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Bıırsclona ~ehri son giinlerini 

Yaı'n or. :-\l•hirılc her taraf knywlı, .. ' .. ~ 

lıalk akın akın ka1,:ıyor. ll'raııki t 

ku,·vct lcri ,·ollan ve 'l•lıri boıııb:.ır-. . 
duman ediyor. 

Sahibi ve Umum Ne,rlyat 
MlJdOrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yer! 
Tul !ılerılo ll~ıı?:ınl · Mersin 

Cuma 
27 

İkinci KANUN 

1 9 3 9 
G- . . 
u~.PBL tx:. SİY Ast HABBR. FİKİR GAZETESİ 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı; 1 Sayı 
11 3201 

K t1rban 
Bayramında C. H. P. 
;~ Bütün dünu milletl . 
lııiyiiğOnflen en küçu~- ~rı kon 
d 5UOe El· 

ur h~mmAli bir faaliyet içinde 
geı:eyı güııdüze kntnrek hiç dur 

Genel sekreterliğe Erzurum 
mebusu Fikret Tüzer 

mndan calışıyorlar R 1 • u ça ışı · 

OıtlıA m _nrısıı~ı kendi emniyet, 
Be rneıı te ıstiklAlı ile · 1. 

tayin edildi 
ım ızaç 

e~en İltırleme ve üstünlük ve Heisicumhur vo C. H. P 
d~n)a > ürüyüş nizam vasfından umumi başkanı Tsrnet lııöuü, 
bır eynk olsun geri kalmamak P.uti geuel eokrelerliğioe Erzu 
aıinı ve iddiaları içinde aramak rum melJusu Ji'ıkret Tüzeri seç 

Ankara 26 (R ldyo)-

ve toplamak mümkündür . 
D - miş ve mumaileyh yeni va1.ifele 

uuya milletleri arasında 
" fi" b" rina baelamışlı • .,..e~o ı ır mevki ihraz cıdeıı 

iş ve Sümer~ank 
Umum müdürlerinitj 

istif ası habe1; 
yalanlandı 

.....,.. _ _....._ ....... -

Tarsus Belediye Reisini 
Beyanatı 

-·---~~---------- ----·---
Doktor Celal Ramazanoğlu , Tarsusta içme suyu ve 

Elektrik işleri ile 
hakkında 

teşekkül edecek yapı Koopeıatifi 
Gazet~mize izahat verdi 

Yapılaca~ [le~trtk tesisatı şe~rin tenviratım yap~ıUan sonra ra~ri~alarm~a 
işletilmesine ~afi gelece~ kuvvet ve ku~rette olaca~tu 

Turk mill~tinin her Bahada iler· Genel eekrfler bir tamim 
lemesi ve !Azım gelen > üksek le bütün pıırti teşkilfttına ve 
ı~tbcye er:ş bilmesi için her Haıkevleriııe vaziteya btışladık 

1'rrsus 25 (Hn:m:-;i) - muayene vo tahlilden sonra soııra mcnut faLriknları hıle • l • 1 1 

An kam 26 (Radyo)_ - Belediyeye nid olcktrik . içilnıiyo salih gi>riiliir::;u fömıi 1 tcbilel'cktir. 
Baı ı gazeteler Sumer?ank I ve HU i~leri ile bmrn nıiinıasil usullorlo buraya gotirtecog"iz., lJundaıı ·oıı ra Tnrırnsta 

rnılletten daha faıla Qalıemak !arını bildirmişlerdiı • 
ve her milletten daha fazla bır
birlerioi tutarak her Bahada yar 
dım etmesine şüphesiz ki bu 
Kün ihtiyacı dündon daha çok 

umum mü Jürü Nurullah Sumer · l 1 J> · l l · l t kk""l .1 • ı~ eı·i ala.kadar makamlar ilo >ll ım sann·el c ıır >U- e~e · ·u cuccottı karRJ.·l:ı~tırı J müdürü , • ' e • 
ve ı;ı Bırn kaRı um 

11 
m gfü-ii~ıııck üzere sekiz giiıı oY-' çnk metro ıııild"tlı akmnkda 1 l:m yapı kooııerati fi lıukkıııdn 

tur . 
Numan Menemencioğluna 
Mühiın bir ameliyat 
yapıldı ve muvnffa 

kiyetle neticelendi 

Muammer Erişiu istifa ellikle ı 
vcl .Ankarava •rideıı bele<lh"e dır. lrtif'm sathı bahriden 50 tcıııa~larda lmluııup buluııınu rini yazmışlnrs11 da bu haberin • o • 1 

asılsız olduğunu bildirmeye Ana reisi Dr. Oclal Ranrnzaııoğlulmetre viikscktcdir. dığıııı Ct•lftl Hıuııazaııoğlu'ıı 
diiııkü eksı>roslo ı-ıelırimize Eğ. er su arzu <.•dilcıı ovsa dan ı-ıoruum. Hu :-1orgnma d .. : dolu 11jınsı memurdur . .( '"r 

dönnıü~tiir. fı lıai.,, giiriilmez:-10 o vakit ır Evet lazııııgeloıılerlc gii 

Efgan Elçisi 
Büyük milletler her ne ee· 

bep ve illetten olursa olsun lıu 
gün elinden gelse hir çok tay. 
l'~rn fabrikaları olduğu htılde 
lıır eczo ve gıda taLrikasıııı bo B I" 
ZRrak onu l v . t eı ın 26 (Had)"o) -

