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l13paııynda Genornl .Franko 

kn'9Vetleri tekrar ~iddetli tnnrruz
lııra başladı lnr. 

Sahibi ve Umum Neşriyat 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
illl Merslı Buıııınl • Herslıı ---

Cuma 
20 

ikinci KANUN 

1 9 3 9 

GÜ~.PBLtK. SİY .A.Sİ HABBR.. FİKİR. GAZETESİ 

lngilterede Fransa hududunun 

nçılmaaı iı;teniyor. 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 Sayı 
11 3195 

Hüküm çilerle Frankist
ler arasında 

Vali ve Parti Baş~am 

Dün Mtıt'a 
gittiler 

ı rarsus Köylerinde 
-

Veni Okul binaları yapılma
sına önem veriliyor Vali Ye Parti Ba~kanı

~~z Riihnfül~in xa~ulıioglu Köylülerimiz bu işe cok alaka gösterivor 
Katalonya hududunda muharebeler başladı 

lngiliz tebaası Valcinsiyadan ayrılıyorlar 
dun refakatlerınde J :uı<lnrmn 1 ' 'J 

1 

komutanı Snıni İnce olduğu Tarsus cHusush - 1 Bir kaç gün evvel koyma· . - halde tcdkik ve tefti~lordo bu-! Bu sone kazamız dahilinde kam, jandarma kumnndanı ve 
lunınak üzere Mut kazasına ki kö:v birli~i teşkil edılen yer- ilk okul ispekteri i lo kültür iş· 
gitmi~lerdir. terde yeni okul binası yapılma yarı Sağlık köyüne giderek ora 

lruiliz uerıçlık grup'arı f rnnsa ~u~u~unun isp2nyaya açılmasım istiyorlar 
Paris 19 "R d " 
, a yo - 1 de prt-uo lıudutlarıuın açılınaın · grupları da ispanya hududunun 
~.ııt~lonya cephesiııde sahıll ııı ıeklıf eltigi hal•erini yalanla . . t -k- le müraca 

Kimlere madalya 
verilecek? 

sma çok ehemmiyet verilmekte· da yapılacak binanın yerini ta· 
dir • Gerek kaymakamlık ve ge yin ile meşgul olmuşlardır • 
rekse kültür işvarlığı ile ispek Bu vesile ile . köylüler de boyuuca eiddetli muharebeler de makta te bu harekotiıı fransaya açılması ıçın ıu ume 

at etmişlerdir • vam etmektedir. aid olduğunu hildırmektedir. k y 
.. b d b- -k IAk toplanmış ve gereklı paranın ıe 

terlığı u uğur a uyu a u a .... 
. .. . mını ıçın salgın yapılmıştır . 

ve faalıyet gostermektedırler . B- - k'" 
1 

d k -
.. . . ulun oy er e, övluler a-

Bu sıralarda koyların yenı rasında okula karşı büyük bir 

Cumartesi akşamı İngiltere Do uzuncu Arttırma ve er 
Nas»onalistler ıanorelerin Ynlnız İngiltere hükümeli nin muhtelif elli büyük şehrinde ll Mallar h11flası mllnaaebetile 

ve deııi7.ue bulunan üç zırhlının prane hudulldrı için verilecek 
1 1 

h· ' d Ulusal Ekonomt ){urumu tarafın · 
d k 1 kk 1 · l · ·panya e ın e Yar ınıı ile cumhuri)•etrilerin arar ıa ıııda l:endilerlne sü cum ıurıye çı 8 dan şehrimiz H11lkevlnde açılan bütçeleri yapılmakta olrtuğun· muhabbet ve alftka vardır • 

dan mektep binaları için bütçe· mevıilerlııl bombardıman etmek retle lıolıer terilınesini Fransa muazzam nümayişler yapılacak 1 yeril mallar sergisine iştirak eden 
ledirler. dan reca etııııştır. ıır , Bazı gruplar gelec6k hafla firmalardan tslmlert 8Ş8ğtda ya 

Yakında Kargılı köyü oku
lere tahsisat konulmakla ve O· lunuıı da bu şekilde faaliyete 

Hükümot 4 gün içinde Bari Bır Londro tolgrafına naza l:farselonaya mühim mikdarda ! zıh olanlara madalya verilmesi 
selonadaki nıakiuniarın toplan rau lngıliz muhtelif pArtilerine erzak göndereceklerdir · kararlaştırılmıştır. 

kul yerleri tesbit edilmektedir. geçirilmesi düşünülmektedir . 

ı\.lmanyaya Göı1derilen 
Portal{allarımız 

llHtRını enıretmiş\ir. 60 iugiliz mensup bazı zovnı lspanya,Fran Frankistlerin harp gemileri 1 - SumerbHk ErEğll Bez 
tabnsı tul · h d"I · t'r Bu fabrikası. 
. nıısıyadan memleketle sn ududunun derhal açılmasını ne ait liste neşre ı mıe 1 •• 1 2 _ SUmerbank Kayseri Bez 

rıııo dönmek üzere hir ingıliz ve ambargoııuıı kaldırılmasını lisle içerisinde 937 senesınde 
1 
fabrlkusı. 

krovezörüııo )'erleşnıic:lordir k j 1 1 B 
ı " acık bir mcklu)lla hükümetlen halyadar tarafından Frnn o.ya 3 - SUmerbank Naz ll es· 
ıı~ılız hükümeti Lord Hali istemişlerdır • sa tılan 4 tahtelbahirle 2 torpıto mtı fıtbrlka~ı. Bu sene çürük ve bozuk 

olduğundan meınnuniyeti 

nisbet.i pek az 
mucip oldu faksın Frausa buş9okıli nezdin lng lız snğ ceıınh gençlik vardır . f 4 - Zıya O'.t moMlya imalat 

............................................................... -...,,-__,,..=,,.-.....,,.=.-....,,,,,,.......-=~ · hanesi. 

Al S t
• . 1 5 - Kamıı K ç oğlu yerli 

m an Ya m U •• ste m- Ameri~amn rin e iri 1 dökme ı)Obtılor llcarelhbneı,I. Y ı 6 - Hılseyln Hıtsoglu balı 

lekeler·ın·ı ·ıstı·yec· k Çinliler sonuna ka- tl ll~eıhooes~· ır r 

Gf'Çenlerde Dörtyoldan ~fer :vspılmıe olan mukavele mucl 
sin yolile Almanyaya ihraç edil bince malın yüzde yedi buçuk 
mie olan portakalların iyi şorail miktarı bozuk \'e çür Ok olursa 
Rltıada Hamburga \•Brdıklttrı ve Alıcıya aid olacaktır. Alıcı fırına 
yalnız yüzde ÜQ uisbetiode ÇÜ kalite bakımıodan ı,ıikft yeıi Ol 
rük çıktıgı Türk ofısine bildirıl mayıp hilıtkis menıııuni)'eliııl be 

Landı a. (A.A) _ Deyli H • 
rnld ı;ıazetosııııu bıldirdi~iııe gö· 
r~ Ilılleriıı fevknlftd e nıurahh 
Yuzbn L' • ası 

. şı "' rıtz Viodomann, gele 
Cek hafta ıçinrto Loııdrnra gide 
Cekıir. Mumaileyh, lugiltere hJ· 
kılmetilıı temasa gnç k Al _ .. - oro matı 

mu temlekclerının ıadesini görü 
Şecoklir Yüzbaoı \' d 

~· ıe emauı , 
Hıtıore Almnuyanııı şarki Avru· 
pada yapmos 

• 1 muhtemel yeııı 
hır talobino k 1 . . . arşı ııgılterenrn 
hıssıratıııı hildiron bir rapor da 
gönderocektir •. 

Bu gazele. Von Rihbentrop 
2G soııltô.nuudn Poloııyada Bek 
ile görüşeceği zaman Polonyanın 
müstemloko istiyecl'ğinin şüphe 
iz oldu~uııu yazmakla ve bu 

lulepleriu şubatta I\onı Çiyano 
Vıı~eovny:ı t!el<liA-i znmarı tetkik 
edeceğini ilAve eylemektedir. 

Neııee olarak Deyli Herald 
Polaııyanın Almanya tarafından 

keııdisiııe yopılnn teklifleri ka· 
bul ollı~ıni, fakat Almaııyanın 
tıız.yıkına rağmen komintern 
aleyhindeki pakta ılLihnk etmek 
ıslomedığıııi kaydetmektedir. 

