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ispanyada Harp ok iddetleridi 
Frankist kuvvetleri Barselo~' 
na e~rafına kadar geldiler. 
Şehrın düşmesi bekleniyor 

Baraelonanın içerden müdafaası 
ıçın ha~ırlıklar yopıldt 

Vali ve Parti 
Başkanımız 

tedkik ve tef ı lşlnrde bulun 
mak üzere mut:ıt tefLişlPrde bu 
lunmıık üzere Mut ve Sılıfke ka 
7. darına gitmiş olan Vali ve 
Parti lıaşka-Jıınıız Rülınfddin 

Nasuhioı:tlu evelki giio akşam 

şebrimiztt <tönmüşlerdir. 

L\1illetıer Cemi 
yeti l\oııseyi 

Un çuvalları etrafında yazılan Son toplantısını yap 

yazıları tavzih ediyor 1 tı Ve celseye 

Maliye Vek81eti 

nihayet verildi 
Barselona 21 (Radyo) Kadınlar fulmkalara 
Fuınkistler önlerinde teıık Ôııleriııde askeri havalar Mersin ve Tarsus~a 

Ankara 20 "Radyo• -

Maliye Vek41etinden bildiri! 
ınektedır: 

zı df-ğ ı rmenciler oQzı kurşunlu Cenevre 21 "Radyo,, -
çuvalları alııııdon ve yan larırı Milletler cemiyeti konseyi 

ve üstlerinde tnnıtreler olduğu çalmakta otan muzıkelar sokak 

tıatde dört uoktndan ıaarı uıa ı ırda doıaemakta ve har be er Baro müzaheret 
geçmişlerdir . Yalnız b!r nokta kekleri leşvık etmektedırler • 

Bir kao aündenberi letanl ul 

de müntFeir bazı gıızeteler Meli 
Ye V~kAletiuden de~irmenden cı 
kcscak unların behemhal yenı çu 
vallarla çıkarılmasını ve bu çu 
vallıtrın bir dehe kullanılmama 
sını bildirdiğı ve bu tebliQ'atııı 

~kmek fıyHlının arlmaRına sebep 
Verec~!lini yazmaktadırlar. 

dan delerek içerısine un konul dün toplantısını yapm ış ve Çın 
makta olduğu görüldüğüııdeıı meselesini müzakere etmiştir, 

da i~erl.eren kuvvetler 60 tankla I Kadııılar lmllgi tarafından büro/arı açıldı 
eehrın ılk evlerine yaklaşmışlar Belçıka kralıçesiue madam Ruz 

12 
. 

. } •I 3499 sa>ılı kanunun 2 ı acı ve Şiddetli b' 1 1 k ~ c le, 'e delıa l.ır çok "Ük~ek 
ır a eşe erşılan ' maddesi hükmüııe tevfıkao baro 

mışlarctır B nl d 20 k zevHtırı refıkala rına ispanya 
• u ar an taıı Iı"ıankibller larnfı cıdan 1 ı idare meclısi tarefıııdan tayin 

vamah çuvallarıu yamalarınııı Soz alan Fransız delegesi 
Çıeu mRkina ile dıkılmesi 111 Çiıılilnio mukavemetıııi anlA a 
ınayıs 936 tarihiııde alnlrndnrlıtra rak bunun dünyada hayranlık 
ıeblı~ edılmişti yoksa <if•glrmeıı uyandırdı~ıoı, Fransanın çine 
ıerde çuvalların bir defa kulla yardım da devam edeceğini bll 
oılınası yamalı ve dikışli ÇU\'&llıı dirmi~tir. 

şehri ş' ld . Japı au 
fak ol ıma on çevırmege mu\' af c ııay11llerı bıldirır lıir pıot~sıo, olunan tıaro locasıııda kayıtlı 

rıa kullnnılmaRı meuubah de Sovyet delE>gesi, sulhçu mil 

muştur • t .ılgra fı çt:kmielerdir. ı uukaı ı a ~dan S u ffıttin Tokere 
Sehirdo mukavemet h azır ~ıkıoryn ikı kadının kalledil ve Rulıi Tt'cenin ne:ıarel ve mü 

lıkları hummalı bir faaliyet! ... meeı heyecanı artırmıeırr. rekabeı:ıi altıude Mersin ve Tar· 
devam etmektedir . H er tarafta Otıkılen lolgraflarcta czcumle susta birer adli nıü:ıaharel bü-
hazin hir manıera v•·rd S Bütün kadın arınııı bu yeni roları teekil odılnıış ve mezkur f .. ır . .. . . 
erbul.k ş hrıa çHhre ini d<•ğ oıneyetı de öğrenmeeiııi istiro lıüroıarda vazıfe alacak a• ukat· 
lirmiştir • Kadınlar elleriııd; ruz ~eınnkledir. iare Ait sıra <lefıerinde idare 
levhala: sokak sokak gezmekte R oııdra ~l •RRd)'O• meclisiııre tertip edilerek muma 
dirler · Levhala d · oy er HJausınıu muhabiri ile1hımaya tevdi edilmişLir . 

~ildir. Görül~n lüzum üzerine 
Ba haber doQ'ru deaildir. B• keyf i yeı tatzihan beyan olunur 

Atatürkün tarihi 
saati aranıyor 

leılerin çine karşı vazıfesini yap 
madığıoı, çinin kahramanca har 
beuıaıni söylemi~ ve çine yaptı 
~ı mukavemetlerdtn dolayt yar 
dım f:dllmelidir, 

Moskova hükümeti her za 
man yard ıma hazırdır demiştir. 
Dığer delegeler de bu mevzu 
üzerir.de sözler söylemişlerdir. 

b 1 r 8 eu ıbareler bildıriyor • 
u unmak:adır . ' 

E k ' Fraııkıst makamları Barselo 
r ekler istilıkAmlara Mersin Barosu 

diYam hasiyet azalığı 

ti lı-taobısl, (Yeni Sabııb) - Llmıın paşa Almanyada vt>fııt et- sı 
fı,vlçrenio ıanıomış ııaat fıtl;· liğl zamıın eşyalım mnzay~de llel 

rlkalarıoın mumesilllerlndeo bırı sıstılmış olduğıındııo bu satıll Ame 

Bu celse ile mılletler camiye 
kooseyınin 104 üocü toplantt 

sooa ermietır. 
Erkekler Cephe"e nanın pek yakında düşece~ini == , katiye ıle söylemflktf-ldirler. 

lımlrdeo şt-brlmıze gelmiştir. Bu ~~~osf ovak çeteleri 
Birleşik Amerikada ayda 

_Beşyüz Tayyare 
ımali Kabil mi ! 

rika Zt!Dglolerlndeo biri dfğerh 

. zst Çııoııkkale mubıırebeslode l /liicum/ ..... ,ına deva·m 
Mersit' barosunun geçonler Uıu Ş fımlz Atısta kUo Conk ba bir tıalla ıs1mıştır. "' 

de y apı ı~ı umumi heye\ toplan . MOmPı;Sil dll:ter lıir lhtlmttle J• l 
ymDd8 bııytıhDI kurlııraD Saıtlı e iYOT ar 

tısınd a 3499 sayılı kanuna tev ımsmaklıı dır. MOİnebSil ş\mdiye gOre bu S'tııtin inkılap mnzusind"' 
Verşo"a 21 (Radyo) fıken dıvaııı haysiyet Aza nam old ıığ ıınu söylemektedir. Eğer sa 

ıetlil\i olarak baro levhRsında kadıır yııptığı lııhklkat ııetlc•slnde l k Qeko:ılovak mılisleri 18 ikin 
ıs k k ııt ukı14p m0z"slode de yo sa 

kRylllı avukatlardan Fıkri Üıılü Ulu ş ... fin c.ı nını urtBrbrö pıır cikdnunda hudutta giJmrük mu 

Amerikan hava r 
reisı Lsrhton R "enıcaret 0.dası jf0 falırıkolılar<!an her tıpte 3675 

Q k · ı i h 01laoıto blJ sıı11tl At:llUrk o ıı - fısbrlkıt 0 zıtm1tn sa1ttın bulunduğu lıafaza teşk "ı JAtıııa lıu~cum ı·ıe ı"ki n n e serıyııt e cıı ı p edild•'1i 1 
1 