Ankaraya gel1i 

~~~le<liye . reisim izi ma 1 ~aktan ı:ıu aht~:ık v~ föıı_ııi rii~tiiın. Bu . ~i ~·kete lı hı~<>tlar 
kan~~.t~. mda. zıyartı~ ederek { bır ı:ıurett~ ~asiı:·c ut~ırcl:c~ız: 1 o 1 ın a. k. ıstı~·cıılor. ~ı~·kct 
Aıık,u,ula ) nptıgı ı~ler hak ı Doıııı~tır. hlektrık ı~lerı 1 sermayesmııı ynzdo yırım ho 
kında kendilerinden ınalunıat ' ne dair olan sualime do reisi ~ini verirll'rs<.ı miitobaki la 
·vorm~ı-1ini reca ettim. · miz: . . . 1 :zımgeleıı ~erıııayuyi hulıuak 

)'ap k a. yare fabııkaııı f Berlınde Hariciye vekA'eti Aokıua 26 (Radro) -
laı d::i l ~~ zus~ndadır . Bu arzu 1 müstf'şarı Numan Mencnıeucioıl' 1 Afgrn ı:ılçlsi S.ı)'İL Mt3hmel 

Sayın doktor bu recamı Lokomobıl ılo elcktrık te i<;in :sUz aldım \"O huna o·ü,·o 
kabul ctti1or ve ~unları anlat mini nıuvafık giiriilınemi~tir.1 110rok simdidmı vaııılacnk 

1 , • 
tılar. : ~ehre 13 kilonıetro ınc:ıa 1 l ll · Jıuı·ı'ta~ıııı . . . o an ma ın cnııı " ., 

leli . il m~Lı _ aı~lamomak gaf- luna mühim lıir corrahi ameliyat 1 Han l.u güu Tor Oil <'ksp:-fli!İy'e 
erııı tıı Lufu~ut.lür ı . . . · , ı1 

'-. . . · yapılmıştır . Ameliynt yarım ı;:a şehrımızo g.,lm ı ş rn lıiı3syou a 
ı ııe cıhaıı mılletleri n t ı. . · · ı · 

içt" .~ ıe\'cu at kadar devam etmiş te nıu\'af , ııarıcıye vekılt namıııa ıusu,ı 
ınıı:ı teekılı\tlarmı kuvrnılen' . . . . 1 - - - - · 

Bılıyor:-1uııuzki ~chriıııiziu fedo bulunan sıtma ıııııarı \ t 
1 

ı·ı 
"'l · · . ,·ap ırıvorıım c o< ı or. 

en mu ıını ıhtıyal'ı olan su ve ınovkiiıı<lo santır:ıl kurmaıııu 
1 
• • • • • • '·ı·ı· ta 

cloktı· ··k · ı · · t · . . b .... k .1 t . . k 1 .1 Holcdı\·o rmsımız lJ ıı ıs <·rıııı cıııın ıc;ın uyu · para ı o cmıııı ·a 11 • 

A k ' . . ı .. ~ A raftan beııi nıJo g(irihdi n>r di 
ıı ·araya gıttım. olacağını gorou uafm n~kaJu ~ · 

dirmek d 1 l." fııkıyetle notıcelonmıştır . l kalem nıuduru ve ınusleşar ıle 
te a ııı uır çok içtimai; • . . 

ve hana müteallik le" kl.. -ıı 1 ı Hastanın sılılıı vazıyetı çok Afgan ulçilik erkftnı tarafıudaıı 
ve u ere . . . k 

hlilletııı ferll~riui V b"li IJldır · arşılaurnışlır • 
k. e ı ıasBa =====:--. , ,.. t~ \~ k ·ı · · · ' ı· 1 kt "k t' 1 . ğer taraftan gcıloıı gıdcıı a~ha ...., a ıa c ·a etı su ı~lerı ı 8U Ye o u · rı - en ıl•yotı . 
ırna11sız çocuklarını ve lıurp, 

Sulh içiııcie millıHiııio efradına 
ıaLım geltm faaliyeı ve Yart.lınıı 
Upabilmesi iQin millctiuln lıer 
ferdim •Jir takım vazifolerle vu 
zıfeleııdirmektedir . 

Abll Türk ınillclinin Lüyük 
haklarında ı.· • ı -k" n ulrtS de ŞUphesiz 
. ı. yardımdır . Mıllet ve dinin 
ıçıne aldııtı camialara Lir takını 
mukaddes vazifeler tahmil ettı 
Qini Türk milleti tn hi kalen do 
4ueunda idrAk etmiş ve onları 
)'Rpmakta bir 7.evk ve saadet 
bulıııuQ'u B · 

""
1 r · u ıdıflk dolayısile 

d" k" ır ı her atılış ve ilerle1iete bu 

vaıifelerin en yüksek örnekleri 

ni cihan millellerine göetermie 

tir • Kartac a kalelerinde )'atı 
için çalı keee::ı kadm istiklAI 

savaeında arkaeiyle cephane taşı 
mıetır · Cephede kdmm akılan 
Tiirk erkeQi gerideki malını 
millefi için düoüumeıJen vermio 
tir . 

Bizim varlıjtımıı bütün me 
d.ent milleUer içia belki de eri 
eılmeı bir örnekıir • Bu rOksek 
örneQin ka1naQ'ı bizim mukad 
deB kanım1z, bizim varlık kadar 
bü1ük kalbimiz ve bizim mave 
ralardan taoan ıarlıQımızdır bu 
Duo içindir ki : 

.. Vatanımııın kara ve gökle 
rını korumak va:ıifeeiııi üstüne 

alan Tayyare Cemiyetimize bi 

ıim her uman ve her Jerde 
J~ra~ız~ saran HilAliahmer Ce 
mıretımıze, Joksul kimsesiz yu 

rularımızın lhtiyaQlarını temin 

e~n:'"k ga7eıi1le ua-raş80 Çocuk 
Esırger_ne Kurumuna yardım et 
mok mıııt ve diut 9Jzitemiıde 
en bOıOk borcumuzdur • 

Ötedenberi olctuiu gibi bu 
kurbau bn1rnm1nda dahı" d' . . . ınımı 
zın emrclliği V87.ıfe..,·ı 

• 1 seve sevF 
yaparkeıı •alanın em . . nıyet Vf' 
eelAmotı, > arınııı hu . . z.uro, kımse 
aız ~ocuklarımızııı oö ı:ı. ü 
1 . e D uU een 
endırmek ve Yarat 

Hi141iahmn arımızı saran 
. .re Jardım etmek için 

keeeccaımız kurbanı . 
arın derıle 

Amerika Birleşik 
Hükümetinde 

lı t . f · · ·1 b d ı 1 1 t · t· hı mc~alılıa eye ı cıııııycsı ı o temas ede unu a rn m <' mı~ ır. l'l''·np veriyordu 
:-ill bel erden creloıı rek bu i~ ifaoriııo mutabık kal Kanal harajııı<lau istifa 

dık. de etmonıiz dii~üııiilnıii~tiir. 

On şu~atta ~üyü~ bir bahıi manevıalar yapılacak 

~ehirden 13 kilometre Bu suret 1o elektrik t<.>~i~a tı 

uzaklıkta v<.ı Tarsusun eski 60 bin lira ile yapılahilcc<'k 

mctloııiyot dovirlt~rindo birçok vo nıotiiriiu kuvoti !J yii:z boy 
masrafJarlu. ı;;elıiro getirilen gir knnıtindo olacaktır. Bu 
Karafü a<lıylo aıııJan suyu tesi~at ~chri tenvir ettikten 

Manevraya 140 harp geıniai ile 
1'ayyare iıtirdk edecek 

600 

Amerika Birlo~ik lıüki.i ~ cnovra noticelorini gö 
Ya~iııgtou 26 (Uadyo) - ,göstorınoktcdir. 

İnönünün 
doğdukları ev 

lzm ir Belediyesince 
istimlak edilerek Müze 

haline getirilecek 

Hatayda açılan Halkevleri 
---~--

Çalışmalarına 
başladı 

Ankara, 26 (Radro) 

ınotleri tarafından 10 ~u batta re ,\ nıerika Birlc~ik lıükiime 
yapılacak bu mouovra; .A vru ti buna g<iro tc<llıir alacaktır 
patlan .Amerikaya kar~ı yapı :\lancn-a.ya 140 harp gemisi 
lacak bir istila hareketi vu altıvüz taYvare vo iki tavva 
kumla ..A ıııerikaıım ımhillerini re geıtlİHi .iİo 60 bin ki~i ·i~ti 
ınulıufaza l•dip c<lcmiyeceğini 1 

rak o<lecektir. 

Hatayıo büyük eehirlerinde 
antakya, İskenderun, Kırıkhıın 
Bi!anda Halkevleri açıhnıe ve 

J . N lb t ~ı H f ı derhal faaliyete geçmielerdir. 
zmır, -- a an Og u 1 • A t k a Halkavi dokuz Is 

zı Reisicümhur ismet luönünün k d n a Yit d""er evİerde 
1 . d d ~d ki . . r lak en erun a ı ve 111 

Alman , Hariciye Nazın 
Yarşova~a 

V ar~ova :W (Rau vu) 
Alınan haridye nazırı 

}'oııt H.ibentrop buraya mu~ 
va8ulat etmiştir. 

.Nazır Polonya hariciye 
nazırı ilo lıariciyo erkanı 

Alınanyn, ltalyn YO Japon 
clt;ilcri tarafından kar~ılanmı~ 
br. 

rini bu ÜQ cemiyete milli fP 

dini bir vazife olarak verecegiz 

Fakat bu gQnOn vaziyeı ve 
eartlarını, içtimai hikmetin ser 

rini n&ıarı itibara alarak kesile 

cek kurbanların bedelinin bu 
cemiyetlere verilmesi tanrı nez 
dinde daha faz.la mefruk kabul 
olacaaını kurban koııecek olan 
her vatandaıın düoünmesi !Azım 
dır . Bilhassa bir kaç kurban 
kesen vatAndaılar için bösle 
bir hayır ve yardım sapmak 
diut vazifeler cQmlesinden oldu 
hu ıiipheeizdir . 

B. Uluğ 

Yunan Donanmasma z~ır e 011 u arı o.vın ıs_ ım 1 mahalli ihtiyaçları kareıhyacak 
edılerek burasının bır muze ha k"ld t k"l d"I · r 
llne geLirilmesini valiye Leklif ee 1 6 ee 1 e 1 mıe ır. 

Yeni bir cüzütam 
daha i iti hak etti 

