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Yoır . L1 n çen 
seneden ı l wılyv11 lıra faz 
lasile 260 milyon ~ntl bin 
lira olarak tesbit edildi. 

Y• 

ayısı 5 kuruş 
Tela on No. 82 

Ça ·ş1mb:ı 
1 

MART 

1 s 3 a 
Yılı; 1 Sayı 
11 322E 

Yeni yıl bütçemiz 260 milyon 956 bin lir te 
Reisicumhurumuzun 
Amerikay~ Mesaji ispanya Ticaret oda 

I)a ri ste 
1 ~, r · a n }{ i s t l r 

Birleşik Amerika devletlerine samimi sını işgal ettiler 
dostluk robıtalarile bağlı" iZ Paris 28 (Radyo) -
-------- - .., Frankistler lspaııyol Ticaret 

Ankor 27 - ı · ı rnecbur olmnnıışlnrdır. odası binasını işga etmış erse· 
de sefare\haııeye girememişler

Cihan, Aergisiniıı memluke 
dir. Sefarethane memurları saat 

t m için nyırdığı lıu güııdP, tıü 20 de sefaret oioasıodan ayı:ıl· 
~ün Türkiye Amerikayı derin mışlıırdır. 
alaka ve sıcak seınpati ile düşü B. Berarda Hurgos hüküme 
nüyor. Yurdı1aşlarımın dugula ti nezdinde Fransız elçili~i tek 
tarını skırnttirdiılime emin ola, lif edilmie ise d"3 kabul etmemie· 
rak sö~ lüyorura: Büyük Am"ri ı tir. 

ka mılletiııP, Türkiye Cüınlıuri H K m'se 
reti vataııdaşlRrıuın eıı muhab 'ı o . o 1 r 
betli selamlarımı yollarım Ş hükumetile ilk 