Alman Hariciye Nazırı 
-----------------------------------

Ayın yirmi beşinde Polonyoya gidecek 

ltalya Haııciye Hazırı~a Subatta Varşovayı ziyaret e~ece~ 
Vorşovn 17 (Radyo) - Polonya ile Almanya arasındaki 
Almaoy8 ı · · · -ıarıcıye nazırı eyı nıunasebotin esasını teşkil 

F.on Ribeıılropun yarı rosmi uir eden adomi tecavUzüş ehemmi 
ııyerettohukınaca~rneşrfldilmiştir )'etini tebarüz ettirmektedirler. 
'>s ~~ Paoğrnma göre nuzır Arni zr•ıııaııda gazeteler şu 
6o 1 ıkıııcl kanunda \'arşo~aya b.ıt orl.ılarıncltı lt al>·a hariciye 
ge ecektir • 

· nazırı Konl Ciyanoııtrn da Po 
Gaıetel b lonynyı ziyRrot odece"'ini ve bu or u Seyehat etra 5 

fındo rnütalı;nlar be:vaıı etmek ıki ziyarrt edeceğini ve bu iki 
le ve eıcChnı • zıyaret arasında münasebet ol 

"'• beş senedenberi 
duğunu yazmaktadırlar. -

Hatay ınenşeli kaçak mallar 

Gümrük sahtekarhğının Ne 
şekilde yapıldığını 

a raştırıyor 
1 lonbul - lsı b ı n _ 

1 
1 . b un u gomruk bır lezkero yazılmıştır. Ayrıca 

1erkı oemüdürlü~Q horiçlen mern· nldkadnr dıQ'er memleketlerden 
0 0tınııze sokula , 

1 u l ne mey\'a le tahkikat yapılmıeıır. 
rıu şehadulnmııelt>ıl üıerınde 

> ·ııp•a l· uzla gümrük resmindon f n Balıtol:ıQrlığın tahk ka . 
tına elıeınmi:v elle d kurtulmak ıçiıı Hat y menşelı 

· tom etmek e1hadelnamelerin ne suretle le tedır. Bu mo~11ımd ü -
. e g ınruğ.- mııı edılmıştir merak edilmekte golmıe olun Portnkal d 

• nııııı alına dir. Hnzınemızi mühim zarar 
\'O lıu gıbi l"bŞ me"Vıılnra nıı 

1 laru u~ratan bu mesele bir iki ırıenşo eahndo\naıucılerin ln lıa'·ı 
ı K iün İÇındo aydınlanmış olacak 
totoıı Hataya nit olup olmndıRı uçluları hakkında da kouunt tn 
lll anlamak içın Hatay devletiue kibaı yapılacaktır. 

yau eım ıe olmasıııa mukauil au 
dar mukavemet ıymk edı e '

1 
ıraya 

l d . d. o ar o an 
edecek er ır ıyor ii ı~t m rase u 

halııj ve El&lldıklarııı markdlnn 
Bu sene çürük ve bozuk ma ielerinde JlÖrülen bazı ufnk 

nisbetinin bu kadar azalması tefek noksanlerd»n dolayı alaka 

mişLir. 

Vaşiııgtoıı 19 cRadyOt . . 
Oıııdeki Amerika sefiri hari 1 Kıy_meh 60 lıraya kadar memnuniyetle kareılaomışıır. lıların nazarı dikkatini celbet 

C. · ı ao··ru·amu·atür olan muraselaıın menşe eahadeı Alıcılarla satıcılar arasında miştir. 
ı:ve nazırı ı e a " v • , . • 
Naz ır ga; ele~ilere beyanatta bu 

1 
namesi mecburıyetınden vares 

lunarak Çıu, ,Japon harbinin da I te kilınmtısı . ve klerl~ı8: yolu 
h -dd t - ce11•ın·ı ve ile gelenlerın bedellerının men a uzun mu e sure 5 ı . 
C. k · · d tmek ' şe şahadetnamesı aranmaksızın ın mu avemetının evam e . 
le lJuul duğunu QınlılerİD kuvvei f tediyesi hakkında ahıra~ .ıcra 

· ı · · k - k k ol vekilleri heyetince karar ıuıhaz manevıye enuın çc.. yu se 1 • • • 
dui?uuu ve iUihatla çalıştıklarını edılmışur. . . _ 
- ı · · Bu harar şehrımız turkofı soy emışıır . . · ı 

sine teblığ edılmışt r. 

MiUatler c~miyeti konseyin~e 
~in meselesi görüşül~ü 

Ankara · lstan~ul yolu 

Sovyet Rnsya~a 
inzibatsız işçiler 

şiddetle 
cezalandırılacak 

Moskovtt, (A A ) - Sovvetıer 

Birliği mUddelumumlsl B. Viaçlns 
kl, son inzibat kunırnomı>sine 
muhalif bsreketlerladen dslayı 

. Sekiz saatte bir ço'.r mUessese, tı>şkllat ve tıtöl 
Oonevro 19 (Radyo) - \ ye şeflerini mahkemeye vermiştir 
i\lilletler cemiyeti konse, katedilecek Son gUnl~rdo bıızı şeflerin vazıfe 

,·indo Çin mesel<! i hahHolun ı . lerlne geç gelen işçilere yol ver 
~ııu f'iıı ınurahha:n vapılıın Ankara - Devlet demıryol meklen imtina eltikterlnden ş\kd 

~ 'S • 1 f 1 • çl 

"". .. . 
Pamuklarımıza 

alaka gösteriyor 
Letonye hükümetinin pamuk 

larımızn alaka göslermeı:te bae 
ladığı şehrimiz lürkofisine ge 
len malumattan anloşılmıeıır. 

Mezkur memleketle iş yap 
mak arzusunda bulunan tüccar 
larımız Rıgadaki koueolo luğu 
muza numune göndermelidirler. 

Yüce komiserle 
Cemil Mardam O'izli },ir içtiıııa<ln hir karar larınıu Almanyaya 16 milyon yut edllmPkte idi . Bu şe er ış -

~ t· t r t . f M . lı ' liralık yaptığı vagon ve loko lerle sralarının bozulmasını lstd Şam, ( Arap ajansı ) bildiri· 
sure ı ov< ı o mı.~ ır. ~ ~ra 1 . . . • medikle rlnl, işçilerinin esasen kil . yor -
lıa::ı Qiııe iktisadı ve malı yar 1 motıf sıparı1tlerı arasında 160 fi olmadığı gıbı sebepler tıerl RUr ! Şehirdeki gayritabii va
dımlaryapılmasını Japonya kişi istiap ede[& molörlü trenler mekte ldıler. Kararntıme ise lazt ziyet. devam ediyor . Şamda 
mallarına ambargo vazedilme de vardır. bıttsız amele hııkkında cezaların bulunan yuce komiser B, Piyo 
siııi Çine harp ın~lzoınesi gön 1 Bunlar . 1940 bidayet~nde derh~l ltılblklni emretmektedir. ile Ba~vek~I ?em_il Me~Jenı uzu_n 
derilıııoı~iııdo toslıılattabulunul memleketlmıze gelecek ve once Çekoslovak hariciye uzadı)a goruşmuelerdır. Bu mu· 
ma~uıı istonıistil'. ı lştanbul - Ankara arasında iş lı'ikat halihazır vnziyaılhakkında 

' ·· · k na•ırı Berlı.nde oıduhu anıaşıııyor ı·se de ne g·· Jfo meseleler muzakere liyecektır. Bu suretle An ara M 15 o 
edilınokle beraber bir karar! dan fstanbula sekiz saa tte git rüetükle~i Oğre~ilememişllr. 