etmieti. Bu tektir üzerino lzmlr 
helediyPsi faaliyete geçmie bulu · 
llU)'Or. 

Evin istiınlAktan sonra etra 
tının park ve meydan haline fit8 
tirilme1'i düşünüluyor. Belediye 

Atinn, a.a. - Atina ajansı reisi bu husus~a $Ahir Mesti · 
bildir i)·or : Yunnnislau'ın fen! ııine bir teklif verocckıir. 
Goorgt us 1 destroyeri gelmietir . 

Gaıel~ler, torpido muhribinin! 
1 

tersaneye muvasalatıaı eeliimla-
1 makta ve baernkil Metaksas ile 1 

Profesör 
Bosser Kar harbiye müsteşarı B Papuasil· i 

YO tarafından bu münasebetle ı 

yapılan merasim eı.~aeınd.a söyle 1 Bir bAftadan beri Adana ve 
nen nutukları lebaruz eUırmekte civarında Eti metzuu (berinde 
dirler. Bu nutuklı"r, merasimde Argeoloji tslkikat ynpmakta 
hazır buluuau kral tarafıudun olan lstanbul Ünivoreitesi Arge· 
<!a te1it edildiği veçhile, Yunanis oloji Enslitüsü direktörü Ordi
tan gibi kiicOk bir devletin deniz' uarros Profe&ör Bossert Kar ve 
müdnfaa111 için rapabileceAi her Asistan Münir Karacalı ve Boha· 
oe1in 1apılmıe oldu1tuuu tebarüz dır Alkum tetkiklerine devam 
ettirmiolerdir. etmek ve tetkik ııeticeslne dair 

B Mdtakeas : konferans vermek üz ere evvelki 
• - Malzeme bakımından 1u gün saat on yedide eehrimize 

nan donanmasının hiç bir zaman gelmiştir. Heyet ietassooda Hal· 
bugôokünden daha iyi vazirette kevi ÜJeleri tarafıudnn istikbal 
bulunmamış oldutunu söylirebi· edilerek Toros oteline misafir 
lirim. demioıir, edilmiolerdir. 

Aslan ~öyün~e Halkevi 
açılacak 

Parti ve Ev binası 
bitmek üzeredir 
Bu yıl >urdun moht.,Jif yer· 

!erinde 149 Halkavi daha açıla· 

ca~ı haber alınmıetır. 
Bu meyanda Mersin Arslan 

köyününde nüfusunun çok olma 
sı hasabile bir Halkavi açılması 

tc!klifi Genyöukurulunca kabul 
edilmie ve açılacak oıan halkevle 
ri listesine idhal edilmietir. 

Aslan köyünde parli tarafın 

dan yaptırılmakta olun Halkıavi 

(parti) bincsınıu rıokırnulurı ik· 
mal edilmek üzeredir. 

Binanın bütün uokı:aulım 19 
çuhatıR ikmal edllmio olacak ve 
o gün her tarafta a)•ni -aaatta ya 
pılacak olan açılış töreni progra 
nıı muoibiuce yapılacaktır. D ığer 
böyle kalabalık olan köylerimiz 
dede bu kühUr ocağının açılma 
ıını dileriz. 

Ayrıca 
1 b 

en·akııı da. tPtkik etmcklo 
mc~guldii. 

.Fa:zla zaıııaıııuı isru t' l~t 

mek i:--teıııedim toşokkür t•do 
rck ayn l<lıııı. 

Sıtkı Tanrıöver 

1 rr~nsız parlim~ntosu 
1 Askeri hizmet n1ecburi 
yetinin iki sene olarak 
devamını kabul etti 

l'aris 2fi (Hadyo) -
Parlcmeııto, 1040 scue 

sinden ~oıırada askorlik lıiz 
mehni iki sone olarak kabul 
cdnıiştir. 

ispanyada vaziyet 

Londra 26 (Radyo) - (§] 
llarseloııılaıı goleıı ııııılıa 

cirleriu nnlattıgıııa güre ~clıir 
do yiyecek ve i~ocok kıtlıua 
mı~tır. 

~ark yolları a~kerin lınro 
kot ve riicatino tabı-ıis edildi 
ğiııdcn sivil halk snhil yoluıı 
dan i~lomektedir. 

.Fraııkistlor lıakiııı tcpo 
ler<lo bn yolları ve şehri top 
ıuotrilyoz ato~iııo ~ tntulıırnkta 
dır. 

Şehrin siikiituua intizar 
edilmektedir. 

Barsel,>n 26 (Hadyo) -
.Fraııkh~tloriıı ilori lıarn 

keti devam etmektedir. Ş<•lıir 
lle hütiin ııı üeı:ıl4oı:ıo ıııagnza ve 
diikkftular kapalıdır . h<.ırkeı:ı 
korku ,.~ heyecan içindedir. 

İtalya 914 doğumlulan 
silah altma çağırıyor 
Romıı 26 (Radyo) 
1901 doğumlulıır talim 

ve terbiye it;in ıııilalı altına 
ça~rılıuı~tır. 
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Memurlar vazifelerinden 
ne gibi şartlar 

altında ayrllabilecekler ? 

1 Şehir ve memleket haberleri 
1---T-r_a_k_y_a_d __ a ___ ş_e_ıı-ri-ın-i~ 

Hastalıl' halinde 
. . 
ızın miiddetleri 

dev iyi ica.p ed~n haslalıklnrdaıdlğı veya yerine bir vekll tayin 
aranmıyabıleceklır. edilmediği takdirde amirine ha 

Hastalık izin müddetleri aşa ber vererek vazlfestol terkedehl 
ı:-dilemiyecektir . Sekiz günlük ğıdaki vesikalara göre tesbil edi lecektir. Kabulıı şayan bir maz~ 
izinler de müddete mahsup edi- ıeceklir : rete dayanarak istifa edenler ııml 

Bee sene hizmeti ikmal et- rlne haber vermek şartile bi; ay 
memie olan memurlara ÜQ aya kaydından mllstesnıı olacaklardır. 
kadar izin verilecektir. Aocıtk harp, isyan, lhttlal halin 

Hizmet müddeti on seneye de memurlar istırnları kabul edi 
kadar olan memurlara altı ay lerek halefleri gelip işe başlama 

verilirken devlet hizmetlerinin · · *' rı' lecektı'r 

- Dünden artan -
G ıdip gelme günleri senolik 

izinlerde izin müddetine d~ hil 

le<'ektir • ,Senelik izinin parça 
kullanılması halinde gidip gel· 
me günleri yalnız bir defası için 
kabul oluoacaklır • Senelik izin 

. ızın .e · . dıkça mevkHerlnden ayrılamıya 
sekteye uğramamasına dıkkat ve Hizmet müc..ldetı on sene ve caklardır. Aksi takdirde bu hare 
memurların izinden istifade müd,daha ziyade ol.a~ me~url~ra on lketlerlnlo kanunen mucip olaca 
detleri Amirlerinin mütaleası a- ' i~l aya k~dar ızın. ~erılebılecek- ğı ceza mesııllyetlerlne balal gel 
lınarak ona göre tertip edilecek 1 tır. Bu mııddet bıt~ıkten sonra memek Uzere memurluktan çıka 
tir • İzinli memura Amirinin gös da hastalıkları geçmıyen memur rılacaklar ve mllktesep hakhmn . . . ı lar, bu hastalıktan dolayı yeni ki 
tereceğı dığer bır memur maaş bir vesile ihdas flderek tekrar dan mahrum olaca ardır. 
sız tekAlet edecektir . Bir me- izin alamıyacaklar ve 1683 numa 1 26 ıncı maddede ~azılı yerler 
mur. izinli bir memura iki ay · I 1 k t · tt·~· h. den birine tayto edlldıkten sonra · Ira ı anıınun ayın e ı 15 ı ızmeı . . 
dan fazla vekillet etmiye mec- l müddetlerine göre tekaüt edile · ı v~zlfesi başma gıtmıyerek . Vdya 
bur olmıyacaktır • Mazeretiı. i cektir . 

1 
gıdlp te muayyen mllddetı bltlr 

bildirmiyen veya bildirdiQ'i ma· j Hastalık izini, maae ve tah- , mtyerek _IRtlfıı. edenler, tekrar me 
•. k b ı d 'I · · · ı · 81·sat u-zerinde hiç bir tesir yap murtyet ıstedıklerl takdtrce en 

zere.ı a u e ı mıyen ızın ı me { 
· · b' · x· - ·r · mıyacaklıı·. Hastalık izinini ge · evel bu yerlerden biridde memu 

mur, ızın ıUı8 ı gun vazı esı 1 • • • • • ı rlyet kabul ederek muayyen mOt 
ba"ında bulunmıya mecbur ola· Qırenler hakkında da dığer ıznını "' t • . . . detl geçlrmeğe mecbur çolacaklar 
caktır • Aksi takdirde verilecek Q'eçırenlerıo muamelelelerı tatbık 1 . 1" t •k 
• · • • · 1 olunacaktır. Memleket içindeki dır. stıfa eden memur ar 1 rar 
ınzıbalı cezadan baoka, gelmedı I . h • h 0 1 memurluğa talip olurlarsa sırıs 
~i her gün ioin maae ve hasılı 1 r

1 
es.mdt tet d us·uı sı. s1ı _at m efssese· 1 beklemek mecburlyetindedlrler. 
erıo e e avı erı uzumu en nen ı 

mielininin otuzda ikisi kesilecek b . 
1 

· 
1 1 Memurlar her ne suretle olursa sa ıt o au memur arın yo mas . 