•Mesajı Mesut Cemil'in ida am 
resiude Türk müziği ve Riyase temaaını yaph 
ticümhur Fltırmooik Orkestrası Ankara 28 (Radyo) - Şam. 

~~~~----------------~--~ 

Milli müdafaa bütçesine g 
zaran onbir buçuk milyon 

çen seneye na
i a zam yaplldı 

meclisine 
ilave edildi 

Maliye Vekilimiz yeni bütçeyi hazırlıyarak B. JVı . 
tevdi etti. Maarif bütçemize birbuçuk milyon lira 

Aukara 28 (Radyo) - . Memleket müdııfaa hizmelle izam yopılmıetır. Bu paranın 11 
Maliye Vekili Fuad Ağralı \ ri için Milli müdafaaya geoon se milron lirası geçen seneye naza· 

Anadolu Ajansının huııusi mu ha 
1 
neye nazaran 11 milyon ben üz rr:n bugüne kadar tahakkuk e · 

b lrine aşağıdaki beyanatta bu· 1 bin lir~ zam y~pılm_ıe ıı.r. l de~ vor~dat faılasile muhtelif 
lunmuştur. 1 Gunden guııe ınkıeaf eden daırelerın yaptiıtı heş mil)'on il 

l939 yılına aid lıütçe proje ilinı ve irfan müessesesi . olan ralık tR.rifolerle kareılanmıetır 
.,· l I ., ne bugu-n Bu-vu·k ! Maarif VekAloti hiilçeeine bırbu· Şımendiferlerimizle sınai 
ol ıazır aumı,,. y il l . m· ss 1 . . • . ·ı 0 1'1° . . . . çuk milyon, Zirnat matı ullerı ue eie erımızın ıstı zam etlı&ı 
Mıllet Meclısıne takdım kılınmıe zirai ieler için 600 biıı, halkın masrtıf kareılıkları da ayrıca der 
tır. _ . _ . sıhhatının korunması ve sari piş edilmi15tir. 

Bu butçe 938. senes~ butçeeı hastalıklarla ınüı:Rdele ve hasta Şu maruzatımla içinde bu· 
ue nazaran 11 mılyon lıra fazıa 1 neler tesisi iQin 600 hin vatan · ıundux.u ·• b h 

• • ~ • • • I'§ ınuz cınnn u ranı ara 
sıle 260 ~ıly~n .9a~ bın lıra ola daşların huzur ve sükunu ile sında en baeta gelen tıaıati me 
rak tesbıt edılmıştır. asayişin tAnıini vazifesini üzeri· sele olan .Milli müdafaa mesele 

Rakamlar varidat ile masraf ne alan Emııi)·e t ve ,Jandarma sini düşünmüş bulunuyoruz. 
aresınd,ı tam bir tevazün ve tam ıeşkilAtı için 800 bin liralık zam Bu bütçenin de geçen cum 
bir samimiyet ifade etmektedir, yapılmııtır, Dığer dairelerin huriyet bütçelerimiz gibi vatan 
Bütçede baelıca noktalar şunlar mübrem ihtiyaçlarım lemin için daşlar iQin büyük kolaylıkla ba 

~filli $efımiz lsmet lniiııü 
dün Eaat 20 30 da An~nra Rad· 
yosundan Amerikan mille ııne 
k~rsı Kiinlerdeııbı..rı bekleııeu 
h_ııa~ıeleriııi irnl etmielerdir Ame· 
tıka nıo Ankara Büfük Blçısi ve 
refıkası, sefaret müsteşarı, Bae
•ekilimıı doktor Hefık Sa>·dam 
'Dahiliye Ve kAleıi B. l<""Aik Özırak 
(~ü.mrük ve inhisarlar Vekili, Ha 
~ıcıye Vekaleti Vekili B Ali RAna 
~arhan, Ndfio Vekili B. Ali Ço 
tıokeya, Ankara _Valisi H. Nev· 
zat Tandoğan, Protokol Umum 
Miidürü, Posta Telgraf ve 1'ele· 
fou Umum Mildürü de Mılli Şo
fımi · ı · 

tarafından klasik bazı parçala dan bildiriliyor· 
rın Qalınmaı;ı takip eımieıir Suriye Fransa Yüksek komi dır; de bir milvon lirRva yakın bir şarılacağını umarım demişlerdir. 

zııı ııtalıeleriııi iral ellikleri 
sırada Hadyoevinde IJuluouror
lardı 

Spiker tekrar mikrofon lrneı seri yı>ni teşPkkı11 ecen hüku-
1 melle ilk tpınasıııı yapmıştır. 

na ge mı", 11 ro"'ra nıııı b "ıtlı" r.ı·ııı 
,. "' "i l!!i Bu teınııslarda Fraıısa vo Su 

söylemiş ve Amerikalı diııle)· ici riye aresıııdaki ınüuaselıatler gö 
Sant lam 20.30 evvel<>e ha- · e veda etmiştir.• rueülnıüşlür . 

zırlıuımış ola 1 • 
ıı ıusuı;ı programın 

~:ııl~ı~iııo baelanmıe ve sp ker' 
gılııce bir aııons y 

Buı d apmıetır. 
. ı an soııra Amerikan ve Türk 

mııır. mnreları hueO içinde ayak 
ta dıulenmişlir Bunu müteakip 
de lanı sanı 20 40 da c~ l ' . . . um ıur-
roısımıı lııgiliıce olnı·ak büyiik l 
Amerıkaıı rnilleıine karşı ucnr. • I 
~ldaki h't 1 d ,, p;I 

. ı a >e e bulunmuşlardır:. 

Hariciye Vekilimiz Atinada 
- - ... -

~1eçl1uJ ı~sl{Br >\.bidesine Bir 
Çelenk ko_ydular 

K ral Şükrü Saracoğlu şerefine 
büyük bir ziyafet verdi 

~ ancı_n slarııııu yeni bir eseri AlJkara 28 (a a. - Radyoriaıı) mietir Sükrü Saracoıtlu Yuna 

ingiltere -
Filistin 
'kongresinde 

Vaziyet g_ene 
değişti 

Varşovada 
'~------~-wwww ~-----·-----

Almanlar aleyhine nümayiş
lere devam ediliyor 

Büyük Elçilik muhafaz altına alındı 

Londra 28 "a a • Radyo• - Vareova 28 "Hadyo• ı etmielerdir Polis Polonya talebe 
Havas ajaıısı Fılistinden bil · I .~avas .a j ansının hususi mu leriııi tevkif etmiş ise de komı;e 

diriyor: l habırı b\ldırıyol': rin müdahalesi He bu olar tabii 
Kral llrnil!lund tarafından Vareo9ada ta1ebeler Alma ı I ye edılmişlerdir. Polonya bükü 

Çemberlayııe gönderilen mektup evlerine hücum ederek tahrıbatta ( metı pr~testoda bulunara.k b.u 
gaçoıı hafta terazinin gozunu hulunmuşlnr ve hoyratQa muaınA mektal•ın kapatılmasını ıstemıe 

v l Bırleşik Amerika Devle ileri ı• 

~ı:n cıh~n Rergi ı, oiubir fnyda Hariciye Vekilimiz Şükrü 
1 üstuııcıe olnrnk milletl e . Saracoğlu dün salıoh, Alinada 

Araphtr lehine indirmieti. Bu de le yııpmıelardır. tir · 
nistnn futbol şampiyonluk maç· fa da AmPrika büyük rlcısi ken Gençler üniversitede ve yük Varşovada Almrı.n bÜ)'Ük el 
larındn hazır buluamuetur. M:ıQ disiniıı müdahalesi sözü yahudi sek mekteplerde mitingler yap çili~iuin bulunduğu sol kordon ı 0Slçtı l . ' rı t 

. lir arhyn g<ııirnıiye f r l meç ıuı askerin knlırine çeleıık 
Vercıı Bu 1 ı 8 kormuelur 
kad ınrekot, nail olduğu . . 

ar zanıaııın "cıl ·ı t· 
1 

fü:ıfıkasile birlikle enr ı yda d u ı ı l)'OQ orıııu k 8 Uygun Lir 1· 12 ol ralııı misafıri olarak öıtle ye 
v mueıur .. 

Kanantimce se . T- meğıuı yemişlerdir. Zı)· afetle 
A mflrika'yıı d ; rgı, urkı} e'yı Baevokıl Metnksas ve rofıknsı, 
ve iki nıillet a~ 18 ıyı . LaııHmnk Ynııan orta elçimiz Huşen Eşref 
do tluk nıu ab ıııdalu mevcud ve ıefıkası ile Har;ciy13 vekilimi· 
1 • noso otloriui k , t . . . 
eııdırmok · . _ U\ vo zııı maıyelı ve daha lıırçok ze 

olacak lıçııı guzel bir VC\sile vnı hazır bulunmuştur. 
ve :ıu sureti · ·· 

bürük d . e ııısanisıetın Oğleden sonra Baevekil B. 
ı enlıno hi M 1'0rk zmet edecektır. otaksas bir çay ziyafeti ver· 
Pavyonları b t 

a buluııanlnr tarafından sürek ler lehine yapmıştır. mışlardır. allıııa alınmıe ve kimse bu ta 
li nlkışlnrlıı karşılanmıştır. Kenedi Hnlifaks ilA ynptı~ı Alınan sefareti kuvetli polis rafa geçirilmemiştir. Polis yeni 

müfrezes · · ı · · · 1 Riyaseticumhnr yatı Saro· mülakatta yahndiler için fılietiu ının ıımayesı n tında bir hedıse vukuuna mani olmak 
ıın bugüıı Pireye gelmietir. Bu rle bir milli yurd ttlsisinde ierar dır. IQin tedbirler almıştır. 
,.ı.eam Hariciye Vekilimiz bura· etmlşıır. .. Tas ajansııırn bıldirdiğine Alman:va hariciye ııazırı aley 
da BOşvekil Metakses şorefine Bu mOdah ule resmi mahiyet gore Dansıugde Almun lale belet hindeki haykırmalar iki saat ka 
bir ziyafet vorccaklir. te olmaklıı Leralıer ~ahudilerin ri; Polonya taleholerine hücum dar devam etmietir. 

Akropol ı şıklanc:'ırılmış Kon lngiltereye knışı muknvomotini ispanya Cumhur . . A 
kordapo, stadyoın yolları 'l'urk ıe :ıcı etmiştir. Bu akŞsm yahuctı 1 re ısı zana 

ve İngiliz murahhasları arasında 

1 

• t•f tt• 
9e Yunan bay!"aklarile sô ~len- yapılacak müzakerelerin ne neti . IS 1 a e 1 
mietir. ce alaca4tı belli değildir. 

ı nı dırn d u anıtmıyn 
Lır eey ;a~ı· ~e nro_dı~ı dostıu~n 
Olursa t n ıldve ıne muvDffuk 

• >oııce nrzu d"I 
isııtısnı .1 1 ° ı eıı ııetıce 

Ouı uııe vo l>u ı· k . 

, • • • • • 1 Cumhuriyetci ispanyanın protokol şefi Fransa ve ingiliere fıııstınde Ya~udı ted~ışçıler l Reisicumhurun istifas.ına dair olan mek-
•• A • Sekiz kişi tevkif 1 tubu gazetecılere okudu 

vaıifcl . ur m lerl 
lar orını Hlrıkıle görmüş olur hu ku metlerı edi/Ji ; Auraka 28 •aa. · Radyo• - bir zaman için dahi olsa tBllfe 

1 
ispanyadan alınan haberlere ıne devam etmekltğlm doğru de llıı, Türkıe · 

S•nd r, mıııeııer ara Fra k h .. k - t· . 
Qok neaB~lhun ve iyi geçınmenin n o u ume ını resmen 

nıınıi l r 
Pnkııua ara ıarı111., Kellog h k k t d 1 
h le ett ken OVe) Ve CRndan ilti ve u u an anı 1 ar 

1 
• Astı · tııroıie lı: ideallere aönül 

cGuıtıur~h:l ~~irn~i ~nkil~bı, bize Avam kamarasmda şiddetli münakaşalar oldu 
ve medorf . ııı VA ııısaııl1et 

1Yelın l ve dıeıtıda '. nıemleket İQinde 
' verımr 1 getirdi. 1'ıirk . 1 Çalıemalarıoı 

ınkill\b memlekoumııi ından evel 
. ı ., . n buton ko 

rıy e ıııtılAfıınıı nıeula · 
'&rdı 

Bu gün bıiıüu k . 
la ihtilafıııı IJir h 1 °~ıutarımız a deyız O 
rızııya müstenit d • nlnrla 

. osıuk 
lerı a~ıottik. Astı rutıı muahade 
Amerıka bize uzak 01 u Bırleşik 
m . • rrıasına r "' O!J, samımı doslluQun &a 

rabttalnrile ba~ı kuvvetli 
l . . " ıyıı. Milı ti . 
Jırbırlcrılo ani 1 e erın 

da S aema arı rnamka 
r ulhu 1 n 

ııotıeri n Qn ışmalıırı Ve tnl 
' en parlak silah n 

ı ınin neticeı . zaferle 
nıollidlr erınden Qoktur, kıy 
nıyıp t~k1'dt _ıllellerin birbirini ta 

ır etmel · · · 9eeıtnları erı lQın lıOtün 
makta He't.ııı't ordulınadan kullan 

e elım o 
mızda rneautıyot • muzları· 

lıçi Lideri, B. Çemberlayne; hiyaneti 
vataniye isnadında bulundu 

Paris 28 (Radyo)- minatı eened iUihaz erleditini 
Fransa kabinesi müttefikan aörlemietir. 

franko hükQmetiniıı hukukan İeQi lideri B. Adle, hükQme· 
taııınmasıaa karar vermietir ı tin _b~ kararı hangi tı:ırihte ver· 

Londra 28 (Radyo) - dığım Baevekilden sormue. Çem 
B. Oemberlayn Avam kama· berlayn ise bu kararın haha ta 

rasında öğleden sonra Franko tili esnasında verildiğini bildir· 
hükümeliııin hakuun tanınma- miştir. 

Buudau sonrıt mecliste eid· 
detli bir hAdise olmuştur. 

Mumaileyhio bu kararın da· 
ha evvel verilmesinin ne suretle 
mümkün olduğu sualine Baete· 
kil cevap vermemietir. 

lşçi lideri, Qemberlayne hi· 
ta ben: 

Kudüs 28 "Radyo" - göre cumhuriyelQi tspanyanın ğlldlr. 
Fılistinde sekiz teılıiefi ra protokol "efi aa .. etecileri kabul K ı 1 v "' ., ata onyanın zaptından son 

hudi tevkif edilmiştir ederek reisic:ürnhur Azana tarn ra )'Üzbln kişi Frankonun ika 

1 ld 
' tından yazılan bir mektubu oku Sofyada araıtırma ar yapı 1 ~nuetur. _Aza_ııa hu nıektub~mda mP.lgAhı önüden geoerek kendisi 

--'--. ısıHa etııjtıuı hıldırmekle cumhu ni alkışlamıetır. Frango balkona 

E L b L ·ı · L ıç· k · k ı h çıkarak bir nutuk sörlemlıa bu 8Rİ a111Je1ıı ın Rar- rı.ye 1 aıı arı ~a Hm ıırıaca ar il 

• r • • • ı bı kazanmak unııdı kalmadıA'ın zaferi kardeşlerimize kareı değil 
deşı tevkıf edıldı dan boeu boenn t kan dökülmesi bernelmllel elyas9te 9e komünlz 

Sofra 28 "Radyo" - ııin lüıumzuz oldultuııu ileri sür me kareı kazandık demle. hal1a 
Polis, eski baevekil Qatkol· 1 mektedlr Ayni zamanda muma ve Almanranın raptıkları rar 

fuu yakınlarında araeLırmalar 
1 
tıeyh bir çok deçletlaı in 1''raDko dımları minnetle kareılarız dedik 

yııpoııe ve kardeelni tevkif etmie
1 

yu ta.nıdıkları sırada sulh müze ten sonra Fl'ansa te İngiltere hD 
tir. Buna .1tebep yapılan gizli bir kereeınde lmkAıı kalmamıetır, kümetlerlnln, hilkümetlmi rea 
iQtimttdır. Hu şerıtlıi cifthiliııde muvakkat men tanıdıklArını blldlrmlştir. 

Belçika kabinesi 
iatifa etti 

Ankara 28 (Radro) - Brük· 
selden bildiriliror: 

So&yalistler kabineye ilimad 
reyi vermedıklerinden Belçika 
kabine;ıi istifa etmielir. 

----:-:--:--:.-:-----::---------.::..:..:..:..:._.:..:=:~::.::~~ 

Atatürkü kurtaran 
tarihi saat 

