf eran ~ı nda l)öy le 
bir planın ın iiza.l{0'f(~Si 

Üf~rpiş Edi livor 
o. ldu·· ren Ahmet cı·ngo··z Loodr11, ( A A ) - Reuter raosttt lngıllzlerle Artıplar arasın 

ı-J ınsı bildiriyor: { dıski mPselelerdc mlihim bir rol 

•dama m ah kuA m e d ı ld ı· ı Arap mtıltfılleri Filistin kon- , oyDlyllC ı k.hırı zıınnedllmektt!dlr. 
feransıodıt .,, ~ıdakı esaslara mOs i Ko , reraııeıo ıopl1tom11sı arsp 

Goçou lra, ·-:-:-d -- l ıt>nlt bir p lAoın m0ıakere8lnl dt>r oıısyomılistlerlo Loildr11ytt gelme 
l • . d "' :ı ayı ıçııı e yardım etmiş oldugundnn iki ;>iş elmf>klt>dlrler. 1 d"'ıı OocH K blredti t•lde edl:'Ct-k şc ırımız o feci bir katil va- .. 

kası oldun-ımu ,.,, ' l ny hapi ceza ına çarpılını~tır 1 - Surıyt>, Fıllst n ve Er- lerl ııE>tıceler~ hllğlı tıuıunmıtklıt 
b ' '-'/:ar rn a Süleyman bu nıiitl<lot malı- dt>ol ihtiva eden ve ın~:kt-zi Emir uııvanım al mıı. ol lt dır • 

'' nn a mı. kfüniyotiui do ikıunl etmi~ Abdull ıı bın id1trt'Slııdti Ş ımdd bu """=,,,,.,.........,,~= ....... .,,,..,,~ı~==== r.:~;larıııdaki Pn·laııtaııııı üldU bulundugun<lno t:ılıliyo edil- 'unaeıı k o•tın bO\ Ok blr federal 
ru ~iiğiiııü, nraştırnınlar uoti- mistiı· tırrp devlf'tl lhdı s t>dHmf'sl. 

cclsl~ııdo k:ıtiliıı yakalanarak ' A•lıınet Oitı"'fö'. hakkında-! 2 Fıllstlnio mııodıtEıtoın on 
a< ıyeyo tı!v<li otlildin-iuı· ~a·ı. . . 0 

• sene mDdC1t>tlt! lnl{ıltt>rt>ye t ms· 
lllıAtık. ı:ı J ,, kı knrar toıııyız rnuhkcıne:nno k 

1 
b Udd t f d F 

1 ,. .. d .
1 

k . ı mııeı, u m t- zııı ın ıt ıı 8 

Polonya ve Macar ~ü~Ometleri · 

• ıııev ·ur b ı 
nan Al t o· .. ll ll yllbudl m~mı ... keti lf>Slıiloe çalışı. 

Iı"ııil olnı·ak k gon erı ece ·tır. linin C"nuhundıtki Nt'cldıte bir ı' 

nııo lll"'oz ve S"l ı 1939 J"' • t nıauın el . . b , u O)·- 1 zmır en er hıcııktır. Ruoııola bertıbAr, Jhbudı 1 
ş ıı·ıınız arrır co h Praa 17 (R d o) -keıno • 1 ' 

0 
za ına 11 l f mub cerııtı Fıtlstinln cılğer böıge' • 8 Y 

h. k lll< o. devaın eden lllU-
11 

nosyona uarı lerlodekl nurusun ynz J~ otuz beş 1 Karpatlar ahı Okranyaeı 

Çekoslovak hudu
Jundcı tahşidat 

yapıyorlar 

•l eınolerı 1 't b btl b'ld' · 
.. 11 nuı bulmuş ve bir mi 1 yon m Ü şteri. nlsbetlne indirtıecaktlr. ı mal uat rosu 1 ırıyor ı 

dun karaı- tct'hiuı edilmi~tir 3 - Frırnsız . Suriye mua- Polonya-Marar kttaatı Ce· 
Bu knrn1·Iu .Ah t . . nın uğrağıdır bed~ı;lyl~ lt-sls t'dllmlş 011:10 Lılb koslovakyanın eimal 9A cenup 

.. 'd ıno Oın- \ıf il · ı·d d ı d b ı t k goze l Ulll C07.a 1 ·1 • t'J.3 C'flnlZI Şfffi( l en DllD CDnıburlyetlnlo f4'raosız mııo hu Ut arın a U UD8D mıa a a• ' '\"on ını::., nı·- ıı . 
kadnş1 Sülo)mnnnı k· :1 ,. h \Zlrlayınız. dası ttltıudıt kttlm11sı, ıara tn:ışit edılmekt~dır. 
d. . . .ıtı lıu-
ıse ı ılo nlCtI .. a 1 olma . 4 - Turkıv ... nln +"ski Hııl.-p 1 BudııpPl)te ve Budın g11rı.ı• 

cak maktulün göuıüI ıp ?11
• 

2 0 Ağustos-20 Eylül viUlyelloıll' lııtmln ~dilmı-ıl, zoouudakı aı0k13rleı· bu mıntaka 
uıo~ıue Mısır mllme&sillerlolu konre 1 ıara aöudorilmio,ir • 

Sergiyi Halk akın akın gezmeğe gelmek 
te haz ve mernnuniyetle dönmektedirler 

.Ankara 17 (Rapyo) -

HalkcvJ ar ~ıılıesi tnrafıııclan tertip etlilc·n rı-t'İlll 8or
ğisi lıelcd iyulor ha ııkasıruln ki h ıısnsi dail'osi nele nçı lıııı~tı r. 

Rcrgide hir çok ~auatkftrlarııı kıyınotli oı:scrlori to~lıir 
edilnıektouir. 

Galorive kalıııl ()dilen rosinıler on ho~ giiııdc bir de. . , 
ğişthi ı ııwkte<liı·. 

Giizcl o~orlor nmsındrı ar ıuccmnası da yer almakta 
dır. Sergi halk tarafıudaıı gezilmekte lıa.z Ye ıneuıııuni 
yetini mueip olnınktndır, 

Cumhuriyetcilerin 
taarruzu durdu -
Başvekil Fransaya gitti yaroım istiyecek 

:M:ıdrid 17 (Rauyo) -

Onnıh uriyetciloriıı faaruzu fcr,a ha vn, ~artlnı·ı dola ,·i~i 
le durmu~tur. Halk Katalc~ıı~·adaki cuıııhuriyctci km·etlo 
ri geri l)Okilıno ini siilı.iiııotlo kar~ıJaıııı~fır. 

Doyli herald gazetesi ba.~vokiliu gizlice l~arsolon<lan 
hareket ettiğini ve Pirene hudııduııu geytigiui yazdıktan 
soura s<izlorino ~<>ylo devam etmektedir: 

Başvekilin Pnri 'O giderek Franım~ lıükiiınotiııo uıura 
caatla hududun a~ılması ve cuınlıuri~·eci ordu una lıarho 
müteallik silah ve cephane gibi malzeıneuirı veı·ilme~i suretile 
takvi~·e odilınosi husuı:muda muracaatta bulunacugıııı bildir 
mektedir. 

Alrnarı.ya hariciye Nazırı 

Macaristan Haric·ye Hazırınr bir çay ziyalcti vn~i 
Berlin 17 (Radyo) -

Müzakereler müııasobetile Alınnnrada bulunan Maca 
ristan haı·iciye na7.ırınıı, Fon Robentrop tarafmdun bir çay 
ziyafe'i verilmi~tir. Bu ziyafötte l\facar hariciye nazırı 
Çorki söyledigi bir nutukta iki memleket arasındaki dost
luk rahıtalurm<lım hnhFctıniş •e Mucaristaııı vo AJıırnnya-. 
yı birhiriııo bağlıyaıı kültür, ekonomi ''O :)enıpati gibi bng 
lar oldu~unu tebarüz ettiı-wiştir. 