· k K ouıohır I.imBn Foo s~oders P.ıştl ye bıleoe 2000 lira mOkatııt vere kiaıyı· yaralamı " "'e ormandekı" 
hava eııdü t . . l ' Amerıkan tnyyere Çıkarılmıetır 1938 de ay 

ııı yazmıştı . P.yfıyeti inlit\ap ,. Y y 

Adliye V'"'lfAlf!tinn arzorlifmiştir. yıt bııtıra olarıık h .. dlye t'lmiş ve Cf'ktlr, rıııın n ıkLıdarıııı an 
latan bir rap da 150 askeri tayyare çıkaran -------------------------------

mıatakada bir eve bomba almıe 
lıırdır • Polonya bet Qekı hudut 
harici etmiştir . orun fa demietir kı· E"ı'r eı T 1 b ti El 1 N l . . l -: Amerikan hava lmataıh ı amerıkaıı fııhrıkaları, Senenin ııi U n ue a t 3 yu; an Va Il } a } ) ye s 1 Il ( e 

ııele~ı bu Rünkü ıstıh aliui ıkı hıtyet ne doğru 200 tayyare) i • p 1, J L 1. • • 
mlslı aı·uır11rak seııede 6000 ns lıuln uştur. Egn bir inşa p •og' T eş ki/at genişle- K .. k 1 k . t f d b .. yBıOS OV3J\ 11ar1cıye nn1r1 
ker~ lAY)•are yapabilecek kudret ramına gÖ 0 hanede 5500 layya tı'lı'yor oy a ınması e ra ın a u- • • 
tedır. Hapor V t C l 

u ynzan zata naza re Çıkarmak istoıısı> bugünkü 1 yu·· k b~r toplantı Yapıldı n..on 'Y .. at .. iO l e ~au 1700 ü askoi toy yare olmak Amerikan tay~ are san, .. b 1 Ankara 21 •nadJo• - ı 
uıere 1938 d A t ~ ayıı una 935 d t k ı k k göruştu e, meri kan tay ya muktrdırdir J e or a o ur arm er e 
-- · , talebe yurdlarıııııı varidatı muh 

Memurlar iç!n inzibati 
Cezalar 

Projeye konulan Hüklımleri 
8)!nen yazıyoruz 

telıf kaynaklardan ypniden le 
mio edileu paralarla 18 bin lira 
ve yardım gören talebe mevcu 

Yapılacak işler tesb;t edildi ve 
Çalışmalara Başlandı 

du 180 bulmuştur. Burada köy 2_ Su tıarklarının tabiatın 
Elvaıılı nahıye merkez ve 

lü ve mali\t çocukları yardım ;:ıeyrine bırekılmeyerek arazioiu 
g~rmektedırler Burast öııümüz köylerıniıı mütesanit bir tarzda . ü:1at ve kabiliyetine göre tanzi 
deki ~erıelerde deha fazla geuış kalkınması için Vı14yet meka
l>jıileoek ve lıir çok 7urd çocu mıoden elınRn direklıf üzerin.- ıni ciheti ve köJ fidanlıklerrnın 
oa el uıatılaCllktır. ' nahiye müdürü B. Mü .. lümüu tes"s ve alı\tı zirai)·eoio teknik 

Tu·rtı'yeda Neta~ar başkanlı'1ı altında 15·1 9:19 p8· esasale göre temini ve hayuna 
A. k :ı ü h . b t bıl tın ı,.lehı ile bu cümleden BQ'ıl· nu n ere - Memurlar Kaııu 1 :zar lfuD ne ıfeye mer u 

rind tnuvakkat enoümeııio üze 6 - Azil, mpnıurun iki ay R J , &ün köylerin muhtar. ha öAret farın bu kanuna uygun olarak 
e tetk"kl den btr S8ll8)'0 kadar hizmetten auyo var ffil'illeri ve her köyd•m seoilmie taozimi Cıheti lakarrur etmiştir 

proje nı 
1 

er yaptığı reni uıekleştırılmasıdır. ikiden faz zirai mümesaillerin ietirftki1le \'ine bu toplantıda sa~lık, 
r·ıııde b enıu_rların meaa ısi uıe - f 

u lıUnk- .h . la azıl cezası gören memur hak Ankarb, - TUrklyede ElyPvm Tömükte bir toplantı yapılmış· baJıııdırlık, kültür ve mule er· 
11 ılıvacak tıQ•·üu 1 tıyaçları kıtr k d - 44000 d ı "k · ı - · d d u~lı ı m k 0 v 1 

K ıu H mPsulıyet muıldeti ne ka rt1 Yll Çıt makta ve buohsr Itır . Bu toplaı:tı üç saat kBdar rı ıe t>r u:r.n111 e e m "' 
D · ı· mler koymaktadır d 7 b 1 

ısıp ın Ceıa1 . .. dar olursa o lsun takaüd kaııu 111 6 65 Aokııntdddtr, R.sdyoh r devam etmiştir • rarlar ittıhaz edildıQ'i we uıı a 
' b k . 11 •nzıoat cezası ıo a- ıı ı lk tt · h ı. ıı at omıs:ronı nu'lun on üçüncu maddesi hük a tııyn nd ten sonrıt bu rska Görüemelerde : rıo tatbıkatıoa geçildil\ı aı..•eı 

eııkli ve ka arının feşekkOlü mü tatbik oluııacakur . mıo iki Oç misil fıtrk edt>ceal lıtb 1- Zırııt asaJiş alınmıştır • 
81lldedlr. rarı bu hükümler ara k k mln Pdilm• ktt>dır ""'~--=====~~~=~""""====""""~====== 6 - Memurluktan ~ı arma ı. · .,,. 
. Memuı·ların V&ıifel . menıuruuuo bir do ha devlet me 1 Oamı'r ve taLta f aL ., ,·Lal1rı B a ı ı{ an devlet 

rı olan \'0 . . erıne lesi murluğuuda kullaumak üzere 1 193 9 zmir en ter " il u 1 t1 
ı1ı memurı k 1 

ne dokunan herekelle _u eerefi hız metten çıkarılmasıdır. uzibat. nosyona/ Fuarı ı eri Aı1 tan t l 
ıa,, aeaı:tıda 1 rınden do c azas ı olmak Uzere memurluk ı şirketi kuruldu 

yazı ı d b' ·ı 
göre inzibat c 1 erecelere tın çıkarılanlar tekllüd kanunu 1 r mı yon ın Üş teri- z raat bankası Etibank 90 
lir : eza arı verilecek ounn on üçüncü moddesi hük 1 · 

1 - ihtar me 
müudeu istıfade ettirilir. nın uğrağıdır. 

ihtar ve tevCıh cezaları in Mallarınızı şimdiden 
Türk tıcarel bankası, Ticaret 
ıü•k anomim ş i rketi ve Urün ti 

lcaret türk lımıted eirketi 7 yüz 

Merke~ bankaları 
Müdürleri toplantısı de dıkk <ı t d .muru vaıifesin 

e avettır 
2 T ıibat llomisyoııu kararıla verile - evblh mem 

•nen bir haı · d, urun mu- o~ğı gıbı Amir tarafıadao resea 
ı. ın en dola 
ue edilmesid· YI moıe de verilebılecektir ve bu cezaya 

ır. 1 
S - Maaş k karşı hırsı kabul edilmiyecekıir 

esmek. nıe M k . . rua eyda lllmakt mu 1 aaş esmek sınıf ındırmek az 
a olduau 1 k 

D ıu on beş ll'Üulü _ Pdra I etme cezaları komisyon tara 
kesilmelidir. ıuoe kadar fıuduu verilecek tekıllr,r ve vali 

4 - Sınıf ind · ler Larafındao tatbik edilecekt ı r 
ırmek memul B run maaşcl\ bır der ' u cezalar da sıuıle geçccelnir. 

d . ece aea~ı i 1_]' . 
ırılaıeai!Jir, n -ıa)·eıyete dokunan suQ itlı 

Jenler, memurıuaa kabul edil 

hazırlayınız . 
2Q Ağustos-20 EylOI 

bin lira 11erm1tye ile •Demir ve Ankra 21 • Rady\l 

1 ıııhta fabrikaları• adıyla bir aua Balkan antant de9letler• 
nim eirketi kurmuşlar.iır. merkez bankaları son toplentıs 

dikten sonra "'abaucı ile oik•tı Merkezi Aııkara ola~ıık olan nı bu ayıu on sekizinde yapmıt 
ı a eirket lüzum ~ördügü Türk ve ve toplant . . . 