~~~ ----~~-

Saatin bir müzede olan~ reami aranıyor 
Atatürk'ün 011 nakkalede ha I saatin buluııması iQin bir ada 

yatıııı kurlarmıe olan saatin mını Almanra> a göndermletir. 
aranmakta olduğu malumdur. MümesRıl Al~anyada_ saati bu 

Dikilide zelzele Omeca markasını taeıyau bu sa lamadığı takdırd e ls~ıcreye gide 
Ankara 28 (A.A)- at Orneoa müessesesi tıuaf daD c:ek ornda da aynı maksatla 

• • • 
111 araııtır ınalarda bulunacaktır. 

. Dıkılıde saat başı on geoe bulunarak satın alınacak ve An Dığer taruftan İstanbul mü 
sanlar, hıçbı . Yukıa olan in 

sına kabiDflnin karar verdiQ'ini 
bildirmi~ ve Franko hüküme· 
liuiu ispanyanın mühim lıir kıs 

mına hali hazırda hAkim "~Qi· 
A'uou ve Fransa hükümeunin de 
bugün Franko hükQmetini tauı 

dıQ'ından kendisinin haberdar 
edildiA'iui ve Frankonun siyasi 
mücrimleri affedeceğine ve inti 

r tamon lı 
karşılsdıklorı k d ' u g!lo kam alm&k gayesi guımi)'eceği-

bır zelzele olnıuetur. kara Etno~ f - · ı d. · .. -Hiyaneti vataniye euçile _ __ ~ Kra fa muzesıne ıe ı zeler dırektorluğü de bu saatin 
~akkınızda takibat 1apılması topl~nara~ meclı~e .. hOküınet a· (ye edilecektir. lstanbuldakı mOzelorin birinde 

.nisbo\to ıor a ar haya\t ve ot ne yalnız cınai mücrimlerin tac 
vaııfeler ı · a m111 zıfe edileceğine dair veı·diQi te-

ıcabeder diye btıAırmıetır. 1 leylııne lur adamı ııı:.nad kararı l Omaca müessesesi bu mak- olduğa sanılan fotoğrafisini ara 
l&Qi mebuslar akeam üzeri vermielerdir. l &atla Almaıırada olduQu sanılan makta dır. 



,. 