18 lkincikanun 1939 Çarşamba YENl MERSiN ~) 1 1 J , 
' y il Okul 

Dün gönlüme dolup gö 
zllmden evinç yaşı döktüren 
bir hnvadis Yeni Mersıni süsle
mişti . 

Halepte askeri .. . 
numayış 

Halep - Fransız 11skerj kuv 
vellerl buradH bir nümay i ş hare 
keli yapmıştır. HHh p şebri içinde 

Şehir ve 
~lotör fabrikası 

tetkikleri 

memleket haberleri 

atay Menşei 
mallartesbit edildı 

Pa1111ıl< 
deneı11eleri 

flatıp civarında 

yapılacak 
Temiz Türk yüreğı taşıyan 

aziz bir vatandaşın Tarsusa bir 
okul binası kurmak için kayma 
kamlığa müracaat etmie olduğu 
nu bildiriyordu . 

lşim ~ücüm müsaade etmie 
olsaydı 'l'arsusa kadRr uzanıp 

bu alicenap ve necip Türk fab
rikatörünün temiz ellerini ve 
yüzünü, gözünü öpeı•ektim . 

yapılan bir manevraya benziyen 

bu nUmaylşe botun askeıi kuvet 

terle, tankl11r ve tayyare filoları 

iştirak e> lemlştlr. Hıtlepde şimdl 

se kadbr bu derece bUyUk bir 

nUm11yiş yapılmnmıştı.Hısleptekam 

yonhırla Fransız ask~ri gelmekte
dir . 

Yeni endüstri pogramına d.
hil olan motör fabrıkasııııu Kara 
tıükte kurulaca~ıoa va fılbrikı

uın demir ve çalik fcıbrikaiarı ı .. 
sisatını yopmokla olau Bra'3erı 

firmasına 10 milyon !ıraya ihale 
edilecııginı' dair bazı gazı>lflt>ı 

de çıkan haberler için SOmer 
bank umum müdürıüeünden ma 
lumat istedik. 

Halay ıuerışeli mHhsullerin raıı, zıfı, odun ve odun kömürü' 
Gümrük ve lııhısarlar Vekilletin-1 domates peltesi, üzüm ve nar 
ca bir listesinin yapılmakta ol pekmezi, defne yaıtı, ceviz, çam 
ı1uğunu yazmıştık. Bu l ı steye ve meşe kerestesi.sığır ve camus 
göre Hatay mamul ve mahsulleri koyun, keçi, sade yağı, ipek ko 

Vıloyfltiıı H tip nahi} esi çifl 

ı,ıılMi ıarAfınrfıın rlflırnme ynP1 

mak üzere ikı büz kilo rıkalıı 
cinsi pamuk &ohumunuıı Ma)·ıS 

ı.1r pnmuk nyırrnn rnüescıesesirı 
deu gönderilmesi Zıraat VekftlB 
tinden emredılmiştır. Denemeler 
ziraat müdürlüğünün uezorell 

Cumhuriyetimizin saadet ve 
refah dolu, emniyetli 15yılı için 
de herbıri başlı baş111a bir kaç 
okul hediye edebilecek ~derece· 
de maddt varlıkları yükseleı 

uice zenginlerimiz doğdu ve 
büyüdü . 

Bu mesut ve varlıkları meb 
zul vatandftılar bazau bir uçal<, 
bat.on bir okul ve daha başka 

başka şeyleri millete hediye et 
mek hususunda birbirleriyle ya 

rış edercesine izharı hamiyet 
buyurdukça hiç şüphe yokk i : 

Devletten yapılmasını bekle 
diğimiı eeyler çok azalacak te 

bu suretle saadetlerimiz ve so
vinçlerimiz biri birini takip ede 

rek intişar sahasını genişletecek 

bütün Türk vatanı gül halinde 
mamur te mesut olacaktır . 

Qukurovanın en zümrüt kö 
şesi Tarsusa hedire edilen bu 

okula ben onu hediye eden ile 

yurdunun mubarek zengini ha
tırlntncnk bir ısim buldum : 

c Y eıl okul • 

H. Dayı 

(İkdam) 
Hakiki bir gazele nümuno 

sı olabilecek kadar nefıs bir 
lab'la tekrar intisar mevkiine 
geçen cfkdam• malbuat tarihi 
mir.in emektar sıfatiyle kaydelti 
ği isimlerden biridir . 

Uzak, yakın bir çok aşina 

lorı olan cfkdaın• ıu bilhas a 
Ali Naci gibi deıterli ve becerikli 
bir muharrir arkadaşımız tara 
fından yeniden faaliyete lı(etiril

mesi elbetteki diğer refıklerimiz 
gibi bizi de çok se\'indirmietir. 
Qünkü; milli kültürü destekle 
yen ve besleyen matbuat bünye 
sine bir eleman daha iJAve edil 
miş bulunmaktadır • 

Amerika 
Otomobilleri 

Ucuz satılacak 

SOmerhank umum müdürlU 
ğü tesisı düşünülmekte olan mo 
tör fabrikasına aicı tetkiklerın ya 
pılmast vuıfesi Sümerba•ılca ve 
rilmiş olm :ı kJa beraber bu tetkik 
terin henüz lık Pahasında bulun 

Ankara- Son Türk _ Ama du~ ve uu ıtibarla ihalesinin 
:nevzubah~ olmıyacağı bilhassa İka ticaret anlvşması ayın on 

rıeşinde meriyete 2irmiştir. 
Yalnız anlaşma icahatından 
olarak her iki taraf için bir 

aylık Lir hazırlık müddeti ka 

fabrikanın tesis maliyeti hakkın 
da şimdiden her hangi hır re 
kam ifadf:sine de imkan olmadı 
ı:tı crvabıoı veamiştir. 

İktisat Vekaletinin 
bul edilmiştir. Karşılıklı itha· l 
flit ve ihracat 15 Şubatta ba~ ça ışma proğramı 
lıyacaktır. ı Ankaı a, - lktit;at Vekaleti, 

Yeni anlaşma ile her iki umum mndnrlOklerlne ve v.,ka 
taraf da bazı mallar için ~üm lete baglı mOt>sseseJere verdığ. 
rük lerıf"le i d Uhi ·k- emirle şlm .li ye bk1td11r yslpılanır 

ı.:ı . r n e m m mı ve yapılnu sı pı ogrnma Lıığu bu 
d6rda terızııat yapmışlardır t>e ıunHn işler bııkkmd11 gPniş m1:1IQ 
bırçok mallar daha ucuza &atı m11t istemiştir. !:Su mıı1Qm11t lopldn 
labılecektir. Bu arada Ameri- dıktan sorırn. yeni bir çalışma 
kadan gef.m otomobiller bugU- progr11mı bıızırlıımıcııktır. 

ne kadiir olan fı.)latlarındttn 1 Teşviki sınai kanu 
altı, yediyUz ıira kadar daha 1 nu tadil dilecek 
ucuza satılabilecektir. 1 

Buna mukabil Amerika 
hlikOmeti de tutun, üıUm, in 
cir, iç fındık ve diğd r birçok 

mahsullerimizin gllmrilk resmi 
ni yUzde elliden daha fazla 

indirmiştir. Ru mahsullerimiz 

de Ameri kadtt bu~ünkUııden 

daha çok ucuza satılacaktır. 