lanmak eur .. lıl"' · t · ·1ı . . . ıya tıou verılmı"tır. 
... v memurıye ım ı eonebı şı>hırlerıude eubeler aça · 

8 
v . 

lal edenler memurluktan çıka bilecektir. Şırket demır, t11hta ve u toplantıda; ekonomık ve 
rılacaklıtrdır. Bir memur hak ıirııi aletler ile lştıgal edecek 1 zi, etin normal ve müstekar bir 
l<ında takı bat Japılmasını mü .. lıPr nevi f11brikıılar tesis edecek ij •kil alınmasına kada r Balkarı 
ıelzim bir hareketi haber aleıı 111Üt1Rses fabrikaları satın al11cak 'aıı laıılıııır .-ıü , 

l u nya vtızıy etırıe s .. 
amir iki gün içiude tatbıkatn bae orman ve orman w~hsülü alıp ) ırci kalm~ları; kendı paraları 
lamı7a mecbur olacaktir, • eatacak&ır. 1 nıo ietıkrarı husuaugda muvafık 

PraQ' 21 •nadyo• 
ÇAkoslovak hariciye nazırı 

dün Akşam Berlino gitmiştir. 
Nazır 1talya harıcıye nazırı 

rı Koct Cıyano ıle göı üşecek ve 
bu akşam Prağa döneceklir. 

Kral Faruk 
Halife itan edildi 

Kahire 21 (Radyo) 

Kral Faruk Camide büyük 
bir kalabalık huzuriyle halife 
ıotihap edilmiştir , 

Bu toplaııhda imam Yahya 
ve lbnissuuduo o~ullerı da ha 
zır bulunmuştur • 

Londra 21 (Radyo) 

Havas Ajansının Kahire mu 
habiri bildiriyor ; 

Kral Farukun imamlık ettı 
ği namazdau sonra hatıra ilAuı 
hadisesıne fazla ehfımmiyet ve 
rılmektedir . Halıfelik ilAnıadıııı 
evvei mevcut subaylar tarafın 
dan bir tezahür yapılmıştır . 
.\rap kongresinde goçeu birinoı 
tf> eriude de buna mümasil bir 
.eıahür olmuştu • 

Saray mehafıli halifelik ar 
:tusunu bir müddetteub€ri izhnr 
!itmekle ıdiler • Kral Farukuu 
helıfe ilAuı Arap mrmleketleri 
arasında uzun müzakerelere 
vol açRCaktır . 

kalmıel&rdır. 

Müdürler bıınkalıırı arnsında 
de\'a nlı teşrıki mesniııın ıdamesı 

oi muvahk bulaıuotılrdır. 
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Ankara birinci köy ve ziraat 
kalkınma kongresi hakkında 
Torsu• Halkevinde Ziya Toroglu 

fından yapılan lıonuşma 

- 2 • 
ı - Mücadele 

tara-

YENi JV\ERSIN SAYFA - 2 

~------Ş-e-h-ir-ve_m_e_m .. l_e_ke_t_h_a_b_e-rl-e-ri--/1 
----: 

Sovyetler ~uliginin 
pamuk kültürü 

İdman yur~u merkez heyeti r 
toplantısı i 

DDıı ekşam saat 17,5 da fd- l 

Resmi daire ve 
Müesseseler ,___________________ ---------------

_ ......... ·~ 
Sotfeller Birli~inde 1988 

senesinde pamuk rekoltesi, bil 
, haHa ıenein olmuıtur. Kırgısi• 

, tan cümhuriyetind~. hektar bat• 
na ueett olarak 16,1 kental mab 
aut elde edilmek suretiyle , çok 

c Cumhuriyetin on be&incl 
yılı planlı te sistemli ıiraaı ve 

k ör kalkınmaaının mebdei ol· 
2 -Sunt ve tabit tohumlama 

man yurdunun senelik kongresi 
ne hazırlık o mak Uzere :Merkez 
beyetl davet edllmlşılr. Yurt nl 
zamnameslnin 2 j ucu mıtddeRln 
deki sııratible göre sDIOsıınl ekse 

1 
rlyet bıısıl olmadığından 27 1·939 
cuma gOoO sıuıt 17 5 d:ı tekrar' 
toplaoıl masına ksrar verilerek 
mevcnd merkez heyeti Oyelerlde 
dHQ"ılmışlardır. 

Buğday, un, ekmek ve 
afyon mürekkebatı 

mutaffakıyetli neticeler alınmıf 

ıır. D iğer cllmhurifetlerde de e• 
ranı kayd derecede iyi mahsıJI 
elde edilmitılir. Tııcikistanda hek 
tar baeına vasaıt olarak 15 7 keO 
tal, Ermeniılao'da hektar baııo• 
tasati olarak 15 3, Öıbekistand" 
hektar baeına vaaati olarak J62 
kental rekolte alınmıetır. 

malıdır. ATATÜRK 
3- Hafvan mahsullerinin 

kıymetlendirllm09i 

b) Buıuat 
l- Atçılık 

2- SıQ'ırcılık 

8- Dnarcılık 

Resmt daire ve mJessesele· 90 mılesseselerin buğday,3un, ek 

Kongrenin müzakereleri bae 
Jadığı aün, &abahJerin binJercP 
üye ile beraber Etnotrafya mü
zesinde al barrdQa bürünmü~ 

obedi eefin manevi huzurların

da huetlla tevaf edilirken innel
merkezi bir kunet ikti11p edi 
yorduk . 

4- Kümeı hayvaııları,tuean 

\'II. Ziraat uoatları Bayram~a Silif kede ~a1ga 
sonu Mersinde ~anun 
adamı temsil edilecet 

rin buğday, un ve afyon mürek 

kebatı ihtiyaı,:larını toprak mab 
sulleri ofısi bulunan yerlerde t>u 
ofısten tedarik ve mübayaa edil 

mek ve Afyon mürekkebatı lbti· 

yaçlarını ofisin vaziyeti müsaid 

bulunan yerlerde ofisten temin Bir Çok kolkhoılar. dünJ• 
pamuk kültüründe eimdire kıt• 

dar varılmamıe bir randıman dl 
r('lceııini bulmuelardır. Eıcümle 

Bu enerjik hız ile~komisyorı 
lnra dJQılmıetık . Ben, me1n 
ve sebze aatıı koGperatifini tem 

a) Akkol 
b) ipek böcekçiliği 
o) Arıcılık 
VIII. Marketing : 
a) Nakil vasıtaları 

mesi hakkında Ziraat "ekAletio etmeleri mecburidir. Bu gibi mu 

den vilAyete bir tamim gelmiştir amelelerde fiat İcra vekilleri he 

Bu tamimde deniliyor ki: yeti karariyle tesbit edilecek\ir. Özbekisıanda Stalin kolkhoıuO 

sil euıtim için Marketin~ komis 

yonuna seçildim . Bu komisyou ' 
b) Ambalaj 
c) Staodardiıasyon 

Kurumun, teşekkül, vaıife AIAkadar daire ve müeHeselerin d Ali Aı· ' ·d ı·o 
Hıılkevl temtill komitesi bay . . . . a aoaıar ımov un ı ares 

ramda iki aurupta temsiller vere te salAhıyellerıoı lafın eden ka· müba\•ea şartnamelerini hazırlı· deki çiftçiler grupu, hektar biti 

cektir. Gt-Çt>nde Mersinde muvııf nunun 21 inci maddesinde ordu yarak bu ofıse aıOodermelerı na 125 keoıal, Kızıl AzerbeycaO 
müzakerelerinden mıntakamızı 

1lgilendirecek hulAaaları arıede 

ceğım • Dığer komisronlara gi· 
ren arkadaolarım1zdan da kendı 
bahislel'i üzerindeki hususi not· 
!arını neoretmelerini dilerim • 

Birinci köy ve ziraat kal· 
krnma koniresi komisyon 
ları şunlardır : 