. . . .. . ı b'l k Prsg 19 •Rudyo• Cemıl Merdem yüca komi· vorılmeıııışt.ır. Gorhsmelere mek ka 1 olaca tır. Çekoslovak harieice nazırı · ı - - -k ' .. . • . 1 ı ~er e goruştu len sonra Şam de 
bu gun de devam edılocektır. • • :varın Almanyanın davetine ica legesl I\o t S t 1\. • . . .. 8 J t 1. um n S roroeı; Ull şerefıııe 

: .e .k 1 .l f l erın muz~ I euen eru ıyesı um bet etmek üzere Berline gide bi~ çı.ıy ziyafeti VArmiş Ve bu 
kcrosı ıçın Çın, Sovyct, İngı M•J• ı•w• cektir • muna~ebetle uzun uzadıya gö· 

liz, Yugoslnvya murahhasfa f UuUr ugu f ransa Parlamentosunda rüşmüştür. 
rındaıı ınürokkop bir komiri 

1 Başçekil bu görüemeler hnk 

yon tO)'Okkül etmiştir. lcel Bölgesi Cum~urıyet ünvanının 1 kıuda yakında toplanacak olnn 

H•ınt faAL 'ırler•ı istişare heyeti f Suriye mo~iııe izahat verecekt ~ 
ı İmp~ratorluğa tn hvil 

Ve Alman müstem
leke talepleri 

1939 lzmir enter ı ı Deden terbiyesi kanununun edilmesi İstenildi 11 

011 bP.şinci maddesi mucibince ---- nasyonal Fuarı I! 
teşkil edilmesi icap eden vlla Paris 19 (Radyo) -
yet istioare heyetine hariçten Parlementoda mebus dalen bir milyon OlÜŞteri-

Londra 19 (Radyo ) _ alınacak mütehassıs azalıkları riyasete bir takrir vererek misi nin uğrağıdır. 
11 BombAydan bildiriliyor . na vilayetce Mersin idman yur cumhur dnvanının Fransa im , 

k h u azasından 1 h Mallarınızı şinıdiden Gandi Almanyırnııı doğu du mer ez eye l para tor ll&U ünvanına tebdllini 
Afrikadoki eski müstemlekeleri Hayri HakAkoğlu, _Muharre~ıteklif etmiştir. hazırlayınız . 
nin iadesi ist~klerioe karşı Hint Yegin. ve . Ömer Turkmenell ı G t er b;r mebus dn Dalndi 
li fııkırler arasındn bir harekAt seçılm ışlerdır. . . . A · ıYeye bir mektup yazarak mııcli 20 Ağustos-20 Eyltll 

1 k B Beden terbıyes ı vıl yet ıR uyandırmıya çtı ışma tadır. u . . . . . siıı hafi bir topltıutıya ,,. ı 
nuıı için güvendiği adamların tışare heye tı ılk ıçtımeını ayıu ça.,.rı mel bır harp hulmde alınıı<'nk 

· · b · · ü - p t· bı" mlisını ve bu toplantıda genel l h k dan biriı:ıini mezktlr mııhalle J yırmı eşmcı g uu arı na Vıtziyet a kında dınloamQs1 ııi 
ııöndermiye karar vermietir. sıoda yapacaktır. kurmay reiBi Amleuiu mubte teklif etnııştir. 



2 ikinci.kanun 19 3 g Cuma YENJ MERSiN SAYFA - 2 
Anl\ara birinci köy ve ziraat 
lralkınına kongresi l1al<:kıııda Şehir ve memleket haberleri il Tarsusta fidanlık idare:ii 

i h r a c a t----K-ağ-m -Ara-~a,·a-u ~I Tar~~~a~H~~!~i~aca~ohrinıi• Tarsus Halkevinde Ziya Toroğlu 
fından yapılan konuşma 

tara-
fıdanlık idaresinin fidanlıkta ye 

Üç ay daha t iştirilee elmo, armut, Trabzoıı 
hurması ve daha bazı çeşıt mef 

işliyebi/ecek ve fıdnulorını :rakrnda ihtiyac· - 1 - Pamuk fiyatları Yükseldi 
Milli eef lemet İnönü, köy l bölge, 26 kaza, 48 nnh iye te fzmir - lzmir borsa91 ka Tek tük bulunabilen parliler ÔkUz ve mand:ı ile çekilen 

l~m~zün en. yakın dostu, birin· 1815 köydea müteşekkildir vıtlarına göre meırsim iptidasın yüksek fiyatlarla satılmakt .l dır. iki tekerlekli arabaların gerek 
cı koy ve ııraat kalkınnın kon· ' Cenup ziraat bölgesinin ııü den dün akşama kadal' lzmir· Pamuk: Almanya ve halyft brıyvanlar ve gerekse yollar Uze 
gresinin bir an evvel açılması fusu 900,492 ve ınesehai sathi)'e 1 ele G5181 ton üzüm satılmıştır. dan pamuk üzerine yapılan mü 1 r ı ndekl fenıı tesirleri dolııyısiyle 
için, Atatürkün Ankaraya iik si 54,629 kilometre murabbaıdır Pıyasadan yaptı~ımız tahki him Piparişler, fiatlarin tekrar bunların ortadan kaldırılması ve 
3 >'Dk bastıkları tarihi günü seç- Vasati nüfus kesafeti 16,5 dir . kata göre son hafta ic;inde üzüm yükselme:;inde Amil olmuştur. 1 yerlerine dört tekerlekli tırabala 

olanlarn dağıtacııgı hnber ulıfl 

mıetır. 

T arsusta Kasaplar 
Bir araya toplanacatf ar 

mişlerdi • Ziraat sahasrnda Yeni Umumt büdcenin müsaı· üzerine muamele az olmuştur. Akala nevileri vadeliler 52-53 drıo klooulması ha~kıoda ~:iG yılın Tarsus (Hueusi) _ Tarsus 
nlılan bu genie hatvenin de ay- desi nisbetinde tatbik edilmek Bunun Hebebi noel yortuların kuruetan hazır mallar 50 - 51 8 v ıayet umumı mecllsınce ka · · 
ui hız ve ayui selAmetle netice- üzere, cenup bölgesine yürüye· dan )·eni çıkılmış olmasıdır. Fa kuru11tan satılmaktadır. rar ve bunun Içindo Uç senelik bel~dıye en~~meni önü~üzdek• 
ı v bl Uhl t .1 . 1 1 1 haz ırandan ıtıbareıı şehrın mub 
oneceğino bundan ümit verici Cek mutahassts ziraat ordusunun kat fiatlar düımemişlir ve sa2 Borsada bir günde 800 - r m e verı mış d talı! yerlerinde icrayi sanat ~deıı 

bir jest bulunamazdı · 1 kadrosu söyle tn~rnnur olun- lamdır. '900 balya pamuk satıldığı görül . Meclis umuminin kararına tev kasapları bir araya topl a mıYll 
. Konarede ellerimize verilen muoıur : İzmir acenteler birligl liste i mılşlür. tıkan 939 yılı lb.tidasından ltiba · karar vermistir. 

tnlı~at?ame.lerde, Atatürkün şu 1 -Bir bae müş ı.vir,bir müsa• sindeki rakamlara eski yeklıula ı Acenteler birliği listesi ra ren arabııların vılayet dahilinde Bu suretle hem kasaplar• 
fecız~sı l~kıp olunacak hallı ha vir ekonomi t, rı ilAve ettiğimiz takdirde mey kamlarına göre pamuğun piya j~şlemelerlne .n~huyet verlJmesl mız bir arada bulunacak ve 
rekatı tayın ediyordu : Baş müşavirlik emrinde bu dana çıkan 67450 ton miktarm 'sa ya çıkarıldııtı tarihten (üç ay , ıcap elmPkte ıdı Anc&k vtıayetce hem de etlerin kootrolu dobll 

- Türkiyenin sahibi haki- ıunacek mutahessıslar : d k. • _ . . .d 1 eveliodeu) şimdiye kadar limaııı j görUlen lüzum Uzerine bu mUddel fazla kolaylaştırılmış bulunacs~ 
kisi ve efendisi, hakiki müstab- Zooteknist, meyveci, sebzeci da ı 7 ~kz~m k_:nevsım 939ıp!~ asın 1 mızdau dış memleketlere 22516 l mart nihayetine kadttr Oç tly dnbıı tır ki her iki cihetteı.: de taydO 
·ı 1 '·ö - ıl O an ıncı ununun aKeamı uzatılmış e k fi t 1 k lıdır 81 0 an a ylud r • halde,her· sütçü, veteriner, su, makine 4 f . . balya pamuk ihrac edilmiştir v ey ye 8 8 adarJ · 

k 1 k f h 1 ' na kadar zmır lımaııındau ya l • oltınl t ı bildi il · ı N' • • eslen da la ÇO re a ve saa- !eu memuru, so kişilik büro, . " . •.Zeytunyagı: Fıyatlar biraz ara ıım nen r m rşl r. ı(!an merasımı 
dete müstahak ve lllyık olan 39,912 kadro pılan ıhracatı gosterır. Bıın~n düşmüştür. 5 asidli mf\llar 37,5 Paylaşılmıyan "ocukfar 'I 
kö)·lüdür • Türkiye Büyük Mil· fçele iki 1iraat müdürü yalnız. Almnııyaya Revk ve ıh - 38 kuruştan satılmaktadır· Y 
lo\ .Mecli1ı1i hükümelinin iktisadi Antalyaya iki ziraat müdürü raç edılfln mıktarı -ısrw tondur Son haha içinde Cenubi Amorı a"lalarına ver'ılJ'ıler 

Tarsus (Hususi) -

siyaseti bu esas gayeyi istihsale lçele bir baytar müdürü incir: Borsa kayıtlarına ~ö kaya ihracat l.Jaşlamıeıır. Yeni U U 
matuftur . Bu astı sahibin huıu Antalvaya bir baytar müdürü re dUn akşama kadar satılan 1 h . - d h - •111• 

Misakımilli öğretmeuleriıı· 

den Ümmühan Z ıpicı ile Polal 
lıda Qalışau su işleri res~aın1 

Memet Erkuutun nişan töreıı· 

!eri kültür işyarı H. KeruaJıll 
evinde bir çok davetliler huııl 
riyle yapılmıştır . 

ruuda bu ~ün ihtiramla hakiki 
vaziyetimizi alalım . 