ve bu devamsızlık müddeti on rafları kendilerine ve tedavi mas , olsun vnzıfes\nden ayrıldıktan 
bee günü tecavüz ettiği takdir- t rafları yattıkları müesseoelerP, soura beş sene içinde gerek _doğ 
d · t·t t · ı kt ı mensup oldukları vekdletçe öde- doğrudıın doğruya, gerek vasıtalı e ıs ı a e mıo sayı aca ır • ı kll 1 k ır ı i l . • neceklir. Sıhhi müessesed~ yatı- , ve lşt\ra o ara vaz e er D n 
Hastalık rznı rılamıyarak ayakta tedavi edılen ; alakalı bulunduğu mü.nakaşa~ara 

Hastalık izni aeağıdakl eart 1 memurlara yalnız gidip gelme 
1 
glremlyeceklerdlr. Aksı takdırde 

lara göre verilecektir: yol masrafı verilecektir. 
1 

Uç aydan Oç seneye kadar hııpls 
A - Hastalık resmi bir ta· Memurları ve nafakası kauu ve yllz liradan 5 yOz Allraya ka 

· · · k d ı · ·t ı · ı · ' dar pıtrtt cezasıoa mahkllm edlle 
bıp tarafından verılen rapor ıle nen eu ı erıne aı o an aı esı kl dl 

1 
f d h - k ~ 1 h • . d ce er r 

tevsik edilmie olacaktır. Memu· e ra ını u ume • ususı 1 are ı Memurlukta öğrendiği mab 
run mensup olduAu vekAlet veya • belediye doktorları v~ memurla ' rem dosyalar mllnderecatını ve 

ı rıo mensup olduıtu daıre kadro ı 
tilAyet IGıüm aörduğü takdirde d h'l d kt 1 t memurluktan Dyrtldıktan ı:;onra ır 

• ıı:> suno a ı o or ar parnsız e· , 
hasta memur. hastane heyetine d . d ki d'. ,T kli e vasıta ş11 edenler, dııba ağır bir madde 

avı e ece er ıı , .. ,s Y bkl · · t · i b ıı d 
sevk ve muayeue ettirilecektir. f d t d ' tal i Dl ıcap e tırm yen 8 er e 

}arının memur tara ııı an e a- k 198 1 1 dd • D k ı . . cezıs anunuoun ne mıı e B - o lor rapor arının ta rik ve temıııı şart olacaktır. • 
1 1 bkO 

. - . slode yt' Zı ı ceza ara ma m 
rıh ve muddetı ne kadar olurııa memurluktan ayrılma ı edileceklerdir. 
olsun her üç ayda bir yeni b ir ı :şartları 1 ü ç ve dsbıt ziyade memur 
muMyene yaptırılmıe olacaktır. Ht'r memur ıstıfa etmek bak yazlfelerinl berbberce terkettikle 

C - Yabancı memleketler kını balzdlr. istifa eden memur ri takdirde kanunen tatbikata ta 
den alınan raporlar konsolosluk 1 yeni memur gelloclye kadar işini bl tutulmKkla beraber vazifeyi 
lar tarafından tasdik olunacak· ı görmiye mecburdur. terke teşvik edenler daiml suret 
tır. Bu eartlar, yatakta daima te · Halefi bir aya kadar gelme te memurluktan çıkarılacaklardır 

Sovyetler birliğinde 
Darvinizm 

Bir senelik yani'~ 
vukuatı Zirai ve ağaçlama işleri 

ilerliyor 1 
938 senesinde eehrimlzde 1 

1angın takası olmue, buaıer 
12 si 1angının baelangıcındll < 

Edirne - Trakfada zırail UıunkOprü, Keşan, Malkara ÜQÜ da yanar taziyette ikell fi 
faa~iyet yıldan yıl~ geoişle~ek Gelibolu, Meriç, lbeala, Lülebur rimiz elfaiyeeine haber :verilıll 
ledır. Sonbahar ekıne çok musa gaz, Babaeski ve diğer Trakya ve etrafa sirayetlerine ve telll 
id geçtiği için bu sene ileri de kazalarının mullak surette zira men yaomalarıua meydan fe( 

recede ekilmıelir. at fidanlıkları vardır ve ağaç mekslzin söndürülmüetür. aı.ı0 

Ziraat Vekil.leli tarafından landırma isi Trakyanın en 'ileri rın ika ettiği zarar yekucu g; 
gönderilen selektörlere köylüler Mrekelleriuden birid ir. liradır. 

gereken binaları Yaptırmıe ve Bu f i danlıklar on dekarla Eıfaiyenin bir kılavuz; 
makinelerini yerleştirerek çalış yüz dekar arasındadır. Hopisi kcımyonetle 4 arazözü 'e tı•' 
tırmıslardır. Bu mevsimde blr nin başında ziraat muallimleri hücumlaı·ına karsı teekildll fi 

buçuk, iki milyon kilo tohum ve Edirne ziraat mektep ve kur dır. Eıfaiye efradı gaz masııete 
temizliyen ve iki makinistle ha sundan mezun olan •rarımbaeı" talimleri yapmıelardır. Ve 1ıef 
la çalısan yerler vardır. Ôğrenil lar bulunmaktadır. Bu sistem nin a1rı ayrı m&Hkeleri Dletr' 

diA'ine göre önümüzdeki sene se köy birliklerine kadar geniule tur • 
ıektörlerin sarısı 75 i bulacak mistir. Vize, Saray, Gelibolu, Ezi Bilhassa benzin ieti~ali 

•M " k Bı' ga B · avuı· tarz kareı köptik saQmak suretilO 1
1 

tır. oryo albur makiaaıarı ne, ı ayramıQ •· ı .. .., 
gım olduı?u yerde boA-up so" 

nin sayısı ise dört ~· üzü bulmuş da ve ayni hareketle Qalıemakta ,,1\1 rücü ve yangın sahasında .. 
tur. dır. hortumcuyu etrafına BU serptıl 

Zam görecek öğretmenler Vilayetimiz 
ilk tedrisatta 6 bin, Emerine 

ortada bin 25 eg"itmen verildi 
öğretmen var 

Geçen dere yılı içinde zam A danada bir kurs 
görmeye hak keebetmiş olan ilk 
ve orla tedrisat müel!seselerinde acılacak , 

Şehrimi z Kültür Direktörlü· ki öğretmenlerden zam görmi
yeolerin dilekçeleri Maarif \'~k~ · x· 

15u emrine 25 eğitmen verilmieleti tar11fındırn tetkik edilmekte 
dir. Zıım görmeye hak kazanıp tir • Bunların mr srafları Kültür 
her hangi bir sebeple alamıyan ve Ziraat Bakanlıkları bülcesin 
öğretmenlerin bıı zamları derhal den t~min edilecek ve bunlar 
ödenecektir. köylerde köylünıio ziraat usul-

IJk tedrisatla muhtelif vilayet 1 !erinin fennt bir şekle ifra~ına 
lerde 6000 orla tedris~Ua da bin 1 ve kültOr cihetiııden de yüksel
kadar öğreLmeu zam göreCtıktir. 1 

mesine hizmet edeceklerdir , 

~e~er sarfiyatımız 

Nüfus başına senede 
6~ kilo şeker 

• 
yıyoru;.; 

Memleketimizde seker sarfi 
yatı gittikçe artmaktadır. Üç se 
ne evvel yupılan bir ietatistiktı; 

Türkiye, seuede njfııs başına 

düşen 3,5 kilo istihlAk ile dünya 
memleketleri arasında soouncıı 

geliyordu. E o az eeker sarf eden 
Arnavutluk dahi bizden daha 
fazla şeker sarfediyordu. Faka t 
bugün bu vaziyet de~işmiş, Tür 
kiyo senede nüfus basına 6 kilo 

Eltitmenler yekdiğerine mü ı 
cavir sahalarda oaıısa<ıaklardır. 
E~ilmenler için nisanda başla

mak ve teşrinevvel iptidasında 

bitmek üzer& Adanada bir kurs 
açılacaktır • 

Eğitmenlerin Qalışacakları 

sahalar İQin etüdler yapılmakta
dır . Etüdlerin bir haftaya ka
dar ikmal ed ileceği sanılmakta

dır . 
Eği lmeulerin Tarsus, Anamur 

ve Mutla istihdam .edilmderi ih 
timali kuvvetlidir . 

suretile tutusmaktan muhııf' 
edici tertibatı haizdirler. nel 
ye e\faiye dairesinde efrat ~o 
su, hamam, santral ve eotör ~ 
ları yaptırmış, eu sıırelle 81 

ye tam denecek derece bir 
kAmül derecesine ulaemıştır. 

Kerıdisile ~örüştügümii' 
faiye kumandanı diyor ki: 

Bir yangın ihbarında g9 

dan fır:adığımız zaman t''t 
nın nasıl çıkmış oldııQ'ııntJ 

medığimiz için bütün ihtiDlşll 
hesaplıyarak mahalline gidt' 
Bizım birinci derecede diiOi)~ 
ğümüz içerde canlı bir eı:ıJ ol· 
olmadığıdır. Onları kurtarııı 
bizim için çok hı:ıyecanlı bit 
tir. 

ismet Paşa okulu 
Himaye heyeti 6~ 
yavruyu geydird' 
Şehrimiz ismet paşa o~~ 

himaye heyeti evelki gün c,D 
kir çocıığa elbise geyd irme~ 
retile seviodirmietir. 

ÜQ yıldanberi muutazaıJI 
Iıean himaye heyeti bu ö4re

1 

yılı basırıdaoberi de okutuıı 