Ankara - H11l>er aldıl}ımı 

za görı; t Pşviki sanayi kanunun 
dn esaslı ve geniş mikyasta ta 1 

dıller yapmak ıçiu İktisat vekille 
ti alakadar daireler111ce hazırlık 

lara başlaıımışlır. Bu suretle Ha 

nayicilerimize f!On muamele ver 
gısi krııuııiyle ve iptidai medde 
ler muafıyeti ve tenzilatlı liste 
lerile temin edilen menfaatler ve 

C~nubi A merikaya koıayııkınrıu sahası geuişıeııım ~ 
olacaktır. 

ihracat başladı 
1 Devlet demiryolları 

Geçen aydan itibaren ce-
1 
nın Eskişehir atölye 

nubi Amerika memlel{etlerile : • • l ·ı · 
Türkiye arasında doğrudan ı sr genış etı ıyor 
doğruya ticari mOnas~bııtler 1 Devlet Dtıuııryolları idaresi 
başlamıştır, İlk olarak Artın. Sivasta kurulan muazzam ııtölyf' 
tin ve Bre1..ilyaya sevkediJen tesisatındıın sonra yalııız şaıka 

rafıne, zeytinyağı, bPzir yağı doğru de~il. gnrbe de )'eui ya 
ve buna benz,ır d g"' ,..r yfg"' lı kılan ve şirketlerden satınalınaıı 

hatlarla çok genışlemış olan dev 
maddeler ihraç edilmiştir. M11l Jet demiryolları ihtiyacıoı karşı 
!arımız cenubi Amerıkada he- lamak üzere Eskişehirde bulu 
ğenilmektedir. Bizce yeni acı nan yol atOlyeslni yeni inşaat ve 
lan bu pazarın ıhrecatımız tesisatla genişletmeğe karar ver 

Ok f yda 1 rceıer e miştir. 
ıcı .. ~ ~ . 8 1 ne 1 

. • ver l Hazırlanan bir projeyf\ gOre 
cegı Umıt edılmektedıı • ! Eskişehir atölyelerinde yeni bir 

Okuyucularımıza Ikctam•ın 
kıymetli yazıhrrndan ve haber Çocuk esirgeme kurumu 

marangoıhAne te lokomotıflere 
mahsus btiyük bır garaj binaı:ıı 

yapılacaktır. Nafia vekaleti büt 
çesinde bu ış icin 116 bin lira 
lık tahı:ıiıat ayrılmıştır. 

!erinden istifade etmelerini tavı 'ubatın ikinci günü akşamı 
siye eder ve refikimizi tebrik bir müsamere verecektir. 
ile muvnffakiyetler dileriz 1-•=============.:: 

23 Bir Qare bulalım. 

Gürlen -
Çiçekler güzelliği senden almışlar, 

D - Kola71 var arkadaelar aiz "benim gibi 
yapacakmıemız . 

Hep birden - hay, hay yapaoa~ız. 
Menekeenin kokusu Artemis terin. 
Soçhmndan büyQlü ışık çalmıelar, 

Şafakla kanadlanan rüıgt'lrlar. senin. 

Artemis ah Artemis, kalbimde aekın, 
Coşkun denizler gibi dalğalanıyor. 
Tatlı bir alev gibi gönlüme akın. 
Bakın, gözümde aşkın Çalkalanıyor .. 

Güzel de~il, gül, sünLiil yaspmin, nerkis, 
Gor.lerinin güneşli bebeklerinden. 
Daha eirin, latifsin güıel Artemie 
Yaylaların en gQzel çiçeklerinden. 

C - Buda ne sanki. 

B - Bır iken iki oldular. 

K - Korkarım çiçeklerimizi parasız almak 
iQin bizi earkı ne kafese koyacaklar, Şehrin kör 
teri, çolakları bizimle alay ediyorlar. 

A - T...Akin bu körün ki alay deltil baksana 
nasıl içden earkı söylüyor. 

V - Biz şimdiye kadar Qiçeklerimizi satmalı 
idik. Hep vaktimiz sazla, sözle geQip aidiyor, 

D - Bu kör adam sahiden aşıktır. Bu günkü 

düQ'ünOn eerefine ÇiQeklerimizi bu kör aşığa ve· 

relim 
Hep bird~n · 

Al çiçekler senin olsun, 
Kalbine aşk hızla doııun. 
Buııden sonra bize fOlaun. 
Ah kör Atlık, ah kor l\şık .. 

Çiçek &atıcılar ç ıçeklerıni köfe kl\fa Gürtanıo 
baeından aşaQı dökerler Ve bu döküeden köfe 

ler iQiııden köfe adedince be1aı. kırmızı, mor 
renkle giyiıımie kızlar köfelerin içinden Çıkarlar. 

Köfelerden çıkan kızlar • • 
Niçin kızıl acar tanlar, 
Çıçek seven aekı anlar. 

Çiçek satıcılar • 
Dile geldi Ç rı ğhyan!ar, 

Ah kör Aeık, ah kör Aeık. 

KOfedcn çıkan kızlar • 

şunlardır: zası, manda derisi, kuzu ve oğ altında yapılacuktır. 
Kuru )'aş üzüm, kuru yaş lak derileri, keçi kılı, ba~ırsak Deneme için qeçilen lloliP 

incir, zerdali, kayısı, şeftali, ka bal, balmumu, alçı, kil, mermer nah!yesi toprakları pc:ımuk zıır 1 

omaki mermer, krom, balık, ba yatı için çok müsaıt olacağı buklu ceviz ve badem, yeni dün 
ya, nar, erik, armut. elma, ayva 

dut, portakal, mandelina, limon 

şeker kamıeı, haubola&, keçi boy 

ııuzu, patlıcan, taze fasulye, sa 

kız, nak ve bol kaba41, domates 

lık yumurtası, istakoz, sabun ve denemelerden fevkalade ı.e 
yeril kösele, deri, keçe, yerli ki t. 1 ld d'I · t 1 • ıı.ı , ıce el' e e e ı eceı?ı n ımıu o 
lim. oba, kabayün mensucatı, ip b·ı · n ki l' . ıe na ı ır. e flnen no ıcenın 
lik ve ipek döşek Qarşafları. ye cellısi vilayetimiz çifçılık hayn• 
meni, dokuma kilim, mobilya (ce tında çok h.ydalıbir de'1'işıklı~ 

1 
bamya, patates, lahna, karneba· viz ve sair aQ"açlardao). hasır, yapacaktır. 

Konya da 
har, kırmızı biber, bezelya. so 1 tuQla ve kiremit. t 
~an. sarımsak, . ıspanak, lurp· ı Bu malların yerli malı oldu I 
bakla, pancar, hıyar, şalgam, en ğuna dair Halay resmi makamla 
gioar, mercimek, nohut, leble\Ji. I . ı Pl A " h 
1 

"'d 
1 

f b k F rından verılecek menşe şehadet anor UÇUŞ sa ast 
>Uır. ay, arpa, )'U a , urça , ıg 1 . . . . 
ak darı, mısır yer fıstıQ-ı, miyao namesı ıbraz edılmek şartıyla kurulacak 
kökü, palamut, hindyagı ıohumu: gümrüklerimizde yüzde dokısan . 
tütün, pamuk, zey . in, zeytinya~ı jdokuı gümrük resmi teuzıUhına Konya - 'l'ürkkuşu gene 
Çıtın ve nar kabuğu, nebaıi kat Ulbi tutulacaktır. ı direktörü Üdman Boysal J{oııfD 

1 

T arsusıa ele~trik ve 
su tesisatı 

Seluimiz Tıcaret ve Za~ire 
Borsasm~a 

l ya gelmi~ burada tetkikler yar 
tıklan sonra yıııe Ankaroya dôtl 

1 - -muşıur . 