ı- TeekilAt : Cumhuriret 
Halk Partisi prensiplerini realize 

edebilmek bakımından vekAteı 

bünresi 
A) 1 ~ Oroek te yapıcı ol 

fukiyetle temsil edilen Kıtvga So· lmektepler ve di~er resmi daire icap eder. da kolkhozunda kudret Semedo' 
llU piyesi buyrttmın ikinci gıluO (rrubu da 100 kental pamuk isiıb 
Silifke H11l evi salonunda temsil sıl etmietir. Yüksek istihsal, yal 

edilecek ve Mersinde de bayram Fec·ı b·ı r c·ı n ayet DiZ bö)'le müteferrik gruplardı 
lçlnde (Kanun Adamı) adında mil değil, fakat bazı kolkhozlarıd 
11 piyes yeı iden sııbneye konacak heyeti umumifesi halinde de el· 

t r. Şimdiden prttvolara devsm • k d • de edilmiştir, Nitı:ıkim ô1.bekis• 

ohıo m11lzeıneuln lbzı:ırına d11 bıış . 

d) Alış ve satıe organizsı· 

)'ODU 

IX· Tedrisat : 
a) İlk tedrisat 
b) Orta tedrisat 
c) Yüksek tedriaaı 

d) Prof syonel ( mektepler 
e) Kuralar 
X. Ormancılık 
XJ. Mevzuat, ldyihalar 

temenniler, zirai kredi ve 

aorta 

edllmtkte O ıp f'Sf'r için lılzım bır a ın gayrı meşru ltao'da bir kolkhoz, 490 hektar· 

lttnmışlır. v b 1 ki d• • tarlık arazıde hektar baeına 40 
fe B K K . çocugunu a 1 ara ye ırmış , kental pamuk mahsulü almaQB 

si· ayrımı onya ve ayseu 1 . 1 muvafık olmuetur~ . . . . 

Yazımın 

• * • 

IODUnda 
f L J L J Ceyhan - Ceyhan nehrındeJ miştir. Fakat Havvanıo kızlıtı Sovye&ler bırlıQınıo tarıd utuo taıım an balık avlı yan bir delikanlı OltA bozuldu~undan gebe kalmış ve edilmiyen mın takalar111da kAİP 

umumt 

ması bir mahlmat olmak üzere koo· 

. sını sudan dışarı çıkarınca olta bittabi bunu kimseye sörlemelpamuk zeriyaıı kolhozları d• 
Ôııümıdekı bayramda Mer sıoa bir paçavra tomarının takı ' . . H Gür b bu sene, büyük ıerakkiler gö• 

sio etadyomunda şimdire klidar lı olduaunu görmue ve tomarı mı~ıır. ana te ızar un termielerdir. Kırımda 16Leninio lI - Tetkik edici, öıtretici, gre komisfonlarının resmi maı 
yardım edici te raptırıoı bulun 

hatalarını aynen iktibas edece· 
ması 

yapılmamıe maQlar sefredece ı . . . . . b. __ dan bir müddet evvel C9yhana sesı• kolkhoıı:, hektar baeıo• 
e-iz idman yurdu bayramın dör telkık edırıce ıçerısınde ır olu , gelmieler Vd Havvaoın karnı 

9 

b) ~iraJ ıedrlaal bıkamla- Qim . Kongre yayınından aldı· 
d - c· ü ü kominoıJlarla 98 kız çocuQ'u olduğunu anlamış, _ _ L,2 kental Kranedor mıntakasıll 

un u g ıı • gunden gune kabarmıe ve ni d "· fb h• h lk d 12 k n altıncı günü de Kafserilerle iki derhal zabıtara keyfiyeti haber . ~ a ın ı o ozu a e 
rından aım bazı notaları ilerde ayrıca 

1azacaQ'ım . Bu sırada filimler 
h . .,, k hayat bır kaç gun eve! de sao tal pamuk İıJliheal etmiaıir. mü ım maQ J&pma 5 a arar ver vermiştir. v 

IJ. Bat te baboe ıiraati : 
tı) Merve 

K . K • kı zabı cıeı tutarak bir kız çocuğu do Son on seoe ioinde, Sov"'e' mış ve ayıerı - onya .a m Tahkikatı derinleştiren ı 

He 7apılacak yayıu hakkında da 

alAkadarların dikkat Lak1mlar1· 

larile yapuaı temasta aoltışma ta nihafet suçloyu ıakalama Q'urmuştur. Havvanın doQ"urdu ler birliğınde umumi istihsalatı 
c) Zertin te çaJ 
d) Sebze te QiQek 
ırı. Tarla ziraaıi : 

a) Umumt : 

hasıl olmuştur. aa muvaffttk olmuştur. ~u bu çocuk 8DDl9İ tarafından I ÜQ misline Qıkmış buluomakll 
Hu ikı orta Anadolu takım B h d. · tefsilaıını .,4 piç akdedilerek rok edilmesi cıır. Bu istihsal içind 13 uzun fıb 

nı çekmek isterim . Vekllet 219 

adet sessiz te 176 adet sesli zi· 

. f .1 ki . u " ısenıo ı 
!arının mısa ır edı ece erı rer zıyoruz: düşünülmOştür. Bu kararı teren roli p1muk cinsi randımanı d• 

ı- Kuru ve ıulu ziraat 
2- Gübreler 

raale te eanayie AH ö4retici fi-
ler tesbit edilmekle olup sahsı A-1len Besnili olan ~e orada Gülizar bir kaç gün önce ve bir mahsus dereceede fÜkselmietir 
nın temizlenme ieme de baelan 
mıtır. oturdukları bir s:rada henuz kaç gün önce ve bir akşam ço 1933 sene!tinde 29 milimeıredell 

B- Nebat ıslahı 

4- Mücadele 

lim aetirtmiştir • Yeniden salın 

alaC11Q't filimlerden baeka memle 

ket dahilinde de filimler yaptır 

yetişmiş bulunan Gülizar adın cuau nehre almak ve balıklara 1 uzun pam~k fıt•reei randımanı 
izinsiz yapılan Barakalar dcıki bır kadının kızı Havva, bir )'f.m etmek surelile rok etmietır yfhde 6,1 ıken bu sene yüzd• 

delikanlı tarafından kaçırılmıştır Suçlu Gülizar tavkif edilmie 81 e Qıkmıetır. 
5 - Makineler 
b) Hubu~aı : 

YltlhJDf Güliharın hükümetce vaki ve Havva da tlgır hasta oldugun . Holkhozlar arasında rüksek 
muraoaatl U·zerı· ne H v b ı 1stihsal i"iD Jarı 111 ma bu neıicele 

maQ'ı kararlaetırmııtır . Bu fi 

limlerin paraeı7. olarak Halket· 

dnr 

Jü\ 

ı- BuQdaJ 
2- Arpa, yulaf, mııır, çu· 

S- PirinQ 

c) Sınat ı:.ıtb•'ltr : 
ı- Tütün, af1on 
2- Pamuk, keten, kendir, 

lerinde, milli sinemalarda mek· 

teplırde aöııterilmeıi İQIO iarerE 

amade bulunulmaktadır . 

Bizlerden, bulundutumuz 

mahallerdeki mtleHeıatı •e sifü 
malerı bu filimleri istemete da· 
tet etmemizi balkın istifadesi 

Gazbune civarında kumluğu 

fuzuleo inal ederek teneke ve 
hıbla pıuçalarrndım baraka yapan 
larıo bımıkalarıoın, bedmloe baş 
lanmıştır. Dııue kadar bu ç rkin 
barakalardan beş daoesl bedm 
edilmiş ve bııklye&l de iki gllne 
kadar bedmedllmiş bulunacakıır. 

S- Şeker panc:arf, patates 
4- Y ağh nebaUar 

bakımıodan temennilerde bulun 

muelardı • 
Açık teşek~ür 

d) BakliJal 
ıv. Hay un remi . 