ı yı ma su.un en azırlanan nu 0 • k-
14520 kadro incir miktarı 31 bin toııdur. 1 

_ • • u11 u Hayımııda Hayret 
muneler uzerınden dış pıyasala . t ,. d. . ı·kı· 

0 
•. k 

Müdürlükler emrinde 12 ki Gene acenteler birliği listeleri ı ın ve ne ıme adıudakı 
cı· ıı·k bu·ro ra otertolhr yapılmakta ve sipa süz yavrunuıı abla ı· ıe amca aıu 
v ne göre movsim başlangıcından 

•'• Seyyar ınutahassıslar ve tek 7 ikincikdnunun aksamına kadar rişler beklenmekledır. ısında paylaşılmadığını ve bu 
ATATÜRK 

•••••••••• ~Jemleket davalarında ka- nikerler grubu : limanımızdıtn dış memleketlere • yüzden ablanın cumhuriyet müd 
ni~le, aJnrnı.n teriyle ~alıemak Ziraatçi, pamukçu, pirinçci, İhraç edilen incir miktarı 38605 Şarap istihlaki 1 rleiumumiliğine başvurduğunu rn 

Geııçlere saat dileriz . 

iı;in eski devirlerde köylerden narenciyeci, sebzeci, zeytuncu, tondur. Bunun 19130 tonu Al mahkonıe neticesini ayrıca Lildi 
şehirlere ve cihanın dört köee- sütçü, zooteknist, epidemiloğ, manyaya ıhraç edilen incirdir. artıyor rectJ~ ı mizi yazmışlık düııkü güu 

B. t~ aim Çin~if er 
sıue hizmete giden Alicenap köy tevukcu, meove<'i, baA>cı, mahkeme icra kılınmış ve mııh Tarsus, (Hıısusı·) _ 

il " Piyasr.da incir kalmamıştıa. Memlekette ~arap istihlAkfitı 
lülerimize, yedi asırdanberi gaf Grup emrinde 11 kieilik kemeyr celbedılen yavrular ab Şehrimiz barosunda mukaf 

günden güoe artmaktadır. Son ı ı ı ı· d ı ı · · ı lotle gösterilmiı bulunan nan- büro böcekçilıği istasyonu, 31069 lira a :ırına 116 ım e 1 me erını 18 yel bulunan avuk8tlarımızdun es 
körlüklerimizi, küslahhklarımııı 22596 kadro kadro, 31700 yıllık masraf serıelEırd~ bazı dış ~lemle~etler kinıdoıı roca etmişlerdir. Esııs~n ki ceza hııklml Naim Çiogller 40 
affettirmek için eimdi Cumhuri- I\aza çe nahiyelerde ziraat Köylü kur:;lar : den de şarap lsteklerı vakı ol l ablaları çocuklara vası tnyın' lira asil maaşla Sivas usll e 01ııb 
yet devrinde birer ı kültür meı· ve veterine teekitdtı : Her kurs 100 kişiliktir, maktadır, Fakat metcut fabrika miş olduğundan h 1 kiın amcııyı 1 

kemesi azalığına tayin ediimiştlr• 
kezi haline gelmiş bulunan şe· 26 ziraat muallimi, 26 bay 

1 

Kurs möddeti 15 20 gün h\r güuden güne artan dahili isi haksız çıkarara.k ,.e . çoeukl.arıl 
hirlerden mutahassıs bir ziraat tar, 48 çıftçi başı, 48 hayvan sağ devam eder . Senede 12 kurs ihlaki bıle karşılıyabilm~k için ablalarına leslıııı edılmelerı_ue Gayri mübadil 
ordusu halinde köylere hizmet lık memuru, ayrıca bu teşkihH açılır . 12000 lira iaşe, ibate ve güçlük çekmektedirler. rağmeıı kHQıran 8 lCayı hakım 
etmeğe, köylüler ile omuz omu emrinde 96 kicıilık lkedro ders masrafı E lk" k. . ·ı h ı r güıı hapse mahkum eımitJtir bonoları 

'ol "vve ı Rene ·ı şarap ı:-:ıı ı , . . 
za, tatbikatla nazar.iyatı at başı 1 40,000 liralık demirbaş alfltı Kışlık genç köylü mektep la ~ :1tımız iki milyon kilo iken fekrar ahlıılarına teslım edı lstanbul ve dı~er şehirlerde 
kosturmağa geleceğız . zira iye, 31680 kadro Jeri ; . . [ lecekleklerini anlı yan bu cocuk /ki . ~ b . de 
K 1 h 1 t gPçeıı sene 4,5 milyon kıloya çık lar sovin"le huzuru h k n d n . gayrı mu adıllerin ellerin ongre nası azır anmış 1 Selektüriznsyon : Mıntaka örnek çiftliği iQio mıştır. v f kı bonolar makbuz mukabilifl 

Memleketin her tarafındaıı 1 30 adet selektör, :lO maki dedir . Ders müddeti beş ay ayrılmışlardır. 1 de toplanarak Defterdarlıkla' 
Ticaret odalarından ve vill\yet· uist, 2400 ton ilaç (senevi) 50400 devam eder . iaşe ve is elbisesi Bu artışı göz önüude tütan ~ ~ • • J' İ z L' ; vasıtasile Maliye VekdletiPe 
!erden birer mufassal rapor is kadro, :lOOO dekarlık arazi, c.r 1 verilir . 28100 lira yıllık m ısraf Inhisarlar Vekllleti istihsalatı ar yBıınmız ıcare ve a111re : gonderilmiştır. 
lenmişti . Her mmtakanırı husu ıı9k çifıliQ'i, 30 bin lira istimlılkj Pamuk işleri _ve veteriner tırmak ioto tetkiklere başlamışı 60rSBSlnda 1 Maliye VekAleti Gayrimub• 
sı dileklerine göre hazırlanmış bedeli, 82 bin lira hayvanat ve müesseseleri : ve bu cümleden olmak üzere U dillere verilecek olaıı yüzde bil' 
bulunan bu raporlar Ziraat Ve- aldtı ziraioe, ciftlik müdürü, de l Seyhan pamuk üretme .. jft v fnizli Hazine tahvillerini ted'1 

il • " • rausadaıı bir damUlehassıs getirt 
ktiletince inceleumiştir . Bu umu karı bee lira hesabiyle senelık liıti, Antalya kontrol memurlu~u Dün yapılan ci ~ir surette. defterdarlıklar' 

ıniştir. Vekalet ilkbaharda Bur teuı elmektedır. 
mi dilekler üzerinde alAkadar masraf, Mücadele meyvecilik mek 105 bin lira tesis masrafı, 46404 1 
makamların noktai nazarları, bu tepleri VA böcekçilik tı sekkülleri: lira kadro, 20 biıı yıllık masraf uotarla ;oui ve büyük bir şarap muameleler Defterdarlıklar bu tahvilleri 
· ı · t tk"k' · ı · ı · ı b Ad - d ı · j v · - ı · fabrikasıuın incıasıııa bacıJanacak j o- h · ., T. t peyderpey gayrimübadillere ,e ış erın e ı ı ıç n getır ı en ey ana muca e e ıstasyonu eterıner muesRose erı ; v v un şe rıınız ıcare ve za ı ki d. 