1 Mart l 939 Çarşamba 

izmir - istanbul
Ankara 

Hava yolculuğu için .. 
Son hazırlıklar ikmal edildi. 

istasyonu da hazirdır 
Telsiz 

Ôoümüıdeki n isan ayının ilk .Maksat İzmir ticaret Alemini Is· 
gününden itibaren başlama ı ka tnabul baelangıç seferlerinden 
rarlaşan fzmir - lstanbul - An- sonra Avrupa hava yollarına 
kara tayyare yolculuQu için son bağlamaktır. 

hazırlıklar da ikmal edilmietlr. İzmir · İstanbul hava oıcu 
Bu hatta kurulan İzmir te· tuğu 20 liraya, lzmir · lstarıbul 

rlci ve alıcı telsizinin yapılan • Ankara yolculuA"u kırk liraya 
tecrübeleriııden muva ffa k olun· rapılacak ve bır yolcu lsıanbul· 
muetur. Te!siz istasyonu hazırd ı r da tevakkuf suretiyle ayni gün 

H a va meydanı aQ'açtandırıl · de hem İstanbula, hem de Anka 
maktadır. raya gidebilecektir. 

istasyon binası ve hangarı· Bu ücretlerde 1000 liralık 
nın elektrik tesisatları ikmal edil ıigarta bedeli dahildir. IBin lira · 
miştir. Bu hafta su tesisatı da dan fazla sigorta edilmek isti 
ikmal edilecektir. yenler her bin lirası için ayrıca 

İzmir b ava seferleriyle bir· iki lira ücret ödiyeceklerdir 

likte Adana hava seferleri de ni 
sanın ilk gününden itibaren baı 
lıyacak\ır . Hava seferlerinin bae 
lıyacağı gün d evle\ hava yolları 
umum müdürün un tayyare ile 

lzmire gelece~ i haber alınmıştır. 
lzmir - İstan bul - Ankara 

ve Adana seferlerinde Devlet Ha 
va yolları idaresi sürat, emniyet 

ve konfur temin etmietir. Bütün 
tafyareler telsizle teçhiz olun· 
mue ve son s istem tayyareler 
İzmir seferlerine tahsis edilmiştir 

Azami sigorta ou bin liradır 
Seferler başladıktan ııonra 

hdlkı tayyareye binnıeh teşvik 

mahıyetınde, eehr ı mi1. de tenez· 
ıüh uçuşla • ı yapıl ncak ve halkı 
mız İzmir ve kazaları üzerinde 
on beşer daki,ka lı k tenezzüh 
uçuşları yapacaklardır. 

Tayyare yolcuııı~uııda üç ya 

eına kadar olan Çocukların hi· 
Jetin yüzde onu, yedi yaşına ka 
dar çocuklardan b .letin yarısı ka 

dar ücret alınacaktır 

izmir fuarı 
bir taAnimle milli iktisat Vekaleti yeni 

müesseseleri fuara gönül 
iştirake davet etti 

birli tile 

lzmir (Yeni asır) - l eına1 müessesenin dahilde iatih
İktisat vekAleti, 939 fu~rının salAtını ee.ttığını düeünerek işti 

geçen senelerden daha mukem- rak etmemek gibi bir vaziyet 
mel bir eser halinde yü~sel~esi atmamaeını, fuara el ve göniil 
için daire te mücsseselerın ıcap b ' 1 11-· 1 · t' Ak · tt· ııı.· · . ır ı..,ıy e ış ır ın ıcap e ı.ıııı, 
eden yardımları esırgememele· _ . . . . 
rini alAkadarlara bildirmietir muesseeelerıa toplu vekılde ıetı· 

VekAlet, 9 uncu lımir fuarı. rak ederek biricik enternasyonal 

nın mali tarlığımızı her bakım fuarımıza gereken önemi verme 
dan belirtecek vasıfları haiz, sı lerini istemiştir. lştirtik edecek 

nai ve ~irsi bakımlardan üstün firmaların adları VekAlete bildi

bir eser olmasını, her hangi bir rileceklir. 

N evyork sergisi için iki Qeşit 
pul bastırılıyor 

HükOmet 1939 Nevyork e9r·Asımleri konacaktır. 

YENi MERSiN SAYFA ~ 

Lnnın ~üklleti l _____ Ş_e_h-ir_Y_e __ m_e_m __ l_ek-et __ h_a_b_e-rl-e-ri----jl 
~---------- ---------------: Arazi vergisini Jı 

Tarsusta yeni bir ban~a M i1 va zene Vergisinde istisna latvetti 

fürk Ticaret banka edilmiş olanlar d.

sr bir şube açacak Müvazene vergisi 5 numaralı fıkr.aaıntla. 
ki tadilat vilayetlere bildirildi 

Be r ut - Lübnanda k• el" 

Tarsus (Hususf)
Şehrimizde yeni bir banka ! 

açmak için tetkikatta bulunmak 1 
- T. k t . t b k Müvnune vergiainin bee nu müvazene vergileri indirildikten 
uzre ur ıcare an ası umum 1 
müfettışlerinden B. Muharrem 1 maralı fıkrası şu sure\le de~iş\i IOora 1irmi lira ve7a aşağı dü 

ro ameliyesinin ikmali ~18..;; 
hükümet, Aşırla. arazi v~ 
birlettirerek •deri bei 01 tJ,.~ 
de" namile bir vergi alJll 61 
başlamıştı OıftQinin omu•"~, 
a~ır bir yük teekiletLiQi il' tt 
hazineye o kadar mühi~ bir-'. 

ridat temin etmiyen darı bel,.~ 
vahhidenin ayni zamendıı . •• 
!indeki güçlüğü de nazarı dı• -

Ôııay şehrimize gelmiştir. rilerek vılAyete tebli~ edilmiştirJ şenlerin ıstibkakları dahi bu 
Bur>ida tetkiklerde bulunan c Bir ay iQinde her ne un vergiden muılfttır. 

müfettiş bir rapor hazırlıyacak vanla olursa olsun. aldıkları pa Muhtelif cihetlerden günde 
ve merkeze ttıvdi edecektir. Ra· ralarıo mecmuu kazanç, iktisadt likli olanların muafiyetten isti 
por ııeticesine göre b ir karar buhran ve muvazene vergileri çı fadeleriude gündeliklerinin mec 
\'eril ecektir. Bankanın burada karıldıktan sonra 20 lirn 43 ku muu nazarı dikkate alınır. Bir 

bir ~ube açmasına intizar edil- rueu geçmiyen tekaüd vesair ay içinde her ne unvanla olursa 

. ,. 
te alan Lübnan hükümetı .u 

·yi il" 
büdca kanununda bu •er~ ~ 
jlga ederek çiftçiyi büEbüttJP tı• 
giden muaf tutmagı 01ll••.,. 
görmüştür. Bu husustaki ıı•:,,. 
büdce ile beraber mebuM&D ."' 
lisloce tasdik edilmiştir. o~ 
nin her türlü ~flrgiden kur':,.
sı Lübnanda büyük sevioQ 

mekledir. zat maaşı sahipleriyle yirmi lira 

I 
olsun aldıkları paraların mcc 

Beled'•ye encümeni• JI geçmiyea sair biJtlmum İBlİh 
kak sahipleri ve 80 kuruşa ka 

muu kaıanQ iktisadi buhran ve 

dü t l d müvazeue ver·gileıi indirildikten n op an ı dar ücret alan işçiler, bu vergi 
20 lire 43 kuruş geçmiyen teka 

Belediye encümeni dün top 
lanm15, gündelik işler üzerinde 
görüşerek encümene havale edi 
len evrakı tetkik ve intaç etmiş 
tir • 

Şehrimizde terfi 
eden hakimlerimiz 

Bundan bir müddei eve! ad 
tiye VekAle\ioce şehrimiz 'ldli 
ye rüesasından bazılarının terci 
han terfiye eayan Q'Orüldükleri 
ni yazmıştık . 