Z . T ğl Yurdumuza yeni Oye yazılan 
ıya oro u Qtty Muhlis çok gazel altı hıtzerHn 

r c • ~ı 'koltuk bedlye etmiştir. G .. nçltk 
e) Tabii H aun'i oayırlar 

b) Yemlik baklirat ve sairE
vı. Httrunaa 

Çocuk eaira-eme kurumu ~tısını sllsleyen bu dt>ğerll Oyeye 

tubabn ikinci gilnü aktamı l teşekkürlerlml~I sunarız 
bir müsamere verecektir. ıdman yurdu 

a) Umumi : idare hey~ti 

= • ~"" --- ~ [ ... 
·o ~ ~ 

1 ilihi melodi Fantazi Bekir Uluğ ı 
Piyea vt SeDa~o 

ji 

·-
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Erkekler • ~tet Güoaelio cezaJını isteriz. 
Kadınlar • Bizde kocalarımızı doQ'ru roldao 

ayırmak istediti için onun cezasını hıtiyoruz. 
Günsel • Aman Allahım, ıizde mi ba1 anlar. 
Kadınlar • E•et rı. 

Ubalu • Yalancı bir peraamberin oezaaını siz 

tayin ediniz . 

Hep birden • I)erisinin y6ıQl8'8sini isteriz, 
Günsel • So1tarınıo takıldıQı kııdan 1alta· 

r auık •Amel> beni bu cezadan anclik iıo kurta 
rabilirsln • 

Genç kız · •or\a1a atılarak. bir pergamBere 

cezarı ancak bir baeka peraRmber terebilir. 

Günselin ceıasıoı ben vereceQim, EvelA ben ıize 

mucizemi 1öater~1im "Ba kızın 'tiriadifi elbi 
aeler kendili~inden aıırılar•k dütllleA'e ve baeka 

renkte elbiıeler merdaoa çıkmaaa baılar. Kıı 
bir mayro ile m.eJdttııı Çlk.tn~a enelt sortarı f 
koşaralr. ~ 

Soytarı - E;te& ıiıe birat ediyQrum. ~tat I 
siz sabiden bir 1Je1aam~ersini~. ' 

Erkek " kaclm ~ lt4tı bu ~ir ~11ımberdir. 

. 
Genç kız - Ben Günseli Affedirorum: 
Hep birden • Siz atretlikteu sonra bizde af 

federiz. 
Kral Uhalu • Hafdi beuim sortarım, bizi te 

halkımızı biraz eQlendir. 

Sartarı • Bayanlar, barlar, biliyormusunuı 

ben oeyim. 

Hep bir ağızdan · {<ralıu sqytarısı. 
Soytarı - Dilinizi Eoksun eeek arısı, "Her 

taraftan gülüşmeler. Bılemediniz. Ben bu asrın 

dAhisirim Beni, lran, Aıur, Mısır hükümdarlıırı 
iıtiyorlşrda ben gitmirorum. ıı~ıtkat sizi bir hü· 
kümdar deQil bir kedi bile çaaırmaz. Benim eöh 

retim bir sairin, bir feylezofun, bir berkeltra· 

Şın şöhretinden çok fuladır. 

Mecliıde bulunan bir ihtirar kadın • Ha1di 
be soyları. , 

Sortarı • Haydi ıen de kokmuı koca karı. 

Kaca karı • Hele eu kokmuea bak balJI kok 
mue diror. Sen herkesi güldürmek, ellendir· 

mekten baıka neye 1ararsın. 

$oyları · Herkes kotar kolayına aülmez. An 
ladın mı sersem Bir ağlıyanı 1ıüldürmek, bir 
10leııi atlaimakıan zordur. Fakat senin ııibi bir 

av a u dan Adanafa hastan0'fe göndril v " 

re üzerine büyQk tesirler icrı durularak kendiaine teslim edıl miştir. 

is Bankası imti~anın~a 
~azananlar 

1 Y tırttaş ; 
Hava tehlikesini dü-
şün ve kurumuna 
yardım et. 

etmiş ı tr. Halen natamam buld 

ııan malumata göre yalnız Ôıbe 
kistan cumhuriyetinde 2 2•6 
kolkhoz bu yllkeek istiheal ya 
rışına girmietir. 

Elde edıleo )'Üksek rekolte 
t1r1 bolkbozcuların külliirel ha 
vatı üzerlude de iyi tesir:erivi 
göııitermekten hali kalmamıetır. 

.'dılyoner holko:Jarın miktarı gı& 

Şehrimiz le Baokıtsının lise 
mezunları arasrnda alacıığı me
murlar için bir müsaba imtihanı 
yaplı~ıoı fazmıetık · imtihan ev 
nkl ıedkik edilmietir. Bu imtıhan 
da lzzeddin AydınoQ'lu, I' ured · 
din Altıobae, l'~aika Aysal, Ömer 
Öoasye, Mustafa Eraoy ve Hık 

Kazanaüların doktor raporu tikçe artmaktadır, Öıbekistanda 
musaddak şehadetname sureıı yalnız Andıcau mıulııkasıod• 

te O<J boy resimleri ile banka di rnilyoııer holkozlarıu adedi ge 
rektörlüQ'üne müracaatları icaL ;en sene 36 iken bu sene 50 

met Oranturk kazanmı,ıardır e&mekledır. ye çıkmıştır. 

çok budalalar bunu anlıım azlar eimdi . 

Eğlenelim çalınsın saz, 

Genç bir kızın Janına sokulur: 
Yanak bir gQI, dudak kiraz . 

Bır baeka kıza : 

Ne civelek bir kızsın sen, 
Ah yaramaz, ah yaramaz. 
Bırakın giılle, nerkisi, 
Kıılbde coşcıun sevgi hissi, 

Kızın birisine sarılıp dansederek: 
HayJi kızlar itte budur, 

· , l ıAhi aek meladiei . . 
Heı:· hirdeu • 

Aekı fısıldafor aQıla>ı her gül, 
Hayat demek aektır noktalı 

Soytarı · 
Sevda ummanlarında doğan yıldızlar. 

Kızlar · 
Şehab olmak için ürperir sızlar. 
Hayatın ueeesi sevdadır, sevda," 

Soylıırı -
Hafat Reviemektir değil mi kızlar. 

Hep birden • 
Hayat demek aektır noktalı virgül, 
Aekı fısıldarken açılan her gül •. 

Meclis 
Vlll 

Evvelkilerle Gürtan ve Nuray 
Nura1 önc;tt bir deaQttkle Gürtaoın yürüme· 

sini temin etmektedir. 
Soyları • lete beklenmiyen Aeık, iete bekleP 

meren eair gtıldi. Durun, körü dioleytılim . 

Gürlan • 

Çöker lirim belini yumruk tursam daQ"lar• 

Benım, aekım daha sert gökte yıldırıııı· 

lardaD• 
Göklüm alet 1&Qı1or , kalbim oldu bit 

VO!kıtD• 

Bu acı aekımla ben bir örnelim Çıığlara. 

lttiyorum yaoarak kalbım, ruhum kül olsun 
Öldüğüm gün kız ara beni gurbet elinde, 
Dur kabrimin başında 1alnız güzel e!inde, 
İstirham ediyorum bir demetcik gül olsuo• 

meeudmusun er benim kırdaaQan nerkisidl 

Gözlerimden akarken sabah, akeam kanlı 
yal· 

SaQmısıo, OlümOsüa, aekma kimdir yoldıtf 
Sevgili Artemisim, ey güzel Artemisim . 

,.Hazır ulanlara hafret ve ıaekınlık, Artemis 

yerinden kalkar. 

Uhalu · Bu küstah da kim. 

Gıirtan • Bir zavallı kör enkelli. 

Ubalu • Fakat bu adam ne dediQioi bilirormu 

Gürtan - Qok iyi bilir haemetmeab. 

Beni bir kör eui bakın Artemisin sevgisi, 
süründüren gurbeue sekımın melodisi. 

- Sonu var -

' ' 
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uyor içe', Nafia mü~ürlüg"ün~en .. . . Radyosunda bugünkü program p· YASASI ı d k 
L lk l ı-Tarsn~ - Pozantı ~ounnn uzerın e · ı 

K R A A 

Türkiye Radyodifüıyon 8 - J. Mo&senet - fedre Uver Kus yiyen ua 1 Uaç köpriisiiııd•ıı İlilıart'n 4+'ı72 ~im. !eri a~ıı-
poıtıl•rı, Türkiye Radyosu, tür. - -<- <- · ~1-1 - 938 ~ındaki esaslı ıaıuiraıııı keşif lıedelı 3713.14 lıra 
Ankara Radyosu. 4. Şubert ·Bitmrtmişsenfoni Atlantikte ve Akdenizde ki K=ı=ı._s_~ olup ~c.·ık eksiltnıe.\e konulmuştur. 