. rece er ır. 
nelmilel şöhretli profesörlerin senevi 35306 lira masraf, 35306 Çukurova harası, Mercimek lır. Bu fabrıkanın iuşaatı bir lıire borsasında 7 ton kaysı 23 

mütalealariyle takviye edilerek lira yıllık masraf. 2992~ lira 
1 aygır deposu, 37776 kadro, 55 senede bıtirilecoklir. 1 kuruş 75 saıı'irnden ve 15 ton Çocuk esirgeme kurumu 

ilmt bir esa a irca olunmuetu . kadro, Mersin portakal bah~esi \bin 282 ma~raf 1 karaman üzümü 12 kuruş 50 şubatın ikinci günü akşamı 
Kon.erenin bu projesine ve ıklim Tarsus meyve ağaçları fidanlı~ı Su ieleri ; y 1 santimden ve 9 ıon 500 kilo no bir müsamere verecektir. 
earllarına göre; memleket on Antalya narenciye istasyonu,: An 1 Tesisat ve teçhizat 50 bin ll f t ta Ş ; hud 5 kuruş 625 santimden ve 
ziraat bölfı!'esine ayrılmaktadır: tal ya narenciye fidanlığı. 19296 lira, baş mühendis, 20 daimi us Hava tehlı.kesı"nı· d.. 75 ıou çavdar 3 kuruş 35 santim lağın 34 kuruela 37 kuru6 5V 

Biz; lçel, Seyhan, Antalya lıra kadro, 38665 lira yıllık mas ta, 418000 isletme masrafı U• den ve 10 ton Et'e~li fasulyası santim araf.ında ve kapu msl• 
~iU\yetlerinden mürekkep olan raf. 64440 lira LtimlAk ve inşaat 1 

Pamuk çellik ve sauayii zi şün ve kurumuna 1 14 kuruştan alınıp Ratılmıetır. Olll 38 kuruşdan munmele got 
cenup bölgesinde bulunuyoruz. Adana ziraat mektebi, Adana raiye •ahsisatı 15 biu lira yıllık 1 Adaııa borsasında kle9lau- dü~ü gelen haberden anıoşıl' 

Cenupta kurulan bu üçüncü makinist maktebi, Antalya ipek masraf . yardım et• dın 40 kuruı;ıla 42 kuruş ve p armıştır . 

Fantazi 
Piyeı ve Senaryo 

25 
"Kız yüzünü baeka tarafa çevirir., ·Soytarı 

bundan canı aıkılır "Fakat doğrusunu söyliye· 
yim mi Bence Allahın gözleri yoktur. Daha 
do~rusu bir kördür Bunun içindir ki ıgüodüz 
günee ve geceleri ayla aezer. 

Halk ba~ırır • Allah ieitmesin soytarı. 
Soytarı • O znten sağırdır. KC'ır ve sağır ol· 

mnmıe olsaydı insanlar böyle mi yaeardı E&asen 
bu tarhgıı i&lerinı iyi gi(!erse inanırım, gltmezu 
hiç de inanmam. 

Uhalu -Ru bahisler de gevezelik olmaz uzun 
kulaklı anladın mı ? 

Halkdarı biri - Pekey feyleıof rüya nedir. 
F'. B, - Uyurken te uyanırken olan veya ola · 

cak olan hadiselerin sey7al atoma yaui ruh a· 
tomlaı:ına tesirinden hasıl olen bir nevi hissiu 
enlayı&ıclıJ'. 

Halkdan bir baekası - Ben de bir eey sora 
cağım bu saydıklarıniz belli olmıyan gözle gö· 
rünmi7en eeylerdir Şimdı söyleyin tavuk mu 
yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan Çıkar. 

F. A. • Tavuk yumurtadan Qıkaı. 
F B. - Ha1ır, 1umurta tavuktan çıkar. 

Soytarı - Bunun reubını ne olur ben vere 

1 
yim eevketmeab. 

Uhalu - Pekey sö1le. 
1 Soytarı • Yumurta tavuktan ve tavuk yumur 
tadan çıkar lakin •halkdan birisine hııabnı. se 

nin gıbi kazlarda muhakkak çılk yumurtadan 
çıkar anladınmı "Herkes gülüeür. ,. 

Uhalu • Feylezoflar yoruldular. 
Halkdan biri • Rica ederim ben de bir ş·ey 

soracaQım. Adam ne den hasıl olmue ı ur. 
Soytarı • Fili hareketden. 
Bir kadın • or yeter artık be soytarı. 

Soytarı · Ne yalan oıı. 

F. B. • Yalan degil yalnız bayan asıl madde 
yi soruyor. Adem toprakdan ve havva da adem 
den hasıl olmuetur Ve biz ötedenberi dört kuv 
veı kabul ~deriz. Toprak, hava, su, :atee. Bunlar 

dan hava ve topraQ'e hepıtınden fazla zihnimiz ta 
kılır. TopraQı her eeyin anası olduğunu kabulde 
israr edeıriz. Bence topr·ık havaya naıArarı ikin 
ci plAnda kalmalıdır . havn bir küldür . Ha 
va tabiatın hepsini kucakladıQı iç n adem hata 

dan hasıl olmuştur. Hava da havadan baeka bir 
ııey değildir. 

Uhalu - Benim başını a~rıdı arıık 
Bir bayan - Rıca ederim yüce kral beıı bir şey 

soracağım . Niçiu k}ldınlnrdan peygamber gel 
memietir. 

F. B • Erkeklerin hodbinliıtı yüzünden kadın 
dan peygamber gelemedi. ~ımdiye kadar kadm 
dan peygamber gelmie olsaydı dünya bir çok 
fenalıkladan kurtulurdu. 

Uhalu - Sizin fıkriniz nasıl feylezof. 
F. A Benim fıkrlmce .kadın peygamber ol-

ms~a l:lyık dı ğildir. 

Hep kadrnlar bırden - Seni protesto edi)Oruz 
feylezor. 

F. B. - J\adınlar reygamber olmağıı çok lıl 
yıkdır. Hem oular peygamber terin ilham knyrıa 

ğı ve ayni zamanda silahın diinynda bir ben· 
zeridir . 

Hep kadınlar birden - Yaşa feylernr yaşa. 
Erkekler • Seni protesto ediyoruz feylt-Zof. 
Artemie · Siz nasıl uüşünüyorsunuı. uhalu ? 
Utıalu • Fakat beııim bunları düeüııecek ka 

dar vaktim yok ki sevgilim. 
Artemis• • Bir au için düşünmelhıiniz mesele 

c;ok ciddidir. Fe>·lezoflanhıu birisı dö!lru böyle 
miş olabilir. 

Uhalıı - Dos:truımu ı;;öyJemek ir.oh ederse ka 
·dırı peygn mtıer ohımaz. 

Artemis - Fa.kat benim babam Fıdyns anıım 

Afrodile alhahım derdi. Siı. l>ana a!lahını demeyi · 

ıı i ı IUkın peygamberlık kadın içınde layıktır d 
mPge dılııı ı z varnıı)or. Aııhı şıldı ı;ız benı se 
mıyorsuuuz 

Kadınlar - "erkeklere11 gnsıblar, hodbioltıf 
Hele bir k< rre eçe dönelıın kozumuzu sızıtl 
paylaeırız. ~ 

' Soytarı · Si7.i enayi erkekler sizi çok eU~ t 
ki evli değilim,Şımdi evlerinizde kızılca kıy8tf1 
kopunca anlarsınız Karııarıua kılıbık oıaıı 1 

peygamber de~il allah demea1"e mecbur kalsol 
lar Süpürkenin kılıııQ gibi enselerde boza V; 
recek. Memnuu oldum ~ 

8ır lı:adıu • MeselEyi burada halletmek lıl'1 

Kadınlar ınuvarık görürseniz beu pemgambe' 
~imi illin edeceğim. • 

Kadınlar • Pekey münaı:ıib 
Erkekler - Kabul eımiyoruı . 

Kadın •kocac;ına" sen de mi kabul etrnif0 

suıı söyle bakayım. 

Kocası · Fakat karıcı~ım nasıl olur. 
Kadın • Basbayağı olur kabul etmezsen soıı' 

sen bilirsiu. ti 
Kocası • Arkadaşlar be;ı karımın peygaıJl 

lil'tine inanıyorum. 
Erkekler sen inan biz inanmıyoruz. f 
Kadın Ey benim sıwgili hr>mşirnleriıtl• 1 

rü~ orsunuz ki ııeygaınberlıgiıne inanan yall
1 

kııcamc.lır. Sız bana yardım etmelısiuiz. 