1 

Oomoıı Bays ıl demiştir kı: 

Belediye reisi bu 
;şlerin halli için 
Ankaraya gitti 

Dün yapılan 

muameleler 

c Türkkuşunun sebebı ıe' 

şekkülü yur lla hava:ıılık se\'gı 
1 
sini artlırmak ve yurd,t JıavaC 

yetiştirmek gaye ıyle çalışın ktı' 
Dlln selırimiz ticaret ve zalıl Buııun içfn her şehrın bır keııB 

re borsesıııciıı: 
. 'rıuda futbol snlınsı tesis etlJle~ 

Tarsus cHusuHi• - 6 toıı 900 kilo acı çekırdek 
ge~çlik lulısıl devresi ilerledık( 

Ş~hrimiz Bel\!diye Reisi Ce 36 kuruş 76 santimden ulııııp sa 
lıeulil}iuin hılgisiylo münns'~ 

lilİ Ramazauoğlu yeui gelirt:te· tılmış başkaca muamele olma 
olarak uçuculuk ıınzari va a111e 1 

cek ıçme su ve terc•h n yııpıla- mıştır 

cak olan ıılektrık işlerı hakkın j Adrınn borsaiıııırln \ı~m ı z pa bılgileriııi ele a•ttırm ık ıstiyonı' 
da alakadar makamlarla temas mu~uıı 31 kuruştan ve kltıvlaıııj I\oııyııd l.ı Tüı kkuşu tPşe~ 

1 

atmek üzern g1>ceu p:ızar ~ünü 111 41 kuruşbı 42 kuruş ve p'lrla külünü &edrıci tukı\ıııÜıd Lilbı ,ıı 
ekspresle Aııkar ayu gitm iştir • ğın 33 kuruş 75 saulıuıle 36 ku tartık esaslı suretle tertıp çt 

Mumaıleyhin nıüRbet neti ruş arasında alınıp Sa lılct ı ğı bu tanzim ediyoruz . 
celer elde eder<ık döııecekleri ra bor:;esına verilen malumattan 939 tahsıl devresi ı;onuud' 
kuvvetle umulmaktadır • aııhışıloıışıır. Koıı)'ll geııçl ğ ııi pilirıör uçıJf 

laıı yaparken gorecakı:ıiııız • TarsuRuıı bu ikı lüzumlu 
ve hrıyuıt işleri de halledıh>cek I 
olurı-a şı-hır tıır kat dıılıa iyıle· 

şecek halk bol ışı~a \e temız 

suya kavuşmuş olacaktır . 

iş bankasında 
imtihan 

Mahkemeye 
verildi 

Iloro1.lıılıaıı c•varrnrta kurnc ı~ 1 

nıız bu s&hadu 60-70geııç uQı:ı: 

faalıyetııırt~ buıuııacııktır . • 
1 ~ 

Yekdigeriııi düvınek rn y. rn 
1 
Zabıtava hakaret 

lamak ve sarhoşluktan suçlı.: E · J 

l~ bankasrna alınacak li::;e . zıncanlı Ahmet oğlu Mustbfa ve Sarhoşluk ve zıtuılaya ha~1 

mezunu memurlnılıır için bir ı Kayserili Heci ltırahim o~lu A b 
1 

d k ,,, el . _ . ret, evme ve adıren lıakaf 
ımtıhan aç:ımış \"o keyfıyet gaza ı dullaııf meelıut suçlar kanunu 1 · 

1 
· · - k 1 1 ki d ten suçu olarak ynkaJaıı telerle ılau edı mıştı. gore ya a anmış ve ıs nrın n dl 

Mehmudi..,e mlllıallesiuden r> Muracaat eden on llee me mPşhut suçlar kanuna lo{Öre ) "il J 

1 h ki · Rnn o"'lu Hıılıl Ôıkeıı nıe"h" ı.unun bankada imlihauları ya kalanmış ve a · arıuda taıızım " ., 
pılmıştır. ı edılen evrvkı tahkıkiyle lıirHkte suçlar kanununa tevfıknıı oııı~ 

Kimlerin kazandığı henüz müddeiumumılığe sevkedılmışler kemllYO sevk \·e mahkemece &e 

malum dPğ•ldir. dir . kıfıııe karar verilmietır. 

Savgi nedır anlat biıe. 

Gürtan -
Se\'gi benzer bir denize. 

Kızlar -
Tercüman ol hissimize 
Ah kör aeık, ah kör Asık. 

Gürtan • 
Beni hayata baglıyan, 
Aşk bağrımda bir Qağlıyan. 

Hep birden -
Aşkı bir aşk aulamıyan, 
Kördür Aeık, kördür Asık. 

Güıtan · 
Bilin herkes aeka muhtaç' 
lsıer tok olsun ister aç. 

Hep birden · 
Çıçeklerden basına toç, 
Ördür Asık, ördür -lşık . 

Gürtan · 
Sevgi benzer mor sünbüle, 
Yeni açmış gonca aUle. 

Hep bırden • 
Hasrtıt Çeken de bülbüle • 
Güldür aşık, güldür Aşık. 

Gürtan.Ey benı tıuıımıyanlar ve ey benim ta 
nımadıklarım,görülüyür ki lwpinizin iztırab ke
. der, elemleri neşe ve h a zlarımız birdir. IIPpi· 
miz bir yolun yolcusuyuz. Sanki biz derelerde 
birle9mie köpüklü bir ıuyuz. Aek denizine ulae 

mak için hızla, neşeyle, sevinçle akıp,ÇaQ'JıyO 
!\ör olsak, snıtır olsak, dilsiz olsak bız b11 

ve bız aşkı ilah bilenlerdeniz. Sızdo beniın ~ 
djşünüyorsunuz de,:til mi. 
Hep birden · Evet, evet. 
Soytarı · Yalnız ben bundan müstesnaS'1 

Ben sızm gibi düşüumü> orum. 
Hep birdi"n - O halde çık aramızdan. ~ 

bizim gibi düsüoenlerle beraberiz. 
Soytarı • Bır kör nşığın sözlerine inanao ~ 

dalalar. 
Gürtan - Sen aşktan da aıılarf ııı. Senin " 

ancak kralları. zenginleri güldüı mekden ıl 
, geçemez, Halbukı biz aşk ıçııı kör olur \'e oO~ 

iQın )'aşarız Çekil içimı1deıı. 
S.>ytarı - Fakat aşk dedığıniz, ilah kadar 

ğer verdığıniz şeyin dün bır çıt dıbıude satı1 

ğrna şehıd oldum. 
Htıp birdeu • Defol snyğısız. Şımdi suni f 

berurız • 
•soytarı kaçarııı 

Hep birden soytarı kaÇarkeü: · Yllhil , yıl 
kap yalnyıcı k açıyor .• 

A - Söyl~ Aşık gözlerini kim kör elti. 
Gürıan • Aşk , 
Nuray • İııaıımayın ben kör eltim. 
Hep birden • Hain, kalbsiz • 

Gürlen • lnanmayıu, yalan eöyliyor. 
- Sonu var 
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VP hiriıH'I llllİ•rıda uıuköy) t'l \e nıiis• CCt'I Jozt•fl 17-1 -938 
l\uhin ı ö .1.939 ladhirıd .. odunııza vPrmiş old11ğu 
ı~tıd dt ~:·llı·nu• ch:~rırda lrnlı.ııı:ın ~n~.ı~ fahri. 
la~ır ı 1. 'ı. 939 lt.ırihinıf Prı itıh,ır·tırı talil ve lPR ~ i 
ticar• t t>) lenıiş olılıığuı o hildirn·P~i iizerirıe 16. ı. 
939 t.H"ilıiııd.- sicillım~ isarPl edil .. rek ~avdırıın dii 

• w 

ş ii 1 nı ii ~ o 1 c 1 ıı f! n i 1 A ıı o l 11 ıı u r . 