Bu kerre ağır' ceza mahke 

den müstesnııdır. 
Hem gündelik, hem maktu üt vesair zat maaşları sahiplerin dırmıetır. 

ücretlerle Qalışanların bir ay den evelki kanuna nazaran ke ---- ) 
içinde gündelik ve maktu ücret silmie olan müvazeoe vergısi ke Meksika c a 
olarak aldıkları paraların yekli silmez ve tahsil edilmie olanlar 
nu kazanQ iktisadi buhran ve da geri verilir.• Ciddi bir isyan ç••! 
~e~rimiz ticaret ve zahire 1 

1 
borsasm~a · Her gün limanlara 

Hava vaziyeti 

telgra f labi /dirilecek 
Yapılan &atışlar 

Meksiko "A.A.• - SiPO dl 
da ciddi bir isyan çıkmıttl~· lf 
kümet muhafıllerinden eodıl' ti' 
har edilmektedir. Hadise!• ı' 
Ceryan ettiği mın\akaya kıJI01,. 
da eden general Alejo Goo••~ 

Şimdıye kadar hava vaziye tarafından gönderilen bir r~,t 

meei reisi Şevki Kuyulunuıı ma Dün şehrimiz tica:et ve 
ti meteoroloji umum müdürlüğü da Paloma SolA mevkiiude 1 

za tarafından sahillerimizde mevcut lan muhardbenin sekiz sa•' 
aşı 70 liradan130 liraya, mftddei bire borsasında: on istasyona bildirilmekte ve is- vam ettiıli bildirilmektedir. ,il. 

tasyon buluumadıılı yerlerde de Müdafaa nezareti ~silıof' 
deniz ticaret umum müdüclüaü mücadele elmak üzere Sıo•-' 

umumi Enver Üııalın m aeı 6~ Otuz to•ı fasulye 15 kuruş 
liradan 70 !ıraya ve hukuk bakı tan, 75 tan çavdar 3 kuruş 175 
mi Mazhar Okçunun maaeı da . vasıtasile \elgrafla haber veril derhal 45 inci piyade \abur 6' 

80 1 k ld "' l santımden, 45 ton buğday 4 ku 70 lırlldan ıraya ~ı arı ı&ı . . 
Adliye VekAletiuden tebliğ edil ruş 375 sautımden yıne 45 t?n 
miştir. Sayın hakimlerimizi tep buQday 4 kurut 40 santım 
rik ederiz. den, 30 ton keza butlday 4 ku 

mekte idi. sevketmiştir. Ayni zamand.ıı 1~ 
Bu eekil çok vakit geçmesi t muııd_a müdahale etm~lerı e~ 

• 
~e~rimiı~e geçen ay 

On altı çif t evlendi 
Geı;en ay şehrimiz belediye 

evlenme memurluğuna evlenmek 
için 20 muracaat vaki olmuş 

bunlardan 16 çiftin muamelele 
ri ikmal edilerek akidleri yapıl 
ınıe dört çiflin muameleleri bu 
aya devredilmişlir. 

Ormanda tayinler 

ruş 425 santimden, 200 ton arpa 
4 kurue 75 santimden alınıp s11 

tıtmıetır. 

Adana borsasında y lnız 

parlak pamuk üzerine 38 kuruş 
tan muRmele gördQgü ıehrimiz 

borsasına verilen ınalomauan 

anloeılmıetır. 

liman ha~erler i 

ı askerı hava kuvetlerıne 
ni icap ettirdiği için limanlara . . 

. vermıetır. ...r 
doılrudan doğruya bava vaııye S 1 D de'ır 
. . . . . 1 ına oa ve uraugo .Jt 
tının bıldırilmeı>ı kararlaşıırıl·, 

1 
. . . d k · har'"' 

• • • ı erı arazısın e es erı 
mıehr. Bu munasebetle guotuk 

1 
k d .• a 

yapı ma ta ır. . y 
bava vaziyeti telgrafla Rize, Gü isyanın siyasi mahiyeti ~ 
rele, Oireıuo, Fadsa, loebolu, Ci kıuda henJz bir haber atıO ti. 
de, Ere{tli, Silivri, TekirdaQ, Ge mıe ise de ttsilerin çok 1111•., 
libolu, Marmara adası, Bandır- da ve teçhizatlarının mükeOl ıl. 
ma, Mudanya, Edremit, Küllük olduğu ve başlarında harP l 
te Fethiye limanlarıoa hargün . rinde mahir şefler buıuod 
bild irilec~ktir. zarı ned ilmekled ir. 

Limanımızda bulunan Türk Hayvan haatalıhları 1939 izmir ent-' 
naayonal Fuarı 

bir milyon müşteri' 
nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şiındidefl 
hazırlayınız . 

bandtralı Demiriae motörü gaz Anamur kazası mrırkezinde 
t .. • y . b d 1 koyunlar arasında evvelce çiçek 

~e ~o ~rın, ugo~a~ an ıra ı hAstalı~ı Qıkmıştı. Kasabanı~ı 
". 

11 ovıQ vap~~u u ~ra . memu 

1 

içinde ve civarında mevcut bü· 
rın kooperatıfıne aıt Çımento tün sürülere aşılar yapılmış ol-

talı liyesine devam etmektedirler· d.~~u~da~ buradaki_ ı.ıastalık dı:ı 
Dtlnkü sayımızda gelece~ini bil , ~onmuş sırayet ve ıntışarınarına 
dird i4imiz Denizbankın Anafar ımtAn bırakılmamıetır. 
ta vapuru dün sabah gelmie ve Bu kazanın Çarıklar körün 
bir mikdar tüccar eşya ' ı aldık- de kofunlar arasında bazı tele