him bir çok ihtiyaçlarını tfıı
etmielir. Himaye heyetinin c• 
kan idare heyetini muvaffslı1 

!erinden dolayı tebrik ederi'' 

ilk o~ul öğretmenlerini~ 
Sovyet ilim adamları, dokt- r Sovyet hükümeti, 1936 sene olunmue faideleri. hakkındaki şeker sarfedeıı bir memleket ol 

rini Sovyetler birli~inde genie sinde Pdılov laboratuvarlarının metafizik : nazariıeyi cerheyle- muetur. 

Şehrimiz Küllür Direktörlü
~üne eğitmen namzellerinio bil· 
gi ve çiftçilik durumlarını göste 
rir fi cıler gönderilmislir • Bıınla 

rıo haoei mahsusları doldurula 
cak ve eğ i tmenin el yazısı alına 

cak ve köy durumu hakkındaki 
mütalealar yazılacaktır • 

' İshdn bedellert 
tabakalara ra1ılmıe bulunan idamesi iei iQin bir milyon ruble mektedir. Dünyada en fazla eeker sar 

B Ü d f · t k aza fivatı olan memleket fngiltere Dartinin Herlerini ... tetkike. de tahsisat termieti. Bu sene, tahsi u m ıe e, aeıs ır n 1 

· ı · · ·1 i hı"yetı"nı dır. la•rilterede bir senelik "eker tam etmektedir. Bu meranda eat miktarı 2 milyon 4 ıüz bin rıre er nın gayrı ı m ma e "' 
"' t ,,..., hueuec- bı'r kısım daha sarfiyatı nüfus başına 72 kilodur 

son ıerıe iQinde, Daninin eserle rublefe çıkarılmıstır. 1939 sene gus er..... 1 

rinden ve darvizm hakkındaki sinde daha ziyade fazlalaetıra aÇılmıutır. lımt antrapolofi esas· Almanyıt 32 kilo ile ikinci 
jarına dayanılarak, art ırkın yük gelmektedir. Bu artıda Qinde 

ilmi etüdlerdeo l 700000 nusha rak 3 milyona ibis~ olunacaktır kı · ~· . b h 1 k "'Ster ·ı b' ı ·k k r· -r . . . se ı"ını ur an o ara gu - ır sene ı ee er sar ıyah nu us 

Belediye içme suyu 
alanlar çoğalıyor 

verilecek 

basılmıotır. istihale meselelerı ıle dığer 1 k r· ti . b. ok dı· "er 
1 en ey ıye erıo ır ç " başına 11 kilo düsmekledir. Şehrimizde içme su tesisatı 

Darvin'in te onun muakkibi bir çok mlless~seler de meşg~ lırklarda ve zencilerde mevcudi Dünyada en ucuz şeker )f yapıldığı gllndeo bu zamana ka· 

tık okul öğretmenleriniıt ' 
senesi mesken bedelleriniP ı 
ziran 938 tarihinden itibare: 
1edi aylığı birden verilme~ I 
re bee liradan tediye edıl 
haber ahnmııtır. 

büyük Rus fiziyolojsti Paylavın olmaktadır. Bunlar arasında bıl Jeli isbat olunmaktadır. 1 1 

' 

yen memleket Franı-adır, ngilte dar 25 resmi daire ve 625 ev su 
neznriyesini genioleten Akademi hassa ilim ~kademisine merbut Bu müze, ayni zamanda, ilmi re ise pahalı eeker yiyen memle 'almıştır. Abuna rn ikdurı her gün 
azaaından Orbeli, istihalevf lnki Patlov flıioloji enstitüsü şaya laboratuvar faaliyetinde dı:ı bu- ketler arasındadır. ıbiraz daha artmaktadır. 

~e~rimiz Ticaret ve Za~irl 
Borsasm~a eafı bakımından taazuvların fa nı kayıttır. lunmaktadır. Burada, bilhassa· Bilhassa eHki suların kesilme 

ali1eti Ozerinde müessir kanun Timiriazev Bioloji müzesi lecrübet! andokrinoloji üzerinde ~===~==--=====-=isi llzer i ııe yeni su alımlar fazhs-
Jarın tatbiki ile meeguldur, ile DarWin mllzesi ve Moskova Qalıeılmaktadır. taşmaktadır. ~Jocuk Esirgonıe Kurumu Dün yapılatı 

muameleler 
Leningrad civarında bDyük hayvanat müzesi de DarWio'in DarWin miizesinde, canlı uz 

k b k 1 · ti · f t.h ı ı · · · b t Balosu 2 Subatta '·aınJacak-Ruı fiziolotistin ismine izafe fikirlerini genie hal ta a a arı vııe erıo s ı a e erını ıs a 1 ·' 

olunan Parlova kasabasındaki arasına yaymaktadır. eden zengin kolleksiyonlar tar tır. Hatırdan t;ıkaruıa. 
istihaleti fiıioloji 14boratuvarla Bioloji müzesi, son zamıtn dır. Bu kollekeiyonlar ~ arasında 
rında bir hayvanın uulyetinde tarda, salonlarından büyük bir bilhassa, ıüksek te alçak may· 

k 1r. l · ·h 1 1 · kısmının materiyelerini yenile mun ırkları kolleksiyonıı, clmj 
tu ua tse en ıstı a e erın vere ka7bolmuş veyahut kaybolmakta 
set yolu ile intikali imklln ! arı mietir. •tneanın orijini. salonun 
tdsbit olunmaktadır. Uzviyette da, insanın ha1vandan :istihale 

bulunmuş hayvanlar (kolleksiyon 
ları, sun'i ıstıfa, hamt renk ve 

tukua gelen mek~nik ve . kimye etmio oldu~unu isbat eden mate saire kollekıiyonları çok kıyıııet 
vl de2ieikliklerin, hayvanın rü riyel mevcut bulunmaktadır. Bu· lidir. Müze, son seneler zarfında 
ee1mi inkieafında ve kendisin rada mevcut mllteriyellerden bir çok enteresau llmt risaleler de 
den doğan evlat ve ahfadında kısmı, maymunun insan haline neeretmietir. 
raptığı teılrler kaydolunmue inkılabında çalıemanıo rolü hak Moskova hayvanat müzesin· 
ve halen Jüksek ıinir faaliyeti kında Engele tarafından iieri sil- de 50,000 den fazla muhtalif eş· 
ile uzviyetin diaer faaliyetleri rOlen bazı fıkirleri teyit etmekle ya teşhir edilmektedir . • Bunların 
nin veraeetle intikali meseleleri ı dir. Acip ve garip mahluklar kol arasında en mühim olarak, çifle 
nin lnceleetirilmesıne başlanmıe f ıeksiyonları da, hayvan uzviyet- 1 teneffülil cihazına malik bir ba· 
tır. !erinin •daha evvelden tesbit lık iskeleti ile hayvan cinsleri 

arasında istihalenin devamı balı 
sinde büyük kıymeti mevcut mu 
azıam bir bukalemun iskeleti 
vardır. Bu müzede çalıcıao ilim 
adamları, zoogeografi bahsinde 
çok mühim eserler vücuda getir 
mie bulıınmaktadır. 

Bu müzeler, halk arıısıuda 

çok rağbettedir. Yalnız 1938 Ee· 
nesi zarfında bu müzeleri ziya
ret edenlerin. adedi 1.300,000 i 
geçm ietir. 

Mahkeme kalemi 
tamir ettirilecek 

D - h . . . t .. , un şe rımız tıcare 
bire borsasıodR 30 jon ;rıı' 
kuruş 05 saatimden ve 90~ 

Şı--hrlmtz muhkeme kıtlemlnln çavdar 3 kurue 25 santimde 
yine 30 lon Ça\'dar 3 kuro6 

bulunduğu odanın duvar ve tava . d 
1 1 

ur· 
oı catlamıŞ olduğundan içinde ha eanlım en a ırııp satı mıe 

Adana borsasında klevl' 
rın. ılmaıınıo muvafık olmadıR'ı 39 k 1 ,. • 9 7 ~ 

• 1 urue ve par a. ın, '1 1 
Cllmburlyet müddei umumlllğınce ile 37 kuruş 25 sanılm 8rııg~ 
nazarı dikkate aJın[!)ıŞ ve burada alınıp satıldığı gelen 01slv 
çalışanlar adliyeye alt diğer oda tan arılaşılmıetır. .1 

lara yeı l<'ştirilerek oralarda çalı~ - ~, 
malarma devam ehi llmektedir. Çocuk eıirıreme kurıı~ 

8uranıo tamir edllm~si ve teb şubatın ikinci a'Ünü akf' 
ilkenin refı • esbıtbıoa tevessnl bir müsamere verecektif· 
olunmııştur. 
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ANKAilA 
Radyosunda bugün 

kü program 

Türkiye Radyodifüzyon 
postabrı, Türkiye Radyosu, 

'~~NI MJi~RSIN 

Dünyada Neler oluyor : 
Ay gör.ünmiyPcek 

~1 B~RSiN 

I~iYASASI 

~6-1 - 938 

Ank•ra Radyosu. Astronomlara nazaran ay yok Pamuklar Kn . s. Kns 
==-

D hı .. d Kıevlant AL\ıA UZlıNLUGU olmağa ma RUm ur 1 Dağmalı 
lH;l!> m. l S!l Kes. 120 kvv. Kapı malı 

T. A. Q. rn.74 m 151n5 Kes Rugiln bUtUn astronomlar hadiseye biz şahit olamıya·ı Koza »o K ' . 