Pamuklar 
Klevlant 
0Rğmalı 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

'Kn S. Kn~ 

41 
38 
37 
8, 

yok 
35. Çarşamba 181 939 

12.~ O Türk müziği pl Buğday- Çavdar 
l3 00 Sa t, :ıj "S moteorolojı 

haberlori aııl<ara 

13.10.J4 Müıık (riyasP\ı cüm 
hur 1 aııdosu şı_:ıf lhsrrn Künçer 

1 - Ibo Gotos -lspaııyol 
marsı 

2 - P. J..qcome -Lnferia is 
pfınyol biiıtı No I Lı>s toros 

ersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an 
Sert anadol 
Yumuşak 

Yerli buğdayı 

1.-r:ıiııirı iXusrati~e mahiJll .. sirnit~ ~a·ı.lı:rnP. ci· Çavdar 
vanııılu kumluk i°lZt riııı!t~ lain 52 No. hı l\ösPİH Anadol yulaf 

vH dt r i f.ıb ikasıııı kcırnııi Licarrı!"l,11ah illilıaz Vfl Arpa 
Ana dol 

15 ı.93~~ t.ırıhinıiPrıberi imul ı • ılil•·rı ~Ö"t'l*'lPrİ top- Yuli 

t· n \P p••r<tkt l•cft> ~un-tilf' ~alnıakla lıulunau T. Nohut ekstra 
3 - F. Lehıır Die Lustige O. lPh'asırıdarı Kazırı: T<ı şkııı vt· ort:ığı .loıt•f Kn- Fasulye 

Wu•e POtpur i 

No. 11 La rej No. III La znrzu 
ela 

4 - E Griecr -ılorve" r\ hi11in <i\lll ıı~tll cıhıncla ~\lfllllkları kollt>kl•f Yulaf yerli 
.. .., ansı • Mercimek ıark 

No · 2 : şiı k('l 11i11 Tarsus ııoı~r li~irııl~u ıJ · l 939 tarih VP 
18,30 Rroı;trı\m • Sahlep 
18,:i5 Türk müzigı (ınee saz ıao 8 ~ ı~ı ile IUIJ <! ilLtk şirkPl mukavelt>U31HPSİ Tatlı çoğen 

sultaııı Y•gAh fuHlı gt l't•ğıı ~ · \tl l tCd l"Pl kaıı- . wı hiikiimlrrirıe lt~vfi· Balmumu 
Okuyan Taksın Korakuş ça Cebri 

ı.~nlar H DNouııı, E Kadrı, n. kan l ~ı·ı! muıınıt•lp_..j if r" \e sicili tıcar~l drfıeri Susam 
Ufıer, H. Gür, H. Tokay nin l ı ::ı ~11 ı numarasını VH ikiııci sınıfa ka) ıt Yapağı 

19 35 l(nnuemıı 
1950 Türk müzıği (peşreç \iP lPS<·ıl f dildiği ihiıı olurıur. Siveh 

ve şaıkılaı) Ü l } l l } · Şark 
l - $tıhnoz peşrevi ft3 {} { rnll {3\7 8 981 Anadol 
2 - 'funl}llı l C •ınıl ·şehnaz • l Aydın 

" rk (( Yevmıye No. 301 ...,a ·ı Ary tin f<ır~adın u H i. N B Yıkanmıt yapak 
3 lI tfız Yu ıf ·lıırnz t1 r usus o, Güz yunu 

kı C~avrla\ı Bır tornftan Tarsusta mukim tnccar K(ızım Taşnn vel Konya malı tiftik 
4 

- Hafız Yuısul •ŞJrk (aşık d•ğı.>r ları.ıfları ltalya tebasır:dan olup Mersinde oturan JOZPf Yozgat 
Oldum kuzuc ılım · d B th 

4,50 
4.25 
3J·O 
H,.~7,5 

3,50 

3.87,5 
3,87,5 
5,15 

11, 13 
1 3,50 
1 4,50 

9 

18;50 

yok 
52 
52, 
50 
80 
yok 
120 

52 

51 

18 ikinci kltnun ı 938 

i L A H 
Tarsus va~ıf lar memurluğun~an 

Keşif Muvakkat 
bedeli temınat 
Lira k. Lira k. 

Mevkii Nevi No. Vakfı 

496 (J0 37 20 Buğday pazıırı Han 21 Tsrsusi Mehmet 
348 4 2 26 13 ismet lnönü C. fırın 66 Karmut Zeliha 

186 00 1.1 95 Kerdirciler A. Han 94 Mahmut paşa 
98 00 7 35 Yenıhan caddesi Dükkan 21 ,, ,, 

Yu~arıda mevkii ve krşıf lıt'dellPri )• azılı dört 
kıta va~ıf y ... rlPriu tamiri 24~0 sayılı ka11u11 uya· 
rıııca açık Hksiltuı~ye konulmuştur. ~liinakc.ısa 
5 l-~39 rii11li11clt·n itıharrıı eyyamı latiliye hariç 
ı·irnıi .!!i!ndiir. 28 1 -9.19 cuıııarttısi z.~linii l'33l l O J t---, ~I 

da ih ... lt·l ... ri ~·a pıhtc:ığııuhırı laliplt>riu o µiiıı Tar-
su~ Vcı~ıflar uıeıuur lıığ•ırıa nıiiracaatl.ırı ı'aıı olu-

ı n n r. 8 13 · 18 ~? 4 

1 l A N 
Tarsus Vakıflar memurluğundan 

ttedeli 
ı Muhammeni 
1 Lira K. 
3410 00 

Mikdarı 
Dönllmll Vakfı 
62 Tıırsusi zade 

Nevi Mevkii Mahallesi 
Bahçe Hanım köprllsll Eski 

ömerli 
2500 00 35 HUsayin pş. ,, Dönllktaş Tekke M. 
2000 00 25 HOsne hatun ,, ,, ,, 

1 750 00 25 Cabbar zade ., köy ıçi Şahin köy 
1

j V.ikfa ait \ ukarıda me\· ~ii lwdtıli mulıauııue. 
ni ve \yakıflar

0

1 ~azılı dört kıla bahçP.nin mülki~el 
1.-ri p..-şırı sat.ılnıak iiz1·e 11. 1~939 larilıirıdtrn iti
bart>n onbt>Ş gi'rn müıhJPtle müzayedeye konul
uwştur. ve siiriilt"'rı pP) lt>r lıa4ldi hl) tk g·;f'ij dii~ii 
liıkılırcle 26• l 939 pt~rŞPmhe giiııfı saat 15 de iha 
iPİ kal .\' Pltır·i ~aprl ff C<lğırıdan tulip olarıl:ırrn ylizde 
7 5 t ... 111in-,,l ır11ı1 \ atırarak 'l'ar~us vakıflar idare-• . 
si nclt• ki ~o 111İ~)'Orı11 mı '" ii rac;ı a tl .. u·ı ilan olunur. 