20 Ağustos-20 Eylal1 

fe\ vukubuldu((u haber alııırnıe ~=--=--=......,==--~....
tan Aoııra aksam harekat elmiş 

gisi münasebetiyle iki çeeit hatti ~u harita Kriet~f !<olombun 
'Ame111kaya yapt1Q'ı uçuuC'O e~ıf • 

ra pulu bastırmafa kurar vermış . . K 
1 

b n edıtnı ı etır. ıse ciA ba-.ta VHYA ölü hayvunla · 

Muzvadi orman bae mühen 
dis muavıni lsmail Faik Kürkçü 
er Aotalıada yeniden teekil olu 
nan sekiz numaralı orman tabdi 
di hudut komisyon riyasetine 
Gçüncü sınıf orman mühendisi 
Mitat Kemal Ôzden de Sile kaza 
sında yeniden teekil olunan ye 
di ııumaralı tahdidi hudut ko 
miRyonu azalığıaA naklen tayin 

. b ' . . . - t- d aeyahatıoe aıt, oom un eı _e k y . 
1
. ur ıra tesadüf edılmed ·Q-ıudeıı h ıı stsı Y tll'tC·laş·, 

tır. :Rull.ar_d.an ırısının_ . u_s u~ e )' 8phğı bir haritadan k'opye edıl ersı·n mer ez eterıner ıuw ..J 
R d d m . lığın mnhı)· etı meçhul kalmıeıır Jı'J, 

Piri eı&ının eve er.ıs~ uıerı.u e miş\ir. Asıl harita kaybol duı:tu o ad ı k ı S 1 fk H 1 k" • H t hl "k • • P 
rap\ırdı~ı meehur tarıhı hımta için bu lıaritanın kıfmetı çok Veteriner fakültesinin bu se smamy e a OIU an ide hal)'~a::~; ar::ı~~n~ ı ha~~a~:1; ava e l esını 
Din resmi bulunacaktır. lki tara- uu~ksekıı·r. neki mez_unl.arında_n Veteriner · • Ün ve '-urumu n a " ô k v Martın 12 inci pazar günü çıkutı haber alınmıe mahalline r R 
tına da Cümhurreisi ismet İnönü lkiuci pulun üstünde de ha Zi~a ~~ındı M~rsıo. m~r ez . e 