- Sonu var -
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

ANKARA 1 ·· · -· 
Radyosunda bu Dünyada Neler 
günkü program --.iiİiiiiıiii----..-..---.---· ....... --..-=-=--=" 

Türkiye Radyodilu•yon l Rağbet görmiyen icatlar 

oluyor MERSiN 
PiYASASI 

UJ-1 - 938 

postalMı, Türkiye Radyosu, 1 1928 de ga'letelerde şöyle! 1885 de bir Amerikalı mo Pamuklar 
Ankara Radyosu. bir haber intişar etti: Saçları törsilz havttlanan bir balon l Klcvlant 

Ku. S. Kn~ 
ı=====-=-- = 

DALfiA UZl.JNLUCU döacillerılere nıi1jdel. Yeni bir icad etti Balonu sekiz on kar Dağmah 
169 m. 183 Kes. 120 kvv. şapka icat edildı, bu şapkayı talla ağaca bağhyor, ve öyle Kapı malı 

'f A 9 5 · 1 · dökill ı ı. • t' Koza • . Q 1 .74 m, 1519 Kcı. g~yen erın. . en saç arı ye ce havalara yUkselrnea. ıs.~ Kırma 
20 Kvv. T. A. P. 3170 m. n1den yerıne gehyor. yordu. Fakat bu icadını tecru Kozacı parlağı 
!1465 Kes. 20 Kvv, ~u ş.opkanı? ha~ası pno 

1 
beye kalkınca kendi de beğen Buğday- Çavdar 

Cuma 20-1-939 mı rıtıbk bır m~k·1ı~e ıdıe boHşaltı rnedi çUnkU balon yerden bir Sert anadol 
2 . . . . .... . ıp aşa geçırı ıyor u. ava . Yumuıak 

1 ,30 1 üı k mUzıgı · Pi. sız kalan başta tUyler peyda tcarış bıle havalanmadı . • v 
!) 00 S · . Y erb bugdayı .1.,. aa~. ~\)ans, meteoro· o~u~·or.du . Daha doğru.su rnuct " Çavdar 

lOJı haberıerı dının ıddıas1 böyleyd1. Fakat Elektiriğin icadından son A d 
1 1 

f 

18, 10 14 Müzik (şen par· tecrübeler fena netice verdi. ra biri meydana çıktı: Benim na 0 Ay~: 
çttlar • pJ. Be icad tutmadı. dedi aydınlanmak için etekti Anadol r 

•"• riğe ihtiyacım yok. Mum, pP.t y I' 
18,80 Program. 1875 de bır Fransız yeni rol. havagazı da istemem. Am N~hr 1t k tra 

b. k' l t 'h . b . d l o u e s 18,3!> TUrk mUıiği (ince ır na ı vas1 asının ı tıra e pullerin içiae ateşböceğı o fasulye 
saz acem as.iran) ratını aldı. Bu Uç tekerlekli d d şıklandırıyorum Yul f li 

bir arab1 idi. İKi yanında urup o amı ı bT, b a. yer 
19. 15 Konuşma ( haftalı" . d ki Bunu herkes yapa 1 11 ve e Mcrcımck ıark 

)an nn car ı vapurlarııı çark ı ı f 
spor saatı) • . . . . . davadan ışık anmış o ur · Sablep 

0 . l)erlerıne beıızıyen ıkı boşluk. Bir odayı aydıotatahilmek T tl w en 
19,3 Snet, erms. meteorow vardı, Ru boşluğa iki köp"'k •. a ı çog 

lojı haberleri ve ziraat borsa· sokuluyor, köpelder yürildUk için kaç tane ateşböcı>gı !Azı~ Balm~mu 
ın (fıyat) 1 çe araba da uittabi yUrUyor getdi~ini hesaplı ya olar elt3ktı Cehn 

19,40 TUrk mUz•1Yi (muhte du. Bu icat dıı heğ~nilmedi. 1 riği tercih ettiler. Susam 
" Yapatı 

lif şarkılar, Rumeli tUrkOter) Vapurda yılan Sahte imzaların Siyah 
1- Bayati Araban peşrevi Şark 
2 ·Udi Ahmed· Karcığar şar çıkarsa tetkiki . Anadol 

kı Zshmı hicranın iİbi Brezilyadan büyük bir va Her memlekette sah 'e ve_sı Aydın 

44 
as 
37,SO 
8, 

yok 
36. 

4,75 
4.25 
3.f·O 
ıı,35 

3,50 

4.ı~.s 
4 
6.6~',5 

14, 
3,SO 
4,SO 

9 

18;50 

yok 
52 

\ d pur hareket etti. Hava güzel, 1 ka, s6bta pasaport, sal... dıp Yıkanmıı yapak 

:ı-~ı:: :rif. GHnül bezmi v~rurda her türlü
1 
k oo

1
fokr ve : J~~a yapıp satkank ve k gUnü

1
o Güz yunu . • yok 

leg ence mevcut, yo cu u gaıbtrınde muha~ a ya ayı e e Konya malı tafUk 120 
harab abad gamdır. yet güzel geçiyor... Derken veren sahtekar bulunur. Yozgat 

52, 
50 
80 

4 
• S~phi ~ıya • Uşak ş~r~t: günlerden bir gün yolcular a- Resme itt~idadı olanlar Keçi kıh 52 

39 

51 

20 ikinci k.~ ı 1 1 'l ~ 1938 

i 1 in 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en; 
ı 580 No. lu 8eledh·e k(111ununun 48 uıcı 

maddt-ısi mucibi ı ce b.-le.İiy~ meclisi 6-2-~39 pa
zart~si giirıü saat t 6 da bPleciiyP. salonunda .. mu
lat ıçtimaıru a~t etlt>ceğind~n u_ıua~·.yen gu.n ve 
sa<lll~ loplarıtıya iştira~ ~yı~nwnızı rıca ederım. 

içtima ruznamesi aşağıdadır. 
RUZ~AllE: 
1-Su işletme Lalimalnamesinio iki maddesi-

nın tadili. 
z -Su iicreti tarıf tlsi nin tadili. 
3 -BPŞ senelik mesai prJgramt 
4 - 16 bi11 lir~hk i~likraz akdı. 
5- HeJt-ıdiye resim tarifesinin bazı maddeieri-

1 nin tadili. 
6 -Blilcenin bazı fasılları arasında tahsisat . . 

miiııakaltısi. 

· · i L A H 
1 ı\lersin Sulh Hukuk lıAkimli~inden: 
1 Çeşmeli köy~ndea M_eb'."ed _oğlu Ş~ban Baz_ ltralın· 
•dan çarkçılı köyunden Ah oglu gok fbrahım aleyhıne açı· 
I lan alacak davasında o dolayı müddeialeyh adana yu:ıları 
davetiyenin ikamctg~hı meçhul olduğundan bili teblii iade 
edilmiş ve davetiyenin ilanen tebliğine kınar verilerek mu 
hakeme :?3·2·939 perşembe günü saat 9 a talik ecliJmit ol 

1 duğuudan yevmi ve saab m~zkurda mahkemeye ıelmesi 
'veya bir vekil göndermesi aksi takdirde muhakemenin gıya 
ben görüleceği hukuku usul muhakemeleri kanununun 141 

1 
ve müteakip maddelerine tevfikan tebliğ makamına kaim 

1 
olmak üzre keyfiyet ilan olunur, 

'-----------------------------· 1 

• 
Dbktilrnuş zambak gıb1 1 rasında telftşlı bir korku baş için imza taklıd etmek pek 

4 ·Dede Uşak şarkı - Ağla· \ _ t d' H f t k a ' gUç bir iş değildir. Şöylece Pirinçler ÜOS)'3 No. 939 ·- 500 

6 lırlar gU\dürUrler. 1 ~~:t:,r bıi.r yı~::· ça~~:::.çı m bakılınca da imzanın sahte o· ! Birinci nevi mal 18,22 Tapu No. Tarihi Cinsi H. MM. Mevkii Kıymeti 
ıcra 

ilan 
memurluğun~an Tarsus 

· Dellal zade ·Karcığar şarj . .1 b b b lup olmadığı kolayhkla anla İkinci nevi mal ııo Mart 9~9 Tarla 2, 7579 Karafakı Beher H 
kı İlti de Turnam . 