- vv. r. A. P. ;ll,70 m ayı inceliyor; onlara göre ay cağız .. • Kırma .. 
H4ti5 Kes. 20 Kvv, · yo't olmsğa mahkOmdur. Ayın erimelı{~ başlaması Kozacı parlagı 

44 
38,50 
37 
8,50 

yok 
36. 

Cuma 27-1-939 Ay her gUn biraz daha pçin küremize 18 bin kilomet- ı Buğday· Çavdar 
12,30 Pcogram kUremize yaklaşmaktadır. yak• reye yaklaşması lazımdır. Bu { ~ert an~dol 4,75 
12 !l5 MU ik ( fU k ... . laşa yaklaşa sıcağın ve rutu gUnsa ay ile aramızdaki mesa yuml'uşba .. d 4,25 

' z r MOz•gıPı.) betin tesirile eriyip sönecek - . . er ı ug ayı 3.37/• 
13,00 Memlek~t saat ayarı . fe 384 bin kılometredır. Çavdar R,25 

tir . 8 
ııj ıas, meteoroloji haber Ancak ayın etrafındaki Ay ne zaman kOremize 1 Anadol yulaf 3,50 

1:1,10 Müzik (KUçUk: orkestra M.lesi baki kalacaktır. bin kilometre yaklaşacak? Arpa 
şef: Necip Aşiıın) Bu hıtdis~ vukua geldiği Astronomlar: Anadol 

l - Maks Sçhönherr • Alp zııman yer yUzilne hayli yıldız -ttu gidişle bir milyon Y~rli 
. köyJUlerin~n dans havası yRğsc11ktır. seaa sonra! diyorlar. Nohut eksb'a 
2 

- Georges Bızet • L' Arlesi Bu semavi hadisede yeryU Şu halde !ıydan kork mı- Fasulye 
enne - 1 ci süit. zUnUn bilyUk zarar görmesi- yalım yalnız &erin ve rutubet- Yulaf yerli 

a) Prolnd de çok muhtom~ldir .' lı mehtap p,ecelerinden koru- Mercimek ıark 
h) Menuetto Fakat teM.ş etmıyelim bu nalını, nezle ve grip oluruz. Sahlep 
c) Adagietto Tatlı çoğen 
d) Cal'iıton H J T ·ı· Balmumu 3 

- Paul Lincke - kahkUlle a Y Van 3 r ütüncünün tasm 1 Cebri 
rinle sen • melodi B~rlinli bir bilgin, kara- Kırk senedir slgara satı · Susam 

!-Nıe~ann · Tango l da ve suda y.aşıyan hayvanla yordu. 0dimi müşterilerine Yapağı 
·> - Aloıs ~utschera - benim 'rın cinslerini tesbit etti. iı;l\kleri 8;garaların adlarını Siyah 
. cennetım - Melodi, Bu bilgine göre yer yU· t k 

1 8 
y (o birlik) bay Şark 

ti - Fraıız Lehar • Tango zUnde 460.000 cins hayvan çar a mış ı. a 11 r Anadol 
krali Ct>si oppretinin vals 1 dır. En çoıt cinsi olan böcek Boğaziçi, bayan hanıme 1' Aydın 
lerı. l'Tdir. 280 OQO. Bir gün bir arkadaşına anla Yıkanmıı yapak 

l , .:lO Program. - Tetkiwahm sırasında t yordu: Güz yunu 1 s,:ı5 'dOzi k vnryete Pi. şunları · şun ları lt'sbit *"ttim. - Serkldoryan ila Hanımeli Konya malı tiftik 
1n or; Tr k " . - . ( , y 

' ' ır muzıgı lüuışık 13000 ÇPŞİt kuş, 12000 ç~şit ııin arası açılmış. dUn Yenice ozgat 
progra~); . ! balık, 1,640 çPşit yılan. ~\000 dükkAna geldi, evleniyormuş Keçi kılı 

Okuyan. Tahsı n Karakuş çe şi t örümcek var. t . l 
Ç ı ı . LJ 1 smelı a acakmış. . . 8 an ar , .. c akkı Dermaıı 1 Nebat ise anc11k t50,0oo Pırınçler 
Hasen Ôur, Eşref Kadri , cinstir. Birinci nevi mal 

4,05 
4 
5.50 
8,12,51 
3,50 
4,50 

18; 

yok 
52 
51, 
55 
85 
yok 
120 

18, ·ı2 
19. r:Hamdi To~ ay. Rasri Ufler Pahalı Liman Haberleri İkinci nevi mal 

,.1., Konuşma ç 260 
19,50 TUrk n ... . Afrikanm doğusunda as - 1 ay ltO m zı gı. . K~bve 

ı - Sakih efend· Ş h lan 1tvlanır. Ancak her eh ne Şehrimiz limanında kö · 1 B k' d k · ' - e naz · "f , 1 d 1 adem, çe ır e 

280 

i l A N 
Tarsus Sol~ Hukuk ~akimliüin~en 

j Aslan Tarsusun Ş•• lıil Musl :ı fo nı alwllt•sirıdP ı ı 
olup Talıauharw uıahallerindr. iktın l ~- ı - 9 :3 9 lar i 
hindH ölrr~ llii~P-\' İn kı7.ı ve lı:-cı Ali ~ a rı ... ı Yürük 
Enıirıe dPrınıflkle .. mHru( kadırıın l rektıs ı rıt• ıııala· 
" e n w c e v a ı i )' t'I e d ile r tt k m e r, k u l v e ~, a ) l'İ nı e 11 k u I 
rmv~li leihrir ve te~hit rd i lruiştir. 

Kanunu medrninin 533 ,.e 534 ürıeü madde
le"İrıe tevfikan kaııuni nıira~cılal'lrı Vt~ alaca klıları 
v!lrsa iiç ay içindP. rP.smi ,·es ...i kle Tarsus ullı 
ha k i nı 1 iği ne uı ii r a c J a l e L nı +ı 1 eri a k s i h a 1 ti H l <t l 11 i r 
olunan terr1e lıaziney~ fotıkal P lLiril Pcı ği i lan 
olunur. 

i l A N 
Mersin liman şirketi ~ooperatifi tasfiye heyetin~en 
~J.,fsuh Liman şir· keti koopercttifı hiss P dad a rı 

. na evv•)lce tevzi mJihm Jiizde 75 nıslıt>lindf!ki his 
lsr.ye il~vPlt>n bn kere de ~ iizdt-~ 8 nıslwtinde lı i r 

'

tevziat ya pılacagırıda n ortakla rııı bir aya kadar 
I hisst leriırn .. diişect'k mi.~dar·ı a~nı a k iizrc tasfiyp 
\ lır.yetine ruuracaatları rnztuııu ılan olur_n_ır_. __ _ 

, Mersin Ticaret ve Sanayi odasmdan 
OJ~mız ticaret sicil inin 1092 ~ıra rıuıu~ıra~m 

da ve 4 cii sınıfmda nıukeıyyrd \e nılis t'<'Ct' I }in 
l harreru Sürmeli otlanııza vtır<l1ği 7·ı · 93 'd tarihli 

! i st id a srnda m üstt·ci r i lıu J u nd o ğu Ye rı i lıa rı ve oteli 
16- l-939 tarihinden ili haren lerk ettiğ i ni l>Hılinuesi 
! üzerirır. 7-1-939 tarihiudP- sicilioe iş trt>t 11dilPrr k 
j kaydinin diiş\il,1 i Aii ilan olunur. 

- Mersin Ticaret ve Sanayi odasm~an 
Otl<inıız ticart•l sicil defteriııiıı s!s sıra nnma 

: ra"ında ve 3 iiııcü !"ırııfıııda unıka\'\'P.l VP. miisec· 
1 celValıid Haydar, odamıza vrrcfiğl.2 3 1-939 lar i lı 
li i~tidada ticarfll "*' konıiS)' Jn i şini 938 SP nr~in-

1 d ... n itibaren terkelliğiııi bilılirııırsi lizt>rirı ?. ~5 ı -
:939 tarihinde siciline işar~t edilerek kaydinin ılii 
1 

1 şfılclliğü ilan olunur. 
peşrevi ı tu e:t alanın ora ar 8 as an mUr boşaltmakta olan Sallar . · 

2 - Şair N avlaması kabil değıldir. Serma 

1 

ıçlerı 
. D~zıın • ş~~ınaz se · ye lftııın. Tüfek başına hUktl ya ve ikbal vı purları ile Al· Tatlı badem içi 95 

maı - ıdem yüzilne nazır A 58 • 8 ı • 8' • J 
!l - Dellal Z'lde - şehnaz ş~r met .12 ı lira vergi alır, so ·ıra man bandıralı Akka vapurl~r~ Acı k~d k » Mersm e edıye ıyasetmuen; 

k - E · . av izni verir. yağmur doıayısile yUkJerım cı çe ır e 37, 1 

tıneuın hır lahza . . Urfa Ya"'ı 90 ıoo Kurtuluş, o: la okul \'8 JHııa r c:ıdd f· leri nd ~ ~ e 

i 1 an 

ihya A lan avına çıkmak ıçm 1 boş<ıltamamışlardır. g 
70 4 - Rerık Fer•an . tanbur hiç ~eğil":'. boş on kişi olmak 

1 
Türk bandıralı Amasya ve !çel " l ııiden iıış.ı ~dilec~k 8000 lira beıldi ke\.i fli p J r-

r.. taksimi. ~a. hıç ıfe~ılse adam başu~a Demirtaş motörleri gaz ve ben ------------

1 

k~ ve belorı kaldırım inşaatı lo-2 939 cunıa ~unu 
u - Şevki hey - Hicaz şarkı· ıkışer tüfek bulundurmak la zinden ibaret olan yüklerini Nöbetçi saaL t5 le ilıale edilnıt · k üzre uçık eksiltmeye ko-
. Sen bu yerden gideii. zımdır, 

tı - Ş3vki hey_ Hicaz şııı·lt. Hayret boşaltmış iseler de yağmur E nula . uştur. 
Ateşi au1.anı firkat. do!ayısile inhisara ait UzUmU ezan 8 Bu eksiltnıP-ye ginıu· k isıiy t> ıılt~rin Tic<ıre i. od ı 

7 
• S~liM · ' şehnaz şarkı . Moravyad~ zıtbı.t~ Con Ber yUkl~yem9mişlerdir . ......, __ ~ sında kayıtlı Lulu11duklanna '/ fl hu gihi işleri ~· ap 

Bir nevcivan dil mUpte- nar adında bır katılı yakaladı Alman bandıralı lspArta 27 - ikinci kinun • 939 1 · ı ld ki J 'k 1 k ·r 1 