ile Amerika ~ırleşik hükQmeUe kiki reııklerile Türk ve Ameri· terıuerlığıne tarın edılmıe ve ıee Osm-a~n-i~y~e~d~e~a~t~k~o~e~u~l~ar~ı~y~a~p~ı~la~S-il-if_k_e~d~e~n~~v~e~te~r~in-~e=r~=g=b=·n_d=e=r=il~~=a~r~d~ı=m~~~~t=.~=~~~~ 
ri Cümhurreisi Roosevelt'in re- kan bayrakları bulunaoakıırr. • baelamıetır. _ ~ 
~~~==~=+===~~==--~~~~==~~~ 

·azm yaııı,na 

Üç perde 
iki tablo 1 R AZ O ~oııra lınraııı hu hayat, 

Acıdır Yal"an~ iilüruden ~at kat. . ' .. .... 

1 (~),ünı yakı~ıııamı~ Irnz<·ık ~ana. 

-19-
Tokay: 

Sen ölme tek ben <>leyim. 
Güneşlere bedel lıraz. 

c'.11okay lra~ııı vam ba!ölına hovlu boyuna .. • 1 • • 

u7.anır.> 

M ~} O lı 1 S 
x 

, .. \lı, Iraz iilmcıniı;ı yetiı;1in kızlar. 
«Kı:dar hazın ba~ına üşü~ürler.> 

Öhnenıi~, <Hmeıııiş Irazua can var. 
fi~rkokler Tokay kalhini dinlerler. 

Tokayda. ölıueıaiş alıym nefes. 

Ben füoyim l ra:t. ı;oııin yerine. 
Irn;r.: 

Perde g~riliyor sovı:,rilerino 
Bu akan kanlıırdnn öleceğim ben. 
1'okayım, sevgilim. 

Tokay: 
Iraz ölme sen. 

Sen öleceğine tek ben meyim. 
Güneşli evgine ben hir köleyim. 
Iraz 'Sen iz bayat haramdu bana. 
Bu lıavatım yn1nı:t. ve yalnız ~ana. 

<lrazı Hnyknru kolları armnndıt taıpmak
tnıı fü·j;.ı; kahııı~tll'. Ira7.ı bırakır lıırakınaz 
yere vıgılmıştır. 'l'okny y~rae ı;ürünerek Ira 
zııı ) anı bksına varmıştır.> 

c.e'\"gili l'aza can olsun kurban. 
Sensi.t: Iraz diiııya bana bir zindan. 

Iraz, 1 raz güzel Iruz, 

Gel k endine silkin biraz. 

1 
Seni sevdim çok calllmdrn . 

Iraz : 

\ Tokay beni her zaman an. 

1 Tokay: 
Kallc nabzına kan kokayım, 

l J,Jelıim akan al kanımdan. 

l Sevgili Be8 ver, bana gµJ.ümse, 
Seninle öleyim gelen ölümse. 
~ e es var ne nefoı:; Iraz ölmp.ş alı. 

Azrail Iraza deıu~k gülıniiş alı. 
Baykara hemen lra.zı kucaklar, fakat 

birdenbire yere bırakır. · 

'}:anrım niçin soldu ~iilüpı, 
.Artık ötme~ ~en bülbülüm. 
lrozı aldın elimden, 
Ölüm, ölüm zalim ölüm. 

cBayka.ra etraftan ıbir takım &esler i~t

miş olduğundan bu ölümlü yerden uzaklaş

m&k lçii:ı. Jtaç~tır. 

Dertli, E~e, .lfen<!kşe, ZeyJleb, Durmuş, 
• atılmış, Güne~, Ate~ gelir. 

Dertli: ya1 anları hayrotle görür. 
Bilirim erik'.iden kanlıdır pmar, 
Bakın, bakın kızlar bir çok ölii vnr. 

Zeyneb: 
Eyvah bura korkunç mezarlık olmuş. 

E~e: 

'ı Aman, aman Iraz gül gihi solmu~. 
l\lene,k~e : 

A~kın kudurnıu~u olur bir deniz. 
Durmu~: 

Kanlar pıhtı, pıhtı dalgalı hir iz. 
KJdar: 

Aşk bu mu, ne igrenç. ne korknnç bir şey. 

Aşkı sanırdık biz bir güneştir ey. 

Dertli : 

A~k acı #uruptur içen in~anu. 

Irau kucaJdıyarak: 

Dertli: 
Durmayın soyire, dalıııaı;ın herkes. 

1 
Toro~ giinlerini yakamaıııı~ kış, 
Deli a~ka i>liim olmamış nakış. 

1 Satılmı~: 
Tokay, Tokay. 

1 Tokay: 
ı 
ı Iraz ... • 
j Durnıu~: 

1 

· Irazın suğdıt• 
Toka)·: 

l Tanrını, Taırrun ona medıamet yagdıt· 

1 
Öldürme !razı, çok görme bana. 

l Yalvarırım Tanrım, merhamet ona.' 
. Iraz, Iraz . 

Iraz elini Tokayın üstüne atar. 
Tokay ..• 

cTokny Irazın elinden öperek:> 
Jraz ... 

-Sonu var-

t 
t 
f 
k 
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~=========================~ 
Radyosunda 

bugiJnkü program Dünyada Neler o?~::r MERSiN 
PiYASASI 

1 l A H 
Nafia vekaletin~en : 
Eksiltmeye konulan iş: 

!QJ •!• 28 - 2 -938 •:• 1- 'fal'susta Berdan çayı sulama şebeke&i keşiif bedeh f C 1. • J O 'f G' L? 1 p klar Ku~ K~ [180.000) liradır. 
TJ ürkiy~ ~adyod ifüzyon f 30SI l UmııUfr91S 01 0f m3 mı IY8C81. Kıevı!:ı' u 42 44 2 - Ek• i itme 10 ·3-93 9 tarihi ne ra slı ya ıı cuma g u.n11 poıta ·"'• rürkıye Radyosu l) ~ ı 40' saat 15 te Nafıa vekaleti sular umum mUdllrlUğll su eksılt• A k ' agma 1 1 ki 

n •ra Radyosu. 1 ~ra~s~mn, .. müstem.ı~keleri 1 Kendisini imparator ilan ettir-
1 
Kapı malı B9. me komisyonu oda sırı da kapalı zarf usul il ile yapı aca 1 ~· • 

DAL\ıA UZlJNLUGU . oıdugu ıçın, Cumhurreısıne de mek istiycn 0 eskı Fransız Cum- Koza 8,9 · 3 - İstekliler, eksiltm şartnamesi, mukavele pro1esı 
1 K yok bayındırl işleri genel şartnamesi, Fenni şartna~e ve pro· 16!l~ m. 183 Kes. 120 kvv aynı zamanda ''imparotor,, ur.• hurreisi Feiikı Forlbunu düşün· ı ırma l ~ 38, 1·1ıeri 9 lira mukabilinde sular umum mUdUrlUgUr..den ala 

,.., A · d ·ı · d · b d" . b" .. "f Kozacı par agı 
J. • Q. lU,74 m, 15195 Kes. Vl~ının a verı mesane aır a- müı ve ken ınıne ır unı orma ğd _ Ç dar bilirler. 

~O Kvv. T.1 A. P. 31,70 m. zı şeyle.r d .. üşünüld_üg.· ünü yazm. ış bulması içio tarihi eserl'lde ! SBeurt aaoyadoJ av 4 37 5 ı 4-Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin [102.50] !.iralık 
n465 k b F • · l muvakket teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacagı g?nden Kes. 20 Kvv. ve•• ı cum urreıaınd•o alık- ihtisası olan bir rossamı me- Yumu ak 4.35 en az 8 gilıı evvel ellerinde bu(uuan vesikalarlfi bırh~te ÇARŞAMBA 1-3-939 Forun da bunu düşündüğünü mur etmiş. Yerli ııığdayı 3,'0 bir dılekçe ilo Nafıa vekAletine müracaat ederek bu ışe 
12 30 Prograı 12 35 Tu k ıltıve etmiştir. · · ç d ~ 17 5 mahsuı:~ olmak Uzere vesiırn almulnrı Vt3 bu vesikayı ibraz . . n. ·· r mu . . . Ressam Cumburreısıne si· av ar • ' zığı - Pi. 13 00 Memleket saat Şımdı Fransız Cümhurreı- b k t Anadol yulaf .; r.o 1:1tmeıeri ş·ırtttr. . . . 
ay · · · b" -k · · y•h ve eyaz umaş an yapı- ' ! Hu müddet içinde Vesıka talebınde bulunmayanl1:1r eksılt-erı, flJ ns ve Met€oroloji ha sının uyu merasımlerde ünı_ _ . 

1 1 
k" Arpa ı 

beri · 13 1 14 R f . . lep uzerıne sırma ara ner ıs meye iştirak edemezler. • erı. ·O· iyııseti Cum orma gıymeaı lüıümu ileri sü· k 1 · 1 k b' Anadol ~.75 J 5 - İsteklı le rin teklif mektuplarını ikinci maddedey.,azılı hıır llarıdosu (şef : ih•an kUn rülüyor ve bu bilhassa M. Leh• ve mene şe er . 'f .e~ece ." y orli 3,75 saatten bir sao t evvelirıe kadar sular umum mUdUrlO~One 
çer). 1 Lincke - Muzafrer si- run'ün Londra seyahati müna- elbise nümunesı ~ı~ıy~r, ge~ı - Nobut ekstra 6.:15 1 makbuz mukabilinde vermeleri l~zıındır. 