10.~ıdter~l •by~a~kat a çe ş lmaz Ancak rnUtehassısının Çay 260 280 K, 110 Jira 
7 K sıne gon eu en uyu uzun . ht . h k' l O l 

• arcığar saz semaisi. ·ı . . _' eltne geçınce sa e ımzıt, a ı K~bvc 1 ! Hududu; Şukan Şamh zade hacı Mehmet iken elyevm 
8. Rumeli halk türkUleri. ı k~~~ara - b.•.r yı~a~ guve~tede ki imzadan derhal ayırd edi Badem, çekirdek . İskenderanh Mahmut tarlası garben hallaç oğlu mahmut ve 

Koyua beni yüks ... klere. j ıu~um surum surunecektı. san lir. . . . içleri 1 Siileyman bassun iken elyevm Yahya ve Ali ile tüccardan 
Sabah ol un ben bu yer-ı dıgından kaçmıştı .. Fakat bu Bır kere hak1kt ımze~ın Tatlı badem içi 95 1 Ahmet tarlaları şimalen tarikiam cenuben şamh zade Mah· 
dP.n gideyim. lamayorlardı. çizgilari düpedUzdUr, sahte ırn Acı » ,. 58 i mut baremi veresesi tarlaları. 
Dağlar dağlar vire 11 da<>ler Y okular la la yfalar vapu zan ın ise çizg; kenarları mu Acı çekirdek 37, ! ı\ laca k lı: Kara fak 

1 
k. den ol 

11 
p il 

3 
la y M. si ııd ~ 

Alışiınin kaşları kare." run dörl bucağına araştırdalar· hakkak danteı~1ıd1r. Bunu far Urfa Yaiı 90 100

1 

Paydar og"'lu Ahmet Detg"' 
Okuya 1 • MU nihayet korkunç mahluku bul· keta:ek için de hususi mikros lçel ,, 70 ı 
Çağıa/ "'· zeyen Seaar, M duıar. Hayvan l.aloriler boru koplar vardır: Rorçlu: Kararalı k. den Ahmet oğlu Hasan ve 
Ç 1 • larrna yapışmıştı, İnsanın imza atarken ken ı kızı Sıddika 
1 ~ 8Knlaı: Ve~ıhc, Cevdet Çağ- İyi ama, yolcular arasın · dine göre bir kalem basışı var No·· betç•ı R'ırı'nc'ı artırmanın var,ılaeaib \;er, giirı, saat, aı • emal Nıyazl Seyhun d i · · · r" · .J ..... .J 

. da yılana şerbetli kimse yok· ır. mzanın çızgı g~nış ıgı 2Ü•2 939 pazarlt>Sİ saat 9 - 10 kadar icrada 
20,30 Konuşır1a (Çocuk Es1· r tu. Yılanı tutup sandıg·a koy· kaleme basışına göredır. Sah E J a .. t 7 3 

f f Czane ikirıci artırmanın yaJ.ı aca"ı yP-r gun, saa - -geme k ) v k. te~ ~\ r bunu arkedemez akat 
• urumu ı maga :mse yanaşmayordu. mütehassıslar hususi miıuos 939 S alı saat 9-10 kadar Tarsus icrasııufa 
20,45 Müzik (Riyaseticum- Nıhayet vapurun süvarisi ık I d . . . I' ki . · ~•• •=• .J 

1
_ ftbu glyri menkultln artırma ıartnameal 20-1-030 tarihin 

hur Flarmonik orkestrası - şef akıl etti, Uzun borularla yıla ı .. 0P 
8
1 

8 çızgı genış ı erını den Uibaren 03 9 800 No. u. tarauı icra dairesinin muayyen Dumra 
p . b 'b' olçer er, 9 uda herkesin görebilmeli için açıktır. tlanda yaaılı olanlardan ıaetorıu.) ~· •• gı 1 hava üflediler. So i Kimya IAboratuverlarınde 20 - ikinci kanun. 93 ::.ıa "''""'" alm•k .... , •••• , ifbO ........ ,·:- •• •H- ••o do.,. 

1-ı. 'ıno Naidhardt: lırnrus, guk havaya alışık ol mı yan yı ı mürekkebin cinsi. kaç senelik numaraaile memurıyeılmize mtıracaaı eımeı ır. 
l d d b • 2 _ Artırmaya itlirak için Y.akarıda yasılı kiymetln ytızde 7 ,& SP.r,fonik şiır op. 67 an ~n u, ayı!dı, yakalayıp olduğu da tayın edıliyor. İstıkamet Eczanesı oiıbeıinde pey nya milli b1r bankanın teminat mektubu tevd 

2-Nıno Neıdhardl: Yaylı sandıga hapsettaler, 1 - ~..,.. ...,,_, · edilecektir, (124) 
1 

3-f otek ıabibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak saz ar kuarteti ve orkest Mısırda beşb;n se- ------------~, b kkıP "'hi ~erinin gayrı mea1ıı:uı azer~ndekı ~aklarını hU1uıne .t•ta 
ra için KonçPrto op. 7 4 .: maarata p dair olan iddıalarını itbu ılan tarıhinden itibaren yır mi 

3-VV A M f . ne nı'..,. 13 b. nelı·k bı·r me •ar 1"' u·· cca r i i d e...ralu mOıbiıelerlle birlikte memuriyeıimbe bildlrmeıerf . oz ı rt; seo om l .,. MI n ın M ııon çdn e Akıl halde hakları tapu ılcilile ubit olmadıkça aa&ıı bedel-R ıcap e er. ı ı e maJ·fü No. fl04 metre dı.bı.nde bulundu j nin pa1ıa1maaından hariç ka ır ar . . i k 

d f l • 4 _ Göıterılen gQnde artırmıı.ya ıt& ra edenler artırma ıar& Ad11g
1

0 • Allı.ıgro 0 tef () f l nameaıni okumuı ve 1ozumıu malumat almıı ve bunları temamen Andant • p t ltalyan gazetelerinde okun Mısırda Miliddan 2800 · kabul eımtı ad ve itibar olunurlar. • 
e res O 00 l' 't b' k w l 8 • • 1 G- Tayin edilen zamanala gayri menkul tıç defa baguıldıktan duğuoa göre denizin 1S bin 3 O sene cvve ınc aı ır mc Rl'jistro igıt ı, ırıocı ıonra "° çok artırına ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh.&mmen 2

1 ,45 S at, eslıam t· h 'l"' t metre dibine kadar ioeçekle zar ketfedilmiştir. Bir asilza ikinci ve üçilncil cinıte.n l .ırı me&in yozde ye&mit betini bulmaa veya aatıı isteyenin alacağına k ' a vı el t d f 1 rQ~hani olan dig&f' alacaklılar balunupıa bedel bunların o gayri men-amhiyo • nukut bo sa (f , ) re mahsus yeni bir ilet bulun deye ait olan bu mezar ngi 1 mamul tüccari e ter erıo k 
1 

ile ıeminedilmiı alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazıa en çok 
21.55 MUı'ı k ( r sı ıyaı ı muştur l liz arkeoloji mütehassısı Mis• 5011 partileri de geldi. ı:'tıraoın ıaabbOdU baki kalmak Ozre. artırma on bet gon daha temdit 

l<OcUk Orkest . . f d d Ü _ l tük k ye oo betinol gono aynı aaıta yapılacak artırmada 
re - şef Necip A 1

• Galeatso de Laıtctsıye JS ter Emery tara ın an mey a ç ıutun ular enme hedeli ıatıt iateyenin alaeıtına rOchaoi olan ıiiğH alacılı:hların 
0 

gayri 
Şı\Jn 1 k J t Ah lib' d' menkul il• temin edilmit alacakları mecmunndan faalaya çıkmak l • Johenne8 B h minde bir ltalyan ° an mucit na çı ara mış ar, şap ı· üzre ır, l şarııe en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse 

car dansı N~8 ~ns • Ma- bu aleti deniz askerlerinin 

1 

din enkazı ile libidin yanında Numara11z deftcrl.,r i e ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 
2 Viıly Rıctıart• hizmetine vermiştir d.uran •. vc ölilnünkruhfuna tbah- Kopıva defteri 6 _ Gayri menkul kendiıine ihale ohıntn kimu derhal veya 

.. k Uçü k .. 1 'J' urilen mühlet içinde parayı vermezu ihale kararı teaholunarak 
bal t U' t· - SlS el6ı CD yeme ıo rası eı J f, • '"endiıinden evvel en yü.lıı:aek teklifte bulunan k!inıe arJıetmlf olduıı.u e s 

1 1 
• b' d b · ld • ·b· Envanter e terı .. ı; 3 F · d V 1 ıo sene en erı o ugu g• ı 

1 1 • reı a ter , S d k l d Ü k I bedelle almag-a rast o uraa ona, rası o maz, veya buhınmazaa hemen 
4 - de M ·h . ~rene l" H b 1 . • mışbr. Ara an geçf'n asır crP.ISİZ olara )U- OD bet gOD mOddeıl• artırmaya çıkarılip eo çok arıırana ihale edilir ıc elı Çoc k ıman a er erı iki ihale aoıındaltl fark ve geçen günler için ytı&de a aen hesap ları. . u oyun- larr .rağbmcl:ık ölü ycme~ininbgü su~i makine ile uuma olunacak tais ,,. diğer zararlar aynca htıkme hacet kalmakaısın me 
"'• il L vcrcıa, a ı , ııgv ır ctı, se ıe, muriyeUmi&ne alıcıdan tahıll olonur. • '183 · - anns ··h · 

0 
• • 1 1 k d 4 1 · · f " 2 6 M . 