ı P . d d. ki . k Pamu ar -
DALGA UZlıNLUCiU 2 Partt~ yaşıyan Bodrue e 

1
_er,

1 
b ° Kıevlant 44 2 -- Eksiltme 30 t-939 larilıine rastltyan pazar 

1639 m. 183 Kcı. 120 kvv. •r 
1 

• caman kal•h bOyUk agıı 1 ır Dığmalı 38 39 ı~si gıiııü saat 15 de vildyel eııciiıııeııiııde yapıla-T. A. Q 19.74 m. 15195 Kes. 5 - Vagner. Lohengrın marş balık vardır ki martı, karaba Kapı malı 37,SO 
20 Kvv. T. A. P. Sl,iO m. 21,55 Müzik (Cazband Pı) . tak, yaban ördt>ği gibi deniz Koza 8, caktır. 
9465 Kes. 20 Kvv. 2 3. 45.24 Son •j·ın ha berlerı kuşlarını yer. Kırma • yok 3 - Bu işe gi rPcek 1 erin nı u va~ kal lemi ııat ı~ı İ k 

ve yarı~ki program. Bır gUn karnı yarılan bir Koucı parlagı 36. cları ola:~ 278 50 liravı öz.-1 muhasebe veznesıne 
Pazar 

22
•
1
-9

3
9 Pazartesı 23 1-939 Aodruaııın karnında iki marli Buğday- Çavdar v .. ya 

0 
ıııikdar lt'lııiıiaı ıııektulıuııu mıcüıııeııe ilı-

12,SO Program 12,30 Program 'olunmuştur. Su kaplumbağa Sert anadol 4,75 raz elııı•leri Jıhııudır. 
12,85 Müzik (KOçUk orkestra 12.85 Tllrl< müziği Pl. larını olduğu gıbi yuttug"'u de Yumuşak 4,2S ·ıA 

3,;.o 4 - i~tt'~lil~r Ticaret odası vesikası ve vı d-
şef: Necip Aşkın) 13,00 Memleket saat ayarı. k"d' Yerli bujidayı A 

1- Frıtz Köpp - Yaz akşamı ajans,. meteoroloji ba va ~~~;ua yiyecelr kuş bula· Çavdar ~,35 \'Plltm alınmış elıliyP-t vesikasını getirmeleri l .. Su .ıt . berlerı, l A d 1 l f 3 50 1 • d 
( madıgw 1 zaman karnını ba ık na o yu a ' , zı m ı r. 

• erez reıra • y ram ve midye ile doyuruyor. r 2 Osman p F · A l8,ıo,ı4 Müzik Karışık prog A pa 5 Fazla oıalôrtıat alnrnk istiyenlerin Nnfrn 
ey . ay - sarenad. 1 ,30 Program • 1939 S808S•I Ay~arl~ıol 4.t?,S miiciiirlii~iinP. nıiir;Jc ·rntl:.~ .. .rı ilaıı olunur. 1.i" 17-22·29 3 - Ralph Beııatzky. Behek- 1 ,35 MUzık (dans s~ati Pi.) "' 4 r L A N 
ler perisi • fıliminden • 19.15 Konuşma (Doktorun sa 19;39 senesindeyiz. Bu 1939 Nohut eksb'a 6.6~',5 
neşeliyim ŞAI'kısı. atı) sene zarfında kaç nesil y .. uş fasulye 14, M . o u·ı e ~efıı·g-ı'n"en 

4- Relph Rennlzky Grinzing 19,30 Türk mnz;ği (Fasıl he- ti dersiniz?.Uzun boylu hesap Yulaf yerli J,SO BrSlft rman 0 U Y . U 
bir daha · vals. yeti - karışık p·o~ram etmeyiniz; 38 nesil vasatı om Mercimek ıork 4,50 Mamul bıcml Beher M3.mamu. 

13,00 Memleket saati, •j•n•, 20,15 Aj ıns, meteorotojı habe• rU 50 olarak kabul edersek Sahlep Kiymeti 

meteoroloji haberleri. leri ve ziraat bore•aı (fi l939 senedenberi 38 nesil de Tatlı çojien Adedi M3. Cinsi Bulunduğu yer Li. Ku. 

13,10 MUzik (~OçUk orkestra yaı) ğışmişlir. Balmumu 
9 

i 
24 2

.45! Kızılağaç Mersinde hbarcı M. Hayri 13 Oo 
devam) 20,30 Türk müziği ( klasik Din kitap'arı insanı Adem Cehri 

217 19
.
342 

Çam Kaplancı ormanında 10,00 
5 - Frenz Lehe r - Eve opa· program) le başlatır, A1emio yaratıldı Susam 18;50 

311 2 01 
O Kızılağıç .. ,, 6,00 

retinin valsları. l - Neyzen Os'llan_ dede· ğı günden bugUne kadar da Yapağı 
1 13 1

:

133 

Çınar ,. ., 6,00 

G • Carın Thomsen ·Dua, Muhayyer Sonbule peşrv 1 ~0 nesil değişmiştir. Siyah yok ! 1 y k f . 'kd ya .. zıla r.nulıte. lif öl~.iile ... rde 
; - H~ns Schneider • Tırol 2 - Vıırda Koı:.ta Ahmed eğe Bir asır yaşamış olan ta Şark 52 l - U arıta mı arı k . 

d•ğlorının halk şarkı ve Muhayyer sün bDle şorkı nınmış insan da Fonlllneldir. Anadol 5 2, k j k "rest .. ıer lı ıza 1 arı ııd a go:ıl•r ı I en 1Yflll,t9 ~ı;-
do nele rınd•n - potpuri. 3 - S•li m • Mu hay yer son- l Gf>? de doğdu 175 7 da llldD. Aydın 50 51 1 ri ııdeıı 16 _ ı -9 ;-! 9 la r i lı i nıf e rı i lİ ba rt'ıı :ıo ... ı. 3 · 

8 • Ca rl Rydahı - Moıodi . bOI• şarkı - Ey goncai Yıkanmıı yapak 80 l .,rıesi gii 
11 