5 1, ~ Kobın bız aşı ğıdakı şortlar da•resınde Mersın e aru arıe Keçi kılı 
- .. emal Nıyazı ·k ınençe . . .. · · ı t k U 

taksım yanında kumluk rr.evkıın1e Kosele fabrıkasını ış e me Z• 'ı L A H 
u - T tya • hüzom earkı re ortak olduk. ŞByle ki: Pirinçler 

kl\ğnh 1 de l-\ılnsindo Baruthane yanında kuırluk mevkiiode ka.· Birinci nevi mal 18,'22 ı·çel Defterdarlıg .. ından 

t2 tfl 18 21 

7 • D d • - L ük sem· i ( in ve Vıklor Ş şatiden Kftıım Taşkın namına Uç seııeliği ikinci nevi mal . 
ht aı::k d • Udd tl 250 Kazıtsı Mahallesı Mdvkii Cinsi MilıdArı Muhemmeni ..., ıu a kı ralaı an l{ösele fabrikasını her i kim\z Uç sene m e e Çay 260 

8 
'· 

1 Mersin Nusratiye Demiryolu Tarla 1 90 M~, .,3!-l lira 8 
- Yusuf paeo • hazım saz işlctecE-ğız • Kchve 110 1 civarı :ıO ku. 

~=~aısı,,okuyıııı S dı Hos es ç 1 2-0rtakhk 15 Kanunusani 939 tarihinden itibaren Uç Badem çekirdek ·ı Hududu: Ş!irkan hıırk O'arben M. orkdetnğ tarlası şimalen n ııı t.ıcıhe, C Ç ğla; K N . , '"' 
:Se) lıuı, n r.,, F r.an · s ne iır. içleri demiryolu arazısi cımuben Necmettın tarlası le 

2020 Kor ş 1 ( .ıız h f 3 Fa! rikanın icar bedelinden maada azamt (l5,000) Tatlı badem içi 95 ArıaSliiS ErkildPrı mt-lrlıl\ ~·uil.arıda hudut ve 
.. 20,40 S:ı ı, j ns I"eteoloro cınb ş bin lira sermaye olarak vaz edi'ecPğini ortak Kazım Acı » » 58 mikdarı yazılı bir parça tarlarıın miilkiy~ti p.,şıu 
ıı ve zıra~ı hor ası haberlerı 'Taş km tua ııhüd etmiştir. A çekirdek 37, ısa lı I ili~ k. ÜZrP. 5 - l - ~;) 9 la ri hi rıdt)ll İ lİl»t r~n l f) gii il 

) 
2
0 50 T mR 1 (fırlınnctaıı son 1 4-Fubrİkanın Fennii ve işletme işleri ortak Jozer Ko U c; ya -1 90 100 l •· .. 1 1 

rıı \07.CJll ·lbı iıef k Ahmet ı: urı bine aıtıır. lı'ubrikanın alım ve satım . KA t r la g miidıltıtlt~ nıfızap·•ieye konu muş VH suru Pil flt' ı-
meı lıullt t V0 malt işlerı ise çe ,, 70 ı ı 1 A k 1 r·... .. k r d 2{) ~39 C l 

2 zım Taşkına nıttir. ~r wdıli lc.t~l görıı ı ııgn la t ır e -1- ' -
f Nı 30 Müzık (l,üçük orke l 8 5 -J ızef Kobin namına Bankalarda bulunan ham ve ·---- oı~rlt>Sİ ~İİ11İİ sa al oııda il1alt1i katiyPSİ yapılaca-

se ıcp Aşkın ------- • 
ı _ Fuı· l 1) ld işleırniş mal!Rr ortak Kazım Taşkııı tarafından avanstan j.l!ırıd;uı tal it> ol<ıuların .vi_i.zde 7 ,f>. l••mi1.rnılar1111 ) .. ·~ .. -" ı z '-P<'tf'Vo ·vıra N •• b t • ., 

ııa müzıklerı 1.ıoıpuıi kurtarılıp fttlırikanııı sermayPsioe ilave edilecAktir ve bu Q e ÇI ·IJrarak dt•fLt•rclarlıkla llltılflŞt>kkıl konıt~)OUa uıura 
2 - Wııt Rı .... hardz ·ılk bnlmallal'ın fıyıtı her iki tarafca tesbit edilecektir. caallar· ı ilan olunur. 6-10-14-18 

lıardn Lir cııf aşık ·Uvertür 6 - Ftıhrıkanın hesabatı muntazam defterlere geçirilecek E ezan e 
~esi :fals Hnt}ll!i Löhr ·~Ül) 1 g ive ır7p o· tt ğı lrndar lditip istihd~m ol~nacl.~k!ır. . Bahçe sahiplerinin 

- rtak Joz1-f Kobiııin şahsı ıhtıyaç ıırını temın z1m- ~ ............ , .. 

_ 
4 

- Aın d • - nz c 1 n oş i;, mrnda I«izım Tr.ş•nn tarafından her ay 100 yUz lira Jozef nazarı d•ıkkat•ıne suıtındf u o k rfiyası ' . . . 
0 11 1 . t Kobıne para verılecek \'8 ışbu para sene nıhayetınde Jozef 18-lkinci kinun-939 

- anııs .o ır ·memleket . . ı . k 1 il l u r J 1 l 
ten m"nılek 1 1 1 f Kolıııı tnrafından örlenecektır. Boılur, 1\0 u u, P)'l'll C ll!'it uuz t au arı rn " o e mu lle ı meml 
kellerın ınelodıloıi üzerıncı ıap Ftthrıkanın alım ve satım işleri ve naif işleri ortak Halk Eczanesi ay so11t111a kadar her istiyr,np. satılmaktadır. 
sodı J~lıaııues Brehc. ·mucaı K~zım T şkına ait olduğu gibi fabrika ve ortaklığı hniçte. 

1
. k .ı 1 · 

u 1 ı), 1 fııl.ıııl,ınlan p,ı ıııuw ar u t>ut-ıı tırırı: anslnrı :\o. ı ve 2 t 11msıl ve ortaklığa ait bilcümle mukavı le ve senedatı imzıı 1 
7 

- Boolhornn monuetto eylemek salilhiyeti Kazım Tl'şkıno aittir. ----·--------:, ~lt-r~irı: Az ık zade lıan Bahatıllin KöllH~ri li-soı Mııjör 
8 __ Vlctor Auber -göbekli 8- Ortaklığın unvanı (KAıım Taşkın ve orh•ğ·) ismini Tüccar carelhauesine müracaatlara. 5 5 

hır gı>çirli taş1yacaktır. 

22,20 Snnt, esham, tah~ilı'.H İ 9-0rtaldığm mtthiyeti kollelttiftir. ve merkezi Mersindir defte f l 0 f İ 
~ner~urnluyo nukut borsusı firnd 10 - Htır sene nihayetiııde fabrikanrn hesabatı tetkik 

2230 ~-- . ve plançosu tanzim edilerek hasıl olacak kAr ve zarar yarı Rejistro kiğıth, Birinci 
L'&Uzık (senfonık plak k' · .. .. ·· · t 

23,0o ,, d yarıya t ıkRım olunacaktır. i ıncı ve uçuncu cıns en 
ans " f 1 • 

2345 .24 So" haberler vo ya Bu ınukavP-le ahlı~mını her ikimiz okuduk ve kabul lmamul tüccari de ~er erıo 
rıukı pro~ranı ettik ve ıınza eyledık son partileri de geldı. 