0 
ı- nüyUk veıeı Limanımn:da bulunan türk meyvi yuvarlak kurabiye ve ra annıa la ır. ::100 numara ı ıcra ve ı las kanununun 1 inci madde 

7 • 1 eııııer -1DUğün lören1 bandarah Sakarya vapuru kö· ekmek dilimlerinden ibaret ol Fiallar lwr yerd~n sinin 4 Uncu fıkrasına tevfikau bu gayri menkul sahiplerinin 
• ~~op~ld · spanya melo· mür ve yice Türk bandıralı duğu anlaıalmıştır. Yemek ucuzdur. bu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala 

8 • ._;ıerı • polpurı Amasya ve Demirtaş motörl• kablırının şekline bakılarsa ! rını ilAn. tarihinden itibar.,n yirmi giln içinde evrakı mUsbi 
ans ~aınıer · Serouad B ı b dı J Bal kl · b ı k SEO '0 -:. :\ (lı'R telerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerıle sabi 9 - Ter rı gaz ve u gar an ra ı o yeme erın azı an sıca ~ .'1 ~..,. 
npo Tempo - galop kan vapuru çimento tabliyc~i- olarak yenilmekte idi. Mısırın SEV ~IEN olWadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklert 

23 00 d t kt d' 1 S k1'ara m k" · ~ k ş cihetle alakadarların işbu maddenin mezkQr fıkrasına göre . MUıik (da ) ıe evam e me e ır er, a ev 11 cıvarınc a e Uray caddesi No, 
41 23 45 24 S . OH - pı, Alman bandıralı Aadros fedilea bu mezarda birçok ki Mersin hareket etmeleri ve daha fazla maıumat almak isteyeııleı· 

· k' on 
8Jaıı habarler ı vapuru da bir mikdar bububat selcr, vazolar ve tabaklar da 1 939 500 dosya numarasile Tarsus icra memurluğuna mUra 

ve yarın ı program. almaktadır. bulunmuştur. f caatlari ilan olımur, 



YENi MERSiN 20.ikinci laııurı t939 

Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :r.A:ER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mers·ın • ı ı Yıl/ıh Fcsılosız intişorın 
• da muı·alfohiyEtini holhtan 

gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ 1\ 1 ERSİ N : Sizin G~zetenizdi~ Dertlerinize dile~lerinize nHI 
M ER S ı N sütunlan açı~tır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME iN MATBAASI 
------------------------Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~lRı lID@W@& O®ir~lM~lb(gfM lMl&lRıfPlbfglRılb[g 
K.İ TAP GAZETE VE ıv.ra~UA 

·ı'abı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~eğendirmek şHtile yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

~-------·-------------------------------------

@H@H~~@H~~~~~@H~~~ 
fgu Nisaiye Opratoru ve Doğum Müt•h~ssısı ~ 
~ DOK.TOR. ~ 

1 A. -Ya kup Aslan 1 
1'iiJ1 Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş~ 
~ Hasfolarını her gün8-12 15 - ıs e k.ı dar kabul mu::ıyene~ 
~ ve tedavi eder. I~ 
fnll ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ~ 
l!!:::! Yoğurt pazara No, 1 ~ 

~@H~~~~~@H~~~~~@H~~~~~ 
m 'Ei=:i---~ıtı~~· ı•tmımmıımummuımzmımmııııt' 

• Sağlık . l lülgen ıtnyat deposu 
!l1 Eczanesı ı s .. t ., . d .. - , ı , . . i ayın muş erı erın en gormuş o -

1 • Mersm Gumruk karşısında ~ dutu rağbet ve takdirlerinden dolay• 

her nevi Avrupa, Yaln z 15 g .. n ~ Yerli eczayı tıbbi- 1 1 U 
~ve ve müstahzaratı •1 ~Bayram dolayısile fevkala-i 
bulunur. § " 1 
=-···=c:ıE:----· .. iES ~ do tenzilat yaptığını 1 

ısayın müşterilerine bildirir~ 
YE H i M E 8 s i H il VE 1 

Nüshası 5 Kuruştur IÜLGEN kolonyalannı 
Abone \ Türkiye Hariç ~ 

s::~·::k ; ı~~ K<. 20~~nk 1§ tercih ediniz ,; 
Allıaylık 000 

Oç aylık 300 

Bir avlık ı 00 

1000 

5) } 

Yo'·:ll r. 

Resmi ilioatın satırı 1 O 
Kurustur. 

Fenni Sünnetci 
Sıt~ı T annver~i , 

St•ri '~ ağı· ısız slirı&ıt'l 

)apar. 
Fakir çocuklara parasız 

Adres; 

= ~ ~ .. .. .. ~ 

ı Ulgen Ulgen Ulgen 
~ 
i g ıtrıyat clt•posu 

•tmfmlmm!mltmmllm!lftmJrmmJ' 

~~~~~~~~~~~~~b~~~~~~bA~~~4 
··~ ...... ~ ...... ~ ........ . 
·~: '1,arsus tüccarlarına l 

. ' •:• Tarsu~ta şinwrıdüfer ve nakli)·e işlPrinizı 1 
•:·~olıt\lastıracak Sigorta bd..-rirıizi tımrıİ\t'l ve ı 
~· ., - t .. , "' ... .:.sii rallP. \' :ı ı).ı ca k uıiif>SSCSP. ha 1 i fa aliyt> LP- Jr , eti 1 

* * « * • llRllll8lllill'8 tta1. ~-fıl~·• 31 MHMl&iUllD'Ri! 118 8 • • * • • 
Tarsus pıışa ga
zir.o~u karşısı 

. . ~ . ~ 

•:•rmrinize anıaıh•dir. ~ ' 
••• 1 - Ş ı nıPrıd lifoı k rnuis y o:ıcu 1 uğo, Na k 1 iye İ • • •:• •+• 2 .\Jali istişar~, İlİr:Jz ve lt•uıyiz layılrn· i ~ SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNUZI 

- NASIL :r.A:I 

KAYADELEN 
SULARINI IÇl\t1EkLE 

Sıhhat ve lç\imai Muavenet Vekaletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyrt; "ıoo ~oıö ~uycı ~arfolumuı N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
aenk : U~uk~iz ~1t>cmu ~ertlik dtırecr~i ''FrHnsız,, l.5 

* .. Yurtdaş ·•· ıar• ~ * •:• 3 Yarı:-t,"ın. NHkliyP, lla .. \ ' al , Cilwz \'P lalı-•,~ ·:· .... -1 Kızılaya :i: sil ~igorıaları Aadri oğurlugiloe 1 
• •!• Recep gürışık ' 1 o ~ 

•:• kollektif şirketi l 
1 1 

..... ~ aza o un uz .:. . Tarsus Belediye altınd:._d1 
ummımııtttm•5f.~t§.9: mımıllllP" ., _______________________ _____. 

1 Z A F E R Aile Sineması 
1 Bu gün gündüz saat 14,30 dan itibaren ~aşiar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~en ola' ~ 

1 
Koku ; Koku~uz Uz\} maddeler için sarfoluıaan müvelli-

diillıumuıa litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, tilredt~ o.ooa3 gr ;· Latif 
Klor "CI ,, ., 0.007 4 

'reanıül·, Mutt\dil Nitrat ''No 3,, ,, o.0040 

Tadı 

1

1\itral "No 2,, yok 
AmonJak ''Nll3,, Yok 

FNwin ~n on usullerine ria}·el edert-k k(tynadı~ı yerindt~n ilıba· 
rerı istaS)Oua kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlara dökülmPkl~dir. Oradan lh hiitiırı Fiziki ve kimyevi 
ev afım uuıltofaza edt'r~k ve hiçbir ureıle el dt•ğmedtııı hususi kim .. 
ya/eı·i111iz~ v~ :\daraa ., 1hluıl Bak:Jrılığııun tayin ettiği . 'ılıhiye 11ıc~mn · 

ro huzurhıruuJa darırncanahır ve \ agoııla r KAY ADEtEı ' suyu ile 
~ yıkuodıklan ;onra dolrlurulm(tktu ve ~ğızları Sıhha Ol f)mtıru tarafın-
" dan mühürlenerek ŞP.hrimize gelmeklf~dir. · 

1 
il 

1 • 1t ,.. .. 
*••ant•••••• ••••••••••~a•••1111•••••~••• 

Yeni Mersin Basımevinde ~asılmıştı 

İKİ YENİ FILIM EIR.DEN 

1-Cehennem kartalları 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

J ık Uoh 

2· • 

Tinı \lakoy, Jolın Wrtyde 
I' 

Pek ya~m~a; Si Iah l ara veda 
Muazzam harp filmi 

TÜ.R.X:ÇE SÖZLÜ 