lfıdır ve derhal resmini almalt iste- h 

1 
. . b it maya e ıı o u arma aır vesı a arı ve eşı w-

8 • d' Ad k' . vapuru amu esını oşa ma H lk E • .. d 
7 

- . b · d 1. k - ŞtimSeddin ziya ·Şehnaz J. am ma ınenın başında . a CzaneSI delinin yuz e ,D lllS P-llll P. lllUVal\ al leıaıiııat 
Şarkı ne · · d 1 giilmeğe başladı Hakkı var· ğa devam etme~tedır. Bunu 

• nızırı a gaeını. · ı makbuzu vflya ban~a mektubu ile hirl ikte lwledi B - Sedad Öztoprak ·Şehnaz mış, cUnkU cam simsiyah çı{{ ikmal ettikten sonra buradan ~----------, 
saz semııisi. tı, Tekrar çektiler gene simsi bia ton hububat alacaktır, Güven )~~ dair~sirıde loplarıacak enclinwne miira ca<it e)-

10 - Ke:nal Niyazi Seyhun . yah cıktı. Denizbankın laöail vepu· s· s • lenıeleri ve bu işe ail proj~ ve Ştirlnameyi 4 ku-
Kemeoce taksimi' .Moravya doktorları bu res ru ile Hidivi kumpanyasının ıgorta 0SJ818SI ruş bedel mukabilinde fpn dairesinden alabilecPk 

Ç-tlanlaı: Vecihe, Refık mı ahnamıyan adamı müşahe r l O/o 10 lrath Aile sigortası •) 
Fersan, Cevdet Çağlar, Ke de altına aldılar, Bu. bugllne Zııgferon vapurunun. lmgUn ı ,, hakkında bir misal lflrİ ılan olunur. ~7- 31 · 5 9 
mal Niyazi Seyhua. Radife kadar gHrUlmUş bir hildis., d~- mımımızıı gAlmrlerı beklen· MlSll.LI • l A N 

11 - Sadettin Kaynalr, Yesar·ı ğildir, mektedir. 
25 30 yaşında bir kimıe ıe • J J 

20,45 ~SJ·~~:.amneşl•!lorkroılloaı~· •• haber· ne müddetle 5000 liraya ıigor . lçel Defterdar ığmuan 
• }3 . h d • } ta olur1a bu müddet zarfında Kazası Mahallesi Mevkii Cinsi 

2 leri ve ziraat borsası (fıat ay fa ffi İÇ 1 Il 8 l y 8 0 r her ıene 193 lira ücret öder. Mersin Nusratiye Demiryolu Tarla 
l,00 Memleket saat ayarı Sigortalı vadede hayatta iıe 

21,00 Konuşma (Haftalık spor Kitap, F otograf makinesi, Cep ve 5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 

Mikdarı 
2890 M2. 

servisi) h vadeden meseli sigorta ol-
21,15 Riyaıeticumhur Fıarmo hol saatleri, Dolma kalem. Oyma ve duğu tarihten bir ıene ıonra 

. L l h b k , vefat ederse ailesi aşağıdaki nık orkestrası - ş f; H. ma"ranaoz taRım arı ve da a irço 
F A o • paraları alır; 

. lnar. • [ l • t • 1 bl 1 J çeşıt er ge mış ır. Sigorta ı me ağın 
- osip Slavenski: BaP·a· t oL 10 u derhal •. . lı'ra 500 

" SEDAD SAH R SEVMEN tu nophonia. 24 ıene miiddetle 
Sırp dansı, Arnavut şar- Uray caddesi No. 4\ ·Mersin 
kısı, TUrlc dansı. 
Yunan şukısı, Romen ~iiiiii....-.-....:..-...._~-~~...,. ...... ..._..._ __ .._, __ ..,. 
dansı. Hunim şarkı. 1 Kele· pır 
Bulgar dansı. 

2 - P. J. Çaykovski 5 inci O 1 ~ ıf l 
senfoni. Satı 1 l k ;ı eve ı.\!.ı er i: ep 

22.25 Estıarr, tııhvila.t, kamı~ ·ı 1" d k 
u .\ct>lr. satılık 3 liiy u ev~ v~ 1 ruer · Pp 

22 35 ~U·-· knu(kut 1-orsası (fiat)I 
' zı cazbanrt Pı) ucuz fıyall.t satılı~lır. ,\lnrnk i. t;y~uler: 2:3 ,!!0 MUzik (rnelodil r) 

2a 45 •>4 8,. . Yo~u rl 1)azarında D Ş<;i .\ rd;ış E~ nıekci ye 
' ,.. ,,naıın hal erleri ve' "' 

yarınki pı·ogı ·8 m. t..,;,r~u.;.;11~r~;-1e~l :~H~ıl:..~~,;.:.· d~i.:.:I ':.;".;.r,;.s i;.. ____________ _.. 

her ıene ıermaye
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince ai-
A-ortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblat, ancak 

ıigortanan vadeıinde, ıigorta

h berhayat ise kendiıine, ıi

gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orgun 

Muhammen bedeli 
438 Lira 50 l<. 

Kimden metruk olduğu 
(Kosti Anastastan) 

HUDUDU: Şarlcan hark garbtn Mork delağ şim&İen 
Deıniryolu uazisi c~nuben Necmittin tarlısiJe mahdut 

f> . l.~39 giin v~ ~8 No. hı k~rarla ıaıiilki,vf'li 
p" şin satılmak ii7 re nıüzayrde, e konulan nık~ı ı. 
•la hudul ve ev~; fı ~· ~ızılı bir p~rça oayri ;uruku . 
lun ölcüsii 2890 nıe-r~ ıuur:; hlrnı oıJuı;u lıaltfe .fr:ı . ~ ~ 

zµl«·lrt1 cl~ ~· } 11h 1 l ı kla 1890~1. mur~ hbaı olarak iH\n 
, ... ıi_i.!m ı ş ol,f ıı;i(ıı ıııılnşılı!ığııııla11 yı• ııid"ıı 15 ı:iiıı 
1 n~uıiıirl~_t~ nrnza~ P<l f'yt1 kotıulnıuştıır. (1 . 2 .939 tari 
llnrw musad ı f JHna rtPSİ :ıiiııti " 11 at 1 f> dP. sii r iil t u 
f~f'lıl~r hadcii hiyık gör tiİdüğü l tı "dil'dH ihalPi ~a 
ııyesı yapılac:•ğrndan l :.. lip olanletnn ~ iizıln 7 lııı 
cuk l~nıinal akc;ılar1111 nıiista.o'hiht>n n .. fl e rdarlık-• • 

t a n ı ii l fl ş ~ ~ k i 1 ~ om is y o u a nı ii r a c ~ a L I a r ı i 1 A r ı n I u n ıı r 
21 -24-27-3 l 



YENi MEU 'iN 

11Uımımummımmıımımımımım . 1 L A N 

Ü 1 gen 1 t rl Yat de POSU 1 iç~a!.~r.u k•~y~~~!!~U~~~ae~ buc•ğ• mevkiind• t•r•fla•• 
• 1 şarkan Halıl İbrahim tarlası garben ve şimalen bark hacı 

Sayın müsterileritJden görmüs ol- = Hüseyin tarlası bududıle çevrili bir parçada bir hektu 
~ ~ r= 8180 metre murabbaı miktarmdaki tarlanın İbrahim oğlu 

duğu rağbet Ve takdirlerinden do/ayıa Mehmedin ecdadından intikal etmek suretile senetsiz ola· 1 = rak tasarrufunda iken 60 sene evvel vefatile oğulları ~usa 

Y 1 15 •• ıı= ve İbrahim ve Ahmet ve kızı Durdu)u tet k ve Ahmedın de a n iZ g un .1i0 yılında öJmesil~ Oğlu Ali ve kızları Elıfe, Fatma; Ayşe 
yi ve Musanın da 338 yılında ölmesile karısı Şerif~ ve kız 
lan Müyise ve Gülsünü ve lbrahimin de 340 yılında ölmesi-8 3 Y r 3 ffi (]Ü f 3 V l 8 İ } 8 f e V k 3 } 3 - le karısı Meryem ve evlatları Mehmet ve Yusuf ve Sıddıka • ~, = yı terkeylediğinden babsile tapuya tescili talep edilmiştir. 

d t · J " t 7 t ..,, 111 ilan tuihinden itibaren J 5 gün sonra yani 15 şubat 9 ~9 e en z 1 a ) a p ' ı g l il ı tarih; ne müaadif çarşimba günü mahallinde tahkikat ve •• · ı • b•td• • t~tkikat yapmak üne memur gönderileceğindP.n bu tarlada 
muşterı erıne 1 ırır~ veraset ve tasarruf iddia edfn vana tayin olunan müddet 

il zarfında tapu müdüriyetine ve keşif günü mahalline gele• 
VE ~ cek memura müracaat etmeleri ilan olunur. 

ÜLGEN kolonyalar1nı İçel Tapu mü~ürlügünden 

tercih ediniz Çukçıh karyesiııin dabaoı kara mevkiiade tarafları 

Doğusu hark babsı yol poyrazı huk kıblesi bark ile mah· 
dut limon ve portakal bahçedi tarla olarak Cuvese Mehme· il din ecdadından intikal etmek suretile senetsiz olarak tasar 

=:I rufunda iken 329 senesinde vefalile karııt Fatma ve oğlu 
IS paşa ibrahimi ve Fatmanın da 1:S33 senesinde vefatile oğlu 

1 paşa ibrahimi terk edip tasarrufunda iken 933 ıt:nesinde 
.. mezkuAr tarla üzerine lı'mon ve portakal babçeai dikilerek Uf'ay caddesi ULGEl\" 

tapuya teEcili talep edilmiştir, 

Ülgen Ülgen Ülgen 

ıtrıyat tlt>posn ı= flin tarihinden itibaren 15 gün sonra yani 10 şubat = 939 tarihine müıadif cu1la günü hukuki ve evsafı hakkın 
RllilllllnUllRll41111fl da tahkikat ve tedkikat yapmak üzre mahalline memur gön 

derileceğind·.:n mezkur gayri menkul hakkında veraset ve 