iı sa a ı ı ~ de i lı a le ed ı l nıe k uzre 15 9 

- ~~~· ~~ ::ı ~~~ ~so .• ~ •• 4 - ~. ~~ ~- bey . K o rd ili Hi - M usi~ i ve çiç eki er . ~==y~0:'aı. tiftik :;; 
1 
gii il 2111 ii~ ~ı: ~l ı-~ ;:t! ~ t ~· .~.:rı ! ::·:; ;: ~;, ya p ı 1 a c i il ıı r. 

13,45 TUrk mUz•ğı. cazkt\r şarkı -Bu şebi ri Bazı çiçekler varmış musı· Yozgat 3 -~Juvakkal lPmiırntı 37 lıraılır. 
1 - Kemani Rııe efendi - Ta cadan dil. kiye dayanamıyorlarmış. Na- Keçi kıh 52 1 •·ulurıduiJu 

h:r puselik pPşrev.i. 5 - Kürdili hicdzkAr şarkı - aıl çiçekler ışığa doğru meyil ~ 
4 ~lalt ''Örmek isti.veuler ıua ın u l:) 

2. Kazım Uz • Görmezsem Bir goocanın etrafını al ederlerse baıı çiçekler de mü Pirinçler yerıfo ıtör~lıilirl~r. 
gU YilzUnu. mış. zik sesi gelen tarofa baı çe•i Birinci nevi mal 18,~2 1 T•fsıldı aluıak isıiyeıılerin Mersin Or. Lölge 

3 • Dr. ŞOkrO Şenozen. gll· 6 - T. Ali elendi - Suıu di~ rirlermiş, ikinci nni mal ŞPlliğiııe ıııiiracaalları. 
nuı harareti. Şıtrkı • Yandı~ca ol dıh Bilhassa karanfillerin muıilÇay 260 280 5 _Masraf t~ılihinP. aittir, ~ • Vecihe • Kanun taksimi İ suz,n. kiye hiç tahımmmülleri yok- Kıtlıve ltO ., l N 5 

• Rahnıi bey - Geçti o gam 1 i - Şemseddin Ziya bey • muı. Bunu inceliyen ilim di 
1 
Badem, ç~klrdek A 

G ı" eyyamı serme. Şehnaz şarkı- Ey babı yor ki· bir koranlil Hksıaının lçlerı Tarsus BeleJ'ıye R'ıyaset'ınJen ' - smaı 1 dede Nazlı n6zlı naza kanmAyan ' • 1 fallı badem içi 95 U U 
sekUp ıı;ider. S- Rahmi bey - Bayati şar· yınındı bırkaç aaat çalgı ça Acı • • 58 Tarsusla V•• goıı ıı.~linıi Vt' TııpraHale ıaşı ol-

7 • Tanbıırl ishak • Gülizar kı • ~uı haziıı oUnbUi lınıı, karanfillerin ıkıi hr•fa Acı çekirdek a7, ıııa k Ş"lrtil" bı-1 di Yt'ıtı iıce 100.000 aJel pa ı ke 
saz semaisi. perışun. 'meyil ettiklerini göreceksiniz. Urfa Yatı 90 100 ıa~ı ka()Hh zarf u~ulıle ~ ;,lan alınacaktır. Beher ta . Okuyan: Sadi Hoşses. 9 _ Şeç-1-et bey · Uşşak şar- Radyosu olanlar için bunun f el 70 1 'i k k l p htı 
Ç•ionlar: Vecıhe. Ruşen kı - gUlzare nazar kıl tecrübeıi kolaydır. ç " ( 111 ıııu im llH~IPll _lı~del İ ahı bııçu ~ ruş O 

11 
, • 

K., Cevdet Kozan, Me- 21,00 MPmleırnt saat ayarı, ı ~'fllİ unıuruı~· ... sırıın muv:ıkkat lemınat akçası 487 

sut Cemil. TUrk maz ğı devam 1 l' ff b J • Zayi madalya lır~ 50 kııruşıur. ih.ıl .. si 9 şubat 9:J9 perşembe 
14,15-14,30 Ko1uşma (E\f ke· 10 - Müs'ezat • Hasretle bu iman er 8rl Taşımakta olduğum barmı l i giirıii sacıl 15 el~ ht-lt-'diye erıciim~ninde yapılaca· 

dını saatı) ş0b. 1 L. --;--- b l 0 . zı şeritli fstildil madalyHını .ttırulan İ~lP. 1 lil~rin şarlnaııu~ örneklerini belediye 
• ··oı:rnm. 1- •len er· ır şahı sı- b" ıoyı ettım. enı11nı a • ıııizılPn :ır~ıııaları ı "" o n rııır. .,- 19 · - · 17 30 p 1 K rl B . ı.naaımız'-&ı u unan cnız • y . . . lacaaım 11' 'f A 1 1 ~ ·> 2 26 

l7,85 Müzik (Pa.,r çayı) tAmkk bınkın Erzurum 91puru ır dan hükmü olmadıjiını ilan _._' -.....-.ııııiıı.ı.-.-.... ~--~-:------------
1 ,30 Koııuş n (çocuk saat•) 12 - Divan - Ü< gibi hoplar mikdu tüccar eşyası almış ve ederim. Zayi diplom 
18,90 Ajıns ve meteoroloji ha 13 - •• - Sarı yıldız mavi dün limanımııdın horeket et• Torıus Nüluı memuru Tarsus orta okulundan aldığını 25.9. 939' ta.-

berleri yıldız. miştir, Sabri inal y 
19 oo ı b d ı K t ı r'ılı V". 183 . 2 savıll diı)lomamı ayı ellım. enı-' TUrll mUıiği ( nce saz KUme okuyucuları tara Türk an ıra ı ur o uş va r. J r 

fHslı. Hayati faslı) fından. puru inbisarlara ait üıüm yilk' Gu··ven ' sini al<ıc~ğımdan eskisinin lıükmü olmadığuu ih\ıı 2
0,00 Spor (Anadolu aj ınsı Çaıanlaı" Vecihe, R•şat leme işbi bitirmiı ve dünkü ederim. 

•por •e•visı) Erer, R•fık F•rsan, Cev gün limınım11dan ayrılmııbr, Sigorta Sosyetesi 
20,10 MOzık (Oda müziği - lb- det Kozan, Ruş•n Kom, Türk bındoralı Amıisya ve 

rah· O u b N 010 10 ıratlı Aile sigortası ım z~ r ve asteş 6· KP.mal ıyazi Seyhun . .. 
1 

. t' . '
1 

• 

1 cekleri Fa t ı .,11- K Demırtaş motor erı ge ırmıı hakkı nda bir mısa 20 • n ez :.. • u On uşma . . 
.30 Türk müziği 81,30 E8 ham tahvil{ıt. kamlıiyo oldukları gaı ve benzının rtah 1 

· Eın~n ağa - Suzinak peş· nuttut borsas (fıyat) liyeıine devam etmektedir. 

2 revı. 21,40 Mllzi'< ( 1<Uçllk orkestra Türk bandıralı Sakarya va 
- Sadullah ağa - ağır se· Şdf: N11cip Aşıun) puru kömi:r tAhliyeıini henüz 

3 mM~l • Kapılsa h r gören 1 - Hans Schneider- meşhur ikmal etmemi•tir. I • • Unır N t • · Y 

d ure tın • Durma röfrenlerden • poıpurı. Denizbanka ait Anafarta 
en aylar geçer. 2 - Chiristian Ryming- En .. ..- ı 

ııl - Yesarı Asırn _ A ,., vapurunun bugun oiledenson Yrı uU • terrnezo 
tUrn sevgilimden. S _ Valdemar Gibisch _ Ça- ra limanımıza gdmeai beklen 

5. Refık Fersan . Tanbur k r keyfim ; Vıyana şu mekt~dir, 
taksimi, kı Bulgu bandıulı Balkan va 

ü N . 8 ısı. 1 
- u rı bey • enim servu 4 _ v 1 lfrt>d (( j , er - serenad puru Eli banka ait :simentooun i 

7 hır~manım. 5 • Vıktor Hrnby • Viyana tabliyesini ikmal ettiğinden - Suzınak ttaz · · . ı 
O oma, '· OpPreti; potpurı bugtce limanamı~dan hareket 

koyan: Mustafa Çağlar 6. Zıehrer - Aşılı; Rom•n• etmiştir. 1 
f.ala~laı: R•şat Erer, Re 7 - Gusıav Macho • Stakal Alman bandıralı Alkı · 
'.k ••san, Cevdet Ko- ıo - oerenad vipuru dün limıoımıza gelmiş zan, Kerr.al Nıyazi S T ' ·ı· kO 
h · ey. " - Ganglberg~r - ırı ı· ve getirdigw i çtşitli tüccar tf un. 

21,00 Merntek t . çUk flUt için konser par yasının tahliyesine bışlamış-e Hautı, ajrns l 
met ... orotoı·ı h t . ' cosı. trr. 

2110 R ' a er erı. l 9 - Frederik Hippman - or- -=== 
' •Yasatıcurnhur tıa d Vllgrıer hakkında mUsıı 

su ·şer· lh n ° mıırıda bir ence duruyor hab~ ue muhıeııf eserle 
1 A 8 · san Kur.çer. Halk şarkısı Dzerine var 

1 - · ose • Cezayir marşı 
1 

rirden numune ... r. 
2 E F t YA~yon a • h t 1 . 

- . on eneııe • Vals Gi 22,50 Müzık konuşmaları [Ce-\23,45,24: Sen 11) ın a er erı ve 
tane 1 vat Memduh tarafından] • yarıo"i program. 

MİSAL 

30 yaşında bir kimıe 25 se 
ne müddetle 5000 liraya ıigor · 
ta olur.a bu müddet zarfında 
her ıene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı binat alır. Sigorta 
h vadeden meıelS sigorta ol
dutu tarihten bir ıene ıonr~ 

vefat ederse ailesi atatıdakı 
paraları alır; 

Sigortala mebliğan 
o/o 10 u derhal.. lira 500 
24 ıene muddetle 
her aene ıermaye· 
nin % 10 irad ola-
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade relince ıi· 