-...._ -. K. Taşkın: imza Jozef Kobin: imza Üç sütunlı.ılar tükenmek 

liman Hi:ı'erler'ı üzredir, 
U Bu ortaklık mukavelenıımesi altındaki imzalar Tarsus Numarasız deftert~r ile -----Limanımıza gtıhıı L k da tüccar Bay Kazım Taşkın ve Merl'linde mukim ftalya ta· 

esı e len · · ı 
mekle olduğunu y ıdı~ D basından Jozef Kobioın ımxa ara olup münderecahnı tema-

... ımız e d 
nızbnnkın Dumlupın men kabul ed~rek Y. anım. a im.ulamış olduklarından işbu 'ı ar vaporu 
:aı.ıoı u düıı gelmiş ve Rece do mevzü imzaları tasdık ettım. Bın dokuz yüı otuz dokuz 
ıarekel cıınişur. yılı ikinci kanun ayının on üçüncü cuma günü 13-1-193~ 1 

Lınıaııdo bulunan n ı Tarsus NotHİ 
bnmıralı Horuuand Vap e c:ıka 

oru de Resmi mühür ve imza 
~r tulı'iHs ııı ıkmal eırnıe , 0 Y, Tanrıverdi 

eam lınıaııdan hareket elmışt l' 
Dün g 1 ıı Rııe bandr:ıtı z r No. 1 '30·8 

snııııı 91lJ>oru h Bu suret dairemin 13 11-939 tarih ve 130 8 numarasın 
nıı e 1 o ı e k ı . . . l i ker ve denıırın 1 1 da kayıtla ortaklık mu ave enamesının aynı o mağla taıaık 

lamıştır. a llıHsıno baş lı bir sureti verildi. Hin dO\UZ yüz otuz dokuz yıla ikinci ka 
Bulgar L1ndralı Bolken Vf' nun ayı:ıın on üçüncü cuma günü. 13-1 -l!J3H 

Almıın bondratı An"t Tarsuı Noteri 
nın lıu ~ün lıma 1 n vaporlan 
• uımıza getmeıe Resmi mühür ve imza 

rı beklennıe1dedir. Y. Tanrıverdi 

Kopya def teri 
Envanter defteri 
Ücı·., ..,jz olarak hu 

.;u~i makin~ il~ 

ra lan nıa" la ılır. 
Fiatlcir lwr 

ucuzdur. 

rıunıa 

) f>rdrıı 

SEUA O ~.\ lliR 
~EY ~IEN 

Uray caddesi No, 41 
Mersio 

i L A N 
Sillf ~e Bele~iye Riyasetin~en 
Ka"iahamızın ~ı~~trık trsisatım esaslı bir sn-

rPlle İS ah ve lP \' ~ İ dnw k iİZf'P JH'Oj P.Sİ ) 3 plınla .... 
cağı uıla 11 ı ali pi eri u Bt--leıli ye rei~liği ıw nı iiracaal-
ıa rı ilan olunur. 2-4 

1 i ı a n 

1 ~~~~~.}.~!~~~~~ .. ~İ~ ~S~~ ~~.~~n: ı a ııı 1111 ye••PY e ı • h i 
olarılcıı ııı ilk ~o~ la uı~'-llı: lı : .. ı•ırını ştır. A~kPr lık 
k ·ıııuııutıua ı 7 ıııcı uıadıi ... , 11111cıhİflCP. ~; pılacak 
ııuay ... rıf-\ ••t'llCt-1 ... ri y· 111 ~ :ııı ıle )';ı ztlmı~ rı iifııs 
eiizıianlarırıa ~a)ıl Pdılec.-ğı11Jeu H.ski ~'iiZılı olan 
ııüfus cüzdaularınm n lıfu:,a nıütacaatla lebdıl 
P-dilmesi ilan olunur. 



YENi MERSiN 18 ikinci kanun 193 9 

Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

yeni Mersin : 11 Yıllıh fasılasız intişarın 
da muvaffakiyetini halktan 
g6rdüğü rağbete borçludur. 

VE N 1 1\ l ERSİ N : Sizin G~zete_nizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
M ER S ı N sut un lan açıktır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba 

İ L A N 
Tarsus • 

ıcra meınurf uğun~an 
Dnsya No . 939 - 146 

Tapunun 

~o. Tarihi Cinsi H. MM. Köyü Kiymeti HUDUDU 
38 Mayıs 9~6 tarl~nın nısfı 4, 5965 Köçük Tarlanın te· Ş:ukan Davut iken İdldi 

mamı 1000 L· Emin Halil tarlası garben d~ 
Vaziyeti hazırası re şimalen Halil itten şilll 

Bor tarla tahminen 7 hektar 354.t metre kadar tarla evlitluı cenuben kuyu. 
Sahibi: T. C. T. bi•"' 

mezkürun bet hıısa itibıril' 
bir bıssasına büseyin ojl' 
Ahmet ve dört bın1Sıaa b• 

34 Eyliil 936 tarlanın beşte 1. 4709 Köçük 
bir bissasının 

li1 oğlu Süleyman Hamza 
Temamı Şark•n osman iken vereı' 
1 SOO Jira ai garben kür oğlu iken ,er• 

ıesi şimalen c~bel cenube' 4 de bir hissesi 
Vaziyeti baz11ası Mus,, iktn veruui 

Bir krımı bığ haföıde mikdarı ziyade 9 hektar 19:30,2 
metre kadu. 

Sahibi; T. C. T. Hllıefİ' 
oğlu Ahmet 

i ı an 
MP.rsi 11 Tu~arel ve Sa-

Allieaıd ı; Köçiik K . .ı .. n l>ur .uı kızı llalım~ 

BJrçlu: Kö~iit.. K. ıf en lliisryirı ••ğlu Ahuwt 

rıad odasındarı: Birir1ci artırnwrıırı y~ı pıh•eağı ~t>r, ~iio, S;taf, 
20··~ 939 J>l1Ztırl., si sacat 9 - ıo k«telar icraıia O lamız tic trt>l sicilinirı 

ikiı cı ar lırnı<Hltn yaf.ılrıc ğı yt'r giin, s.tal 7-31 

983 sıra rı u ına rasuııta VP. Hl , ı 'I ~;,;"J ~ a ı saat 9 .tQ kaıtar 'rtr~u~ icrasıuıta 
-! ÜllClİ Sllııfırıda nıukC!~'- 1- t,bu ıı;4yri menk1.1lüıı artırma fartnameıi 20 1 - 939 taribl• 

• , • •• • 1 , •I I l den itibaren 93 9 146 No ile taraus icra dairealuın muayyen uuoırf 
y• l \iP. Uıtl"' • (,Ct ' Op il f sında herkeaın görebilmeıi için açıktır İlanda yanlı olanlard-' 

ve ,, ... ra kP.ncle 1ı ... r ıu· vi ' tula malt\mat almak iatflyenler ifbU şartnam .. ye ve dod' 

ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 

, l numaraıile oıemuriyetimize müracaat etmelidir. 

I P. Ultİa Ve hubnh;ıt Ve ko 1 2 - Artırmaya ittirak için J.ukarıda yuılı lı.iymetin yOzde '7~ 
. .

1 
• • • I niıbetinde pey veya milli b'r bankanın teminat mektubu t•"' l llll!'i)'Oll ı şl .. rı P. ıştıg:ı j edilt cektir. (1 "24) 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

KİTAP G-AZET E VE ~ClY.I:U .A 

·rabı yapıiır 

Resmi oa·ra ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler 
mat~ua ratura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek ş" rtile yapılır. 