lllllmfllllRllml(•!• (o: .. :•Ullmllllliifi~ tasarruf iddiasanda bulunanl~r varsa Uyin olunan müddet 

Tu .. rk Hava Kurumu I@ zarfında t ~.pu mildüriy~~ine ve keşif günü mahalline gelecek 
memura mur(!caatları ılan olunur. 

büyük Piyangosu aıırnııııwnuunuauw •• uuu•ıuıg 
Büy~~

0

;~~=:i;~ ş~~.o~~ ;;;:dır o f Q T O G UN 1 
Bundan başka 16,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye: • Ki 

@lerle 20,000 ve~lo,ooo liralik iki adet mükafat vardır~ İyi bir Resim çektirmek istiyen = 
Yeni tertipten bir bilet al1rak iştirak etmeyi@ 8 ı d * 

~ihmal etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar. ? FO'"fü Güne Bir defa uğrama ı ır 1 
lan arasına girmiı olursunuz. @ 8 FOTO GÜN: Resim çeker. ••• 

ODOGOOOOOO ·OGO *OOOOOOGOOO • 

Y Foto Gün; ~4 ğrandisman yapar. 
UrtdaŞ 1 Foto Gün; Amatör işleri görür. ~ 

erı •e ~ıırısız srıııııeı ıı1 Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 1 
yapar. Kızılaya A•lr•·•: Foro oüN 1 

Fakir çocuklara parasız • Bozkurt cHddf• siııde 1 
Adres; Tarsuspaşaga- a"za olunuzg M 

zinosu karşısı a•n il •UDDllUBU~•1ıl BU&U~ R 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annver~i 

27 ikinci ~An~~3l__,. 

1 L A H 

Tarsus ma~~eme· ~aş~atipliğinden 
Dos)"a No. 394 

Tapu No. Tarihi Cinsi MM. Kıymeti 

9 > T. evvel 935 Hane 256 500 lira 
Hududu; Şarkan süslü Mı,bmet veresesi garbeo ar•F 

şimalen yol cenuben yol. 

Hali hazar hududu; Bir tarafı çopur arap ali ve ÜÇ t 
fı tarikiam ile mahdut kerpiçten mamul bir tahtani ,e d 
koyun ayaklı fevkani iki katlı yazlık taht ve içi:ıde 
ağaç ve bir ağaç keu eski bir huğ ~ö6 metro murabb• 

Alacaklı; Tekke mahallesinden Anter Ali kızı Ayşe 

Borçlu: Tekke ·~. ölü Anter veresesinden kırası F•1 

kızları Hanife, Gülizır, oğulları Necip Tacettin ve kıı~' 
deşleri Emine ve oğlu oğu\lıarı Ahmet ve Mahmut. 

Biri 11 ei arlı r ma nı u yapı la eağı ) P.r, g ii rı, s:ıı11 

27•2 939 saat to l l e kadar 
ikinci artırmanın ya~ılac ığı y~r giin, s .tatı4 

9~{9 SH<ıl I0-11 ~ kadar 
t- ftbu giyri menkulQn artırma f&rtnameai 27- 1 - 939 ,,r, 

den Uibaren 394 No . ile ıarauı aulh h. daiıealııhı mua1yeıı 1~ 
11nda herkeain gc'Srebilmeıi için açıktır. flanda yasılı oıaııl;ol 
tada mılOmat almak iıteyenler itbn tartnam~ye ve 394 
oumaraaile memuriyetimize mQracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya 19\irak tçin yukarıda yasılı .klymeıin yoıd• 
1 

olıbetfnde pey Teya milli bir bankanın teminat mektubu 
edilecektir, (124) ·ı 

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtl 
hakkı uhlplerlnin gayri menkul Ozerindeki haklarını huıuıil• 

1
, 

T<t masrafa dair olan iddialarını ifbu ilan tarihinden itibaren 
ıtın içinde evrakı mtııbitelerile birlikte memudyetimize blldit~~ 
ıcap eder. Akıi halde hsldarı tapu ıicilile aAbiı olmadıkça ıatıf 
ııin paylafmaaından hariç kalırlar . ( 

4 - Gc'Sıterllen gOnde artırmaya itUrak edenler arurııı', 
nameıinl okumuf ve lüzumlu malumat almıf Te bunları teııı 
kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 

1
) 

6 - Tayin edilen z:amanGla gayri menkul Qç defa bagırıld ( 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh'ıııl 
lrlymetin yüzde yetmit beşini bulmaz veya aatıf isteyenin al•"ı 
rochani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o g11rJ ti 
.kul ile temineditmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çı.kmaır:ıı ~. 
artıranın taahhodo bllki kalmak üzre artırma on bet gün daha r~ 
ve on beşinci gQnü ayni aatta yapılacak artı 

bedeli utıf ilteyenin alacağına rOchaoi olan ıtlger ılacaklılaruı o(, 
menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan fazlaya çı f-
şartie en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilertl 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. .ı 

6 - Gayt'i menkul kendisine ihale ohınao .kimse derhal ol 
verilen mühlet içinde parayı Termezae ihale kararı feaholU1~ kendielnden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse araetmlf O 

bedelle almag-a razı oluraa ona, razı olmaz, veya bl.llnnmazıa )l:~ 
on bef gon nıUddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale 

1 ikl ihale arlaındakl fark ve geçen günler için yüzde 5 den b 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet ltalmakıı'111 

muriyetlmlz:r.e alıcıdan tahsil olunur. "138,. 

:'oo4 numaralı icrn ve iflas kanununun 12 inci rı1-
sinin 4 Unca fıkrasıo1 tevfikau bu gayri menkul sahipler' 
bu haklarına ve hususi le faiz ve m1:tserifa dair olan idd~ 
rını ilAn tarihindan itibarım yirmi gUn içinde evr&kı rt1cf 

telerile bildirmeleri aksı halde hakları tapu sicillerıle l 
olWadıkçe satış bedf'linhı paylıışmasıadan hariç kalac3~ 
cihetle alekadarlarııı işbu maddenin mezkOr fıkrasıne tr. 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteY6~ 

dosy11 numarasile Tarsus mahkeme başkftt;p:ığ 
mUracaatlııri ilan olunur. 
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* lf. 
SIHHATİN İZİ KOR.. UYUNUZ 1 * ~ t 

* 
1 

SULARINI IÇMEkLE Tllrkiye ye Ru•;a ~·f:&!l~n~~i~m~~~~~ tabailiniikmaletmifl 

TAHLiL RAPORU ve tcdetvi eder. 
Sıhhat ye fç~mat Muavenet Velllletinin 672 numaralı raperu Hc.stalarını her gün8- ı 2 ı 5 - 18 e k(idetr kcı bul muayene' 

1 liill ADRES: Mersin Bozkurt caddeıi 1 c Görünüş: Berrak Kaleviyel; "ıoo sm3 suya sarfolunan N. lo ~ Yoğurt pazarı No, ı ~ c 

Mfcıııu serllik derecesi "F~~i:~:~:·i.~·2 soıJ. ı UiYmlJmlJmlJmıJiJmlJmlJmlJtilmlJ~mlJmlJmlJmlJmlJiJ~ 2 Renk 
Koku 

Tadı 

: Renksiz 
; Kokusuz 

; LAtif 
Teamül; Mutedil 

Uzvi madd~ler ıcın sarfolunan müvelli- ' • 

dülhumuza lilrede o.4o mgr. I z A F E R A·ııe s·ıneması Siilfal "SO 4,, Hlrede 0.0033 gr 

~:~:a ı ·:~o ;:, ·:. 0~~~~! 1 Bu gün gündüz saai 14,30 dan itibaren haşlar Mevsimin en güzel şah eserlerinden • 
Nitrat "No 2,, yok .• 
Amonyak ''NH3,, Yok 

ıı 

iki Ytıni Biiyiik Filim Birderı 

1 • ölüm filosu cehennem melekleri 
J E A N il H L o v 

Q 

' 

~.,•rnnin ~n son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden hıba· 
ren istasyona ~adar içi kalayh kAl vanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuılara dökühnekledir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim .. 
yagerinıize ve Adana Sıhhal Bakaıılığırıın layirı ettiği Sıhhiye m ~mu
ru huzurlarındrt damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

~ yıkaııdıktan sonra doldurulmakta ve (jğızları Sıhha t uıemuru tarafın~ 
-1- dan mühürlenerek ŞP-hrimize gelmektedir. 

2 -Vahşi Afrikanın içyüzü 

Fransızca Sözlü 
•••••••••• .... •• ... 

Yeni Mersin Basımevinda ~aıllmııtı 

Pe~ ya~mda; Silahlara veda 
Muazzam harp filmi 

T"Ö"':f' x:.çrm e~?': L tr 