tortah meblit 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

ıigortanın vadeıinde: .sigort~· 
lı berhayat iıe kendısıne, 11· 

gortalı vadeden e
0

vvel öl~üt 
iıe hak aahiplerane tedıye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orgun 

Şamlar k';yiirıden 451 Bflkir Rıyıklı 

Kelepir 
Satılık 3 Deve 1 Merl{ep 
Act'ı~ salılık 3 tüyHi deve ve l merkep 

ucuz fiyatla SHtıhktır. Almak istiyenler: 

Yoğurt pazarında D.şçi Ard~ş E~ uıekciye 

§mi {llllmlmtmit•!• C••!••:•tmlmRHmtfU1 

i Türk Hava Kurumu! 
1 büyfıl{ Piyangosu 1 
13 4 ü:ıcü k~~icl~ J l Ş ı1•t 193~ didır. ~ 
; Büyük ikramiye 50,000 liradır O 

f O Bundan başka 15,ooo, 120001 loooo; liralık ikramiye= 
lıerle 20,000 ve lo,ooo liralik iki adet '."~kAlat vordı~ 
.iM Yeni tertipten bir bilet ıılarak ıştırak etmeyı@ 
~ihmııl etmeyiniz, Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar: 
1'ları arasma girmiş olursunuz. @ 
oooooooaoo •~••*••ooooao@o 



SA \FA 4 YENi MERSiN 

1 

Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazete1.iclir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE :SULUR.SUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Y. enı· Me rsı· n • 11 Yıl/ıh fosıloıız İntİforın 
• da muvaf f okiyEtini holhtan 

gdrdülii ratbete borçludur. 

VE N 11\ 1 ER S İ N • Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dileklerinize UHI 
• M ER Si H sütun lan açıktır. 

YENi MERSiNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri 

ve süratle yapar. 
ucuz 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
• EZ 77 

IMll!rRı OO@WIQ>& 0$V~IMDlL~IM IMl&rRılPlL~rRılbl! 
KİTAP GAZETE VE ~C~UA 

Tabı yapıiır 

Resmi Da:re ve Müesseselere ticaret~anelere ait her çeşit Defterler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğendirmek şc.rtila yapıhr. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengdnderilir. 

il~~il~~-~~ilil 
, ~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
~ DOK.TOR. 1 A.-Yakup Aslan 
liiJf Tilrkiye ve Ruıya Tıp fakilJtelerinden dipJomalJı Almanyad• tahsilini ikmal etmif 

I
Eii Hastalarını her günS-12 15 - ıs e kadar kabul muayene 
'L:I ve tedavi eder. -liiJI ADRES: Mersin Bozkurt caddesi 
~ Yoğurt pazarı No, 1 

l§Ymlmlmlilmlmlilil~mJ(gymJiJ~~~mı. 

-lllr.m-•iiiiE31li)ııııı Mf?!I 

. Sağlık . ~ Potakal ba·hçesi 
Eczanesı 1 Sahiplerinin nazarı dikkatine 

1 

1-Meyvelerı toplanarak yeni sen~ye girm i ş oııo 

Mersin Gümrük karıısm~ı . portakal ve emsali ağ~çlardan meyveleri vasıtuıle al•" 
• mı" olan gıda maddelerini kendilerine geri vermek 14 

h • A zımdır. Bu maksatla ağaçlara veril"'n hayvan ve çirıııı 
er nevı vrupa, gübreleri zayiatı umumiyenin yüzde 25 ini bile karşıfl 

Yerli eczayı tıbbi- yam ıız Bunun için en iyi çare azotlu, fosforlu ve pota• 
ve ve mtiat 1hzaratı h kimyevi gübrelerin verilmeı11dir. Bu iş için en ;yt 

mevsim Şubat ayıdır. M~ra!<h bahçe sah•plerinin hu mef 
bulunur. simi kaçırmamaları dU-Unc~sile g~tirtm•ş olduğumu• 
Efl:F:ii1i?5~' i2E:a•r·- ,, - 3 , · muhtehf cins kimyevi gUhrelt>rımiz muhterem müşteri 

Jerimizin emirlerine hazır bulunduruyoruz. 

YE NiM(RSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ' TQrkly' Hariç 

Şerait ( lçio için 

Senelik 1200 Kr . 2000 K 

Altıaylık 600 1000 

Oc; aylık 300 5~J 

Bir avlık 100 Yoktcr. 

Reaml iliaabn aabrı 10 
Kuruftur. 

Fenni Sünnetçi 
Sıtkı T annverdi 

2-Yeni dikilmiş fıdanların pelc kısA zamanda boyO-

l 
melerini temin edecek olan Aıotlu gUbrelerin verilm tı •i 
mevsimi dA gelmişt i r. Bu mevsimin kaçırılmamasını 

bahçeci lı:ır11 ıavsi ve erferiı, 

1 
Sebze Turfandacı/arının 

nazarı dikkatine 
Tarlaya çıl\arılıuış sebte rıdderin i n soğuk 

lurJarı, doıılardan, kırağılardarı v~ yağmur .. 
lar·clau muhafC1zası için turfa~ıtlacılığı ileri gi& 
nıiş uwnılP-ktıllt•rde uzu u miiddel lt'Criibe edi' 
ı~rek um varfak;yeli aulaşılıuış olan ve ziyıt 

ve harart-Li Kt1ndi ah111a toplayıp muhafazd 
eden hıısusi ôrtül.-rimiz g .. lmiştir. Fırsaltall 

istifade edilnıesiui alakadarlara tavsi)·e ed~rit• 
M~rsinde Tüccar hanmd• 

Vaktor Botros 
1 icarethanesi 

--------------------!---------~· 1 
S.-ıi ,. ~ u ğrısız sü 11 u..-t 

yapar. 

-----·---------------------- Fakirçocuklara parasıı 
i l A N 

iktisat VP-kal..ıinin 5-8.938 tarihinde 
edtın fiyal listtsi mucip satışhtrırmı: ....................................... 

« • 
.,.. SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZl • 
: - NASIL MI : 

ı KAYADELENi 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ye içtimai Maa•enet Veklletinia 672 aumarab rapora 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Berrak Kaleviyet; "ıoo sm3 suya sarfolunan N. lo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 1 
Renk : Renksiz Mfcmu sertlik dt'recesi "Fransız,, 1.5 

0 
Koku ; Kokusuz Uz~ı madd~ler için sarfolunan müvt>Ui- • 

düllıumuza litrede o.4o mgr. 

Adres; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

Yurtdaş 

Kızllaya 

Eb'ach 
Tip il SP-~laan bPzi 75X:~6 
,, Vl lloruılu lwz 75X~6 
,, VI 'I apkala 36X85 

1 -- !S:tt •ş pt· şirı bedelledir. 
2 -- Hir halyad<ıu aşağı satışlar için •/, 

ı:uu yapılır. 
3 - Sır ıuasraflarile balya ambalCfj lıed 

leri miişteriye aittir. 
T arıusta M. Rasim bey f. 

miJıtferri 
Salih Bosna 

Z A F E R Aile Sineması 
1 Sülfat "SO 4,, litred~ o.ooa8 gr 

Tadı ; LAtif Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
O Teamül; MtJledil N' N 

~ 

Ba gün gündüz saat 14,30 dan itibaren bııiar Mevsimin an aDzel ıa~ esılırinden ı~ :, 

1 
ıtrat " o a,, ,, o.0040 

1'itrat "No 2,, yok .• 
Amonyak ''NH3,, Yok 

il F~nnin fn son usullerine riayet ~d.-r .. k ~aynadığı yerinden İlıba- ı 
~ reu istasyona Ladar içi Lalayh kAI vanizli borularla içi m~rmer döş~li .... 

bellurhavuzlara dökülnu~ktedir. Oradan d~ büliın Fiziki ve kimyevi İİ 
evsa1f1111 muhafaza ederP.k ve hiçbir suretle el d.-ğm~df'n hususi kim. 1 
yatgerimize •e Adana Sıhhat Bakanhğmm tayin tıtti~i Sıhhiye m~mn· 
ru huzurlarında damacanalar ve v~gonlar KAY ADELKN suyu ile 

li yıkandıktan sonra doldurulmakta ve 11ğızları Sıhhat memuru tarafın· ' 
~ dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 
• * 
~ --~······················ ............. .. 

Yeni Mersin Bısımaıindı ~ısdmııtı 

çocuk hırsızlan 
Lorel hardi 
Türkçe sözlü 

Pak ya~mda; Silahlara veda 
Muazzam harp filmi 

T"t:T1'Z.Qlil BÖZL t1 

6 