Evrakı 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 
'--.................................................. ._ .... ._ ............................................ , .................................... *. 
• • 
SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! * 

- NASIL MI • 
* 

KAYADELEN i 
~ 

SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve İç~mai Muavenet Veklletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Berrak Kalevi}·et; "ıoo sma suya sarfulun:.1n N. lo 

ıuikdarı,, 0.2 Sm3. 
Görünüş: 

Renk 
•!• Koku 

Tadı 

:· Renksiz 
Kokusuz 

• LALif 
' Teamül; Mutedil 

Mf>cmu sertlik dPrecesi "Fransız., l 5 
Uzvi maddt•ler icin sarfolunan mflv~lli-

. dülhunıuıa litrede o.4o nıgr. 
ülfat "SO 4,, liLrt'd~ o.oo:i3 gr 

Klor "CI ,, ., 0.0074 
Nitr<ıl ''No H,, ,, o.0040 
1' itral "No 2,, yok 

1 Amonyak ''Nll3,, Yok 
Fennin en son usullerine riavP-l ed .. r~k ~avnadığı yerinclf~n ilıba· 

ren istasyona kadar ici kal;n h kAI vanizli boruİarla ici m~rmer döş~li 
bellurhavuzlara dökül;n.=kt~dir. Oradan d·tt bfıtun Fızild v~ ldruyevi 
evsa(ım muhafaza edt>rt>k ve hiçbir !'Urftl~ t>I d ... ğnu~dttrı hususi kim
ya1gerimize ve Adana Sıhhat Rakaullğmın tayin ettiAi Sıhhiye mP.m~ı· 
ru huzurlarmda damacanalar ve vagoular KA YADELEN suyu ile 

'J( yık andıktan sonra doldurulmak la ve uğızları Sıhhat merMuru tarafın
" dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

ı ' 
1 • 
1 • 

1 .. ._ 
* .. ................................... 

Yeni Mersin Basımevin~a ~asllmıştı 

Pdt•fl ~al lı Dol , .... lla~a7. i ·3 İpotek s hi 1i alacaklılarh di~er alakadarların ve irtif11! 
hakkı 11\hi p:eriııiu gayri mdn ltul Ozdrindekı haklarını huauıile ·''.,ı 

y tŞİI Or •. I oılanııza Vt'f' .... maıuata dair olau ıddıalarını ifbU ilan tarıhirıden itıbaren yır,, 
gon içinde evrakı mOıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme•• 

cf j k 1 ~ f'İ I ~. ı . 939 la r ıl 111 ıcap eder. Aksi bal de hakları tapu ıicilile 111bit olmadıkça aatıt bedi 
11111 payl şmaaındıuı harıç kalırlar . ~ 

İSlilfalaruıda hitht\t tt'fl \ 4 - Göaı~rılen gOode artırm•ya iştirak edenler artırma ı•,. 
.. namesıııi ok.umut ve lüzumlu malumat almıf ve bunları temadi . · ı · 11 ' I· .. kabul etmıf ad ve itibar o lunurlar . 

te~C t'lllrUPŞ 0 1 U 1\ tll 1 j 5- Tayin edilen zamanda gayri menkul Qç def, bağırıldık'" 
Kom is von i ~i rı 1 şi nıd iv~ ,onra en çok artırtna ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh.mlll,, 

• 1 • j .ıdymetin yOzrie yetmiş be~ioi bulm ıız vaya ııatış isteyenin alacağı .. 
katlar \' <tpmatlı~l : rint VP roch~oi ola.n dig"~ alacı.klılar bulunupıa bedel bunların o gayri JJJ'l 

.. ı kul ıle teınınedilmı, alacaklıırıııın mecmuundan fazlaya çıkmazu en 9 ı 
hılh~ma YHf)llll\:ı C ı kları artıranın taahbo.dt1.bıki kalmak ozre , arhrma on bef gon dahıı ıenı~ 

' • • ve on be,ıncı gonu aynı utta yapıh.calt artırın• 

nı t·tsr t h t'llHİS ol.l u ~ J • t-eaeli satış iateyenln alac ğına rochııoi olAn tiiğer alacaklılımn o gs1 J 
' • • • •• ı.oeuk.ul ile temiu edllınit alacakları mecmuun'ian faalaya çıkıı>'ı 

rıncfau SJC1ller111dt'll ko. & ~artie en çok artırana ıhale edilir. Böyle bir bedd elde edılemeıS 

miS\'Ofl iŞİ kavtJirıirı silinı· •hale yapılamaz ve satış talebi düşer . 
J .J 6 - Gayl'i menkul kendisine ihale ohınan kimse derhal .,,s 

cli~i ilan olorıur. verilen mühlet içinde parayı vermene ihale kararı leaholuoar.4 
• kendilinden evvel en yUkaek ıeklifte bulunan kimae auetmif oldıJt-

btıdelle almağa razı olursa ona, razı olmaz:, veya bLılunmazaa helll~ 

Y [ N 
'ı M [ R s 'ı H on bet gOn moodet!e artırmaya çıkarı il p en çok artırana ihale edilf 

iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yOzde 5 den· be•' 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hO kme hacet kalmakıızın ; 
muriyetiıniz:re alıcıdan tahsil olunur "133,, I 

<oo4 ııııırı ı-ı ralı icra ve ıftas kanununun 12 inci madd Nüshası f> Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait ı lc;io için 

Senelik 1200 Kr . 2000 l< 

Altıaylık 000 1000 

Oc; aylık 300 5'.JJ 

Bir avlık ıoo Vol.:ll r. 

sinin 4 Urıcü fıkrasına tevfıka11 bu gayri menkul sah·ph•rioif 
bu haklarıııa ve hususile faız v~ masarıfe dttir oları iddi&1 

rını iUln tarıhinden ılib3n·n yirmi glln içindo evr11 kı mOS~ 
telerile bildirmeleri aksı h ıı ld e hakları t&pu ~ic•llerıle sı 
olmad11<ça satış t e i• li ıln payluşınasmdan hariç kalacaıd 11~ 
cth"ltle alakadarların ishu madden n mPzkOr fıkrasına glStf 
hareket etmeıerı ve daha f82Ja malumat ıılınak isteyeni" 

Reımi ilinabn sabrı 10 \ do~ya numarasıle Tarsus icr:ı memurluğuna mdr' 
Kuruştur. CAatlAri ılan olıınnr. 

lnnnuuuaunnunnıY~ıuu nuanu• 
·-----ı 1 Halk Sinemasında 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annverdi 
IPek yakında herkesin bek/edili şöh-
1 reti dünyaca mala Türkçe sesli, 

s .. ri "~ aArısız süuuet 11 s6z.lii ve şarkılı 

~· apar. 1 Ş h Ahmet Ramon Fa~ir çocuklara p 'r~sıı • e Novaro 
Ad T C F ·ı ' . ı. • . res; 8f8UR PHŞ!t ga c ı mını 11öreceRBtnız. 

zır· oqn lunşısı § .oRi.'ftll8888:ti1UftUftUM 1181111119 

--z~A ~F~E~R~A-ile_S_i-ne_m_a-sı____... 

Bu gün gündüz saat 14,30 ~an iti~aren baş!ar Mevsimin en güzel şa~ eserlerinden a 
İKİ YEN! F'ILIM EIRDEN 

1- (Kadın Asla unutmaz) 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Margaret Sullavan • John Boles 

2-kaçakçllar peşinde 
JOl1J OHHIE' 

Pek yakmda; Si lalı la ra veda 
Muazzam harp filmi 

Tt.TRlCÇlE SÖZL t{ 

• 