l•hla• (M.,.ş) . 2-Schreiner sebetıle dü .. '"("" riy01'. Cumburroısı unu e- f ı ·r ı0,13 ' Postada olan gecikm•ler kabul edilmez. 
Konsar lk (Ki · Ç" k·· şunu uyor. ğoniyor ve derhal terzisini ça-ı asu ye yeı 1 

3
,SO 14 -19 - 24 - 1 i . po . ası arınetler un u, kral Beşinci Corc'un _ - Yulaf yerli 

cııı). 3 Saınt - Saens - Sarı cenaze merasimine gittikleri gırıyor. Mercimek ı•rk 7,8 1 İ 1 S n 
pr~nsııs .uvertaro. 4-Mescagni zıman, öbür hükümdarların sır· Fakat Cumhurriyaseti tf'ş- Sahlep 

:•valerıya rusl!kana (mOıikli ınalı, işlemoİi (elbiseleli ....... rifar dairosi tefi bu fikre itiraz , TatL çoğen 70.71 Mersı'n 6ümrü~ mü~ürlüg~ün~en ramırırlan seleksyon) 1" 30 d F d o · B 
1 

69 70 ı 
p • ransız Cunburreisi siyah ediyor. O sıra a esasen rey- a mumu ' · 

rogram. 18.35 Mazik (Çigan lb" . . • c b · 9 ıo j' ı u'°rS 'irı o,··ıı•ırı··ı;;i·ıııdP. 12 lira a lı maaşlı ve sair • Pi) 1 00 K e ıseıı ıle pek sönük kalmış fur meselesı çıkıyor. Cumhur· e rı ' • - ıfh:: . • ~ :, • tı • 

e .. 9. onuşma . d' f 1 b" k k S 17 l b' ki k I• lık·ıcıktır 19 15 Ta k il .•. (F · şım ı onunda, bugibi mernaim· reisi de, dıha az a ır :arııı · usam ar ·el( tn · O CU ı v. • 

ye[ i • Niş: bil ~ek )
1 

~elA I ~~k~:~ ler de giymek üzere r• smi bir hk lan k orkaık, kendisine llni- • Yapalı j A .. ın 11 sa lıa k a 6-3 939 pa ZU f'P r iP Sİ g 11 11 il Sa U 1 
Hakkı derma ıı: Eşra ı Kad ı·i üniforması ol muını istiyorlar. form• Y • Plır maktan vazge Sry ah ~'i~o f I O da g ii ııı rii k 111 ii d İİ r '. ii ğ İ~ il ılı' )' ~ ı ı_ı I a ca k tı r. _ 
Hasan Gur, Rasri Diler Ham'. Bu fikir pek yenQdeğildir, çiyor. Şarkd 

1 
j il - ıııiisabakaya gırdııl~ııe~ ıçın mı a~agı orı.~ 

di Tok ay. 20.0ll Aj•ns: mele. An• 
01 : 5: ı 111 ek ıe il 111,.zu 1111 VP. ıııem 11rı11 k a 111111u1111 ıı 4 ııcu 0

•

010

1; haber• ••i .ı raa t borsası Amerikalı bay an la r boyanır mı 1 ' / ~ ;ı::;:m,, y•p•ı. 85 l 111a,1ı1 ,, • i ıı ı1 e va z 11ı ş a r ı ı arı haiz 1ı u 111 " ııı a k • (fiyaı). 21l.16 TÔrk mUziğı. IG yok j' C _ )'aşı Ho d u• Y."'wrı olmamak, denizde se ÇeJanlıır : Vecihe. Hefik Fer- Amerikan kadınları süs Her sene Amerikah kadınlar ı Knz yunu 
1 

"ft"k 1:!5 k b 1 &. 1 k 
sa L• h. F 1 d' b" • b Jb 7 ·ı 6 .. onya ma ı ta ı _yulrnt edehilPcek u ı ıyelle uu unma . n, ı;o a ı re ersen Cevdet sevmez ıye ır kanaat vardır· 55,ooo e ere mı yon yuz y -

Çağla. Okuyanlar : Muzaffer Kim demiş sevmezler dıye ve bin frank bırakırlmr. ı K oz~a~ 
1 

So,Sl j () _ yazı maki11esile eyi surette yazı yazmasıru 
l ı kar, Se rıı aha t. 1-Ta t yosun 1 bu kanaat nere den gelmiı? J Am erikal. kadıuların yüzde eçı 1 1 b j 1 ııw k. • 
auıınad l'•trevi. 2-Sedat - Su-1 Amerikada 60,ooo kadın '7ı1 i dudaklirını boyar pudra p· · I 

2 
_ ıslek l iler 4 - 3 _ 939 gii11ii saat 13 e ka. ıırıak şarkı Ne çok çeı,tim bel beri vudır . Bu Altmış beş s,ürenler yuMzd~ 97 dir. Yüz B" • .ırmç. emr 1 . • has l

. · b , . ırıncı nevı a 21,22 1 1 .... ,·•r <J "ılekç•e ve l)n, l-.11elt~rile birlikle gümrük miidür-re ını 3-Hacı Faik - Suzi- f in müessesede 500.000 kiti kremi sürerler akalliyettedir: 1 fk' · nevi mal u 1 - r. '-' 

rıak şarkı Kıızucııuunı ne kn- çalışır; pudra, krem, dudak bo · YU de JS ikide bir kadın Çıncı 290 340 j liijtiirrn baş vurmalııiırlar. çars 4 H 7. • •Y ın. • acı Faık zıı1iııak yası ve saire satan peraken- muhakkak kolonya veya lavan K b 10~ şur..ı ı Seıısiı goceleı· geçdi. , dt-ciler de başka a ve . 
5-F51z Kapancı • Suzinak k ı Am 'k d k. d b ta kullanır. Badem, çekırdek · şar ı erı a a a ın aşma . . Tarsus Hallevi Baş~anhğm~an 
U~ulmo •canım. 6-0sman h•r •ene ı milyon loo bin Amerikada kadınların tu· ıçlerı .. 

Nıhad • Suıinnk şarkı - Ne fraLk düıer; bu k•dınların valetlerine barcadı•ları para- Tatlı badem ıçı ~~ 
55 

Evimiz konıiıeleriııin İntihap devresi sona er. 
~UşkU(mUş seni sevmek. yüz, g6>;. el, ayak tuvaleti için nın yekônıı bir buçuk milyon Acı • • diği cihetle yeııid~ıı seçim yapılmak Üzeı e komi 
ı-Faız Kapancı · Suzinak şer- harcadıkları paradır. doları bulmaktadır. Acı çekirdek 36• 

95 1 
j le üyelerinin aşağıda gö!;ltwileu gli11 v.e . saatda 

DAVET 

kı yatag·ını gUlden yapsam. l Urfa Yağı 90 1 k il 
8 ı 75 Halkevi salonunda Lmluramaları ve re~· erını u an ·Şe.vki bey - Bıcflz şarkı- K•ş. ~emsiye Moda Oluyor _çe_ı __ ,, ------------- f 
geldı frak. 9-Şevki Hey_ Kud Y nıaları recu olunur. 
re.tirı kari değıl. 10-Azizefendi Şemsiyesi ile meşhur olan r•d• bava ekıeriya yağışh 'ge- , G •• ' Şuherıirı adı toplunlt gunu 
Hıcau şarkı • Çıkuk arzı ce- İngiliz Br.şvekıli Çember layio çer ve biraz soora yagmur yağ- UV0 n ı 
maleyıe. 21.00Memıeket saat gününadımıolması,ş•msiyeye ' mafıa baılar. Sabahleyin •o- Sigorta SOSYBlBSİ Dil, larih,Rdehiya saat 

saati 
dakika 

15 ~!arı. 21.00 ~onuşrna. 21 20 yeniden bir itibar kazandırdı : kağa çıkarken yağmur tebli- Ar 
Eııharn, Tahvılat, kambiyo - . Haber verildiğine göre, Avru-

1 
kesini her an mevcut sayma- 0/o 10 lratlı Aile sigortası Gösteril 

4 :3 9 ~9 cu ıuartesi 
,, 15,30 

16 nukut t ( b hakkında bir misal . 10rstsı fıyat ). 21.:30 P•nın üyük şebirıetinden bir I nız ve ıemsiyenizi unutmama- ! Sos)' a 1 yardı uı T~msı1 en. ok tor; Yalanlar : Ek- çoğunda genç ve şık kimseler nız laA•ımdır. 'M:tsn.L 

rE> R 1 .. d b" k. 25 Halk d,erslıenelP.ri <>2m eşıt ve Kemal Tözeıı). şemsiye ile geımiye başlamıı- B k b"l A panın 30 yaşın a ır ımıe ıe ıO 

,, 
,, 

" 5 3.939 pazar 

~ .oo MUzik (KUcllk Orkestra· ludır. 1 una mu a 1, vr~ ne müddetle 5000 liraya ıigor · Kitap saray ve )'H)'lll ,, 
Ş 1f Necip Aşkın) · 2-Tschaı· k·· lnoilterede şemsiye bemen ' diğer şehirle.rinde , y.agmurlu ta oluraa bu müddet zarfında ı ~f>Or ,, 

k • d b l t ı her ıene 193 lira ücret öder. ovvs .• ŞHkıc•lık. 3-1...umbye hemen y•z. '-ış, ıokag~ a çıkar_ . havalar • l e şemsıye aş - . K<.l .\ cfıl ii k " 

" ,, 

" 
ı J 
15 
16 Ş k 

.,. ı k d Sigortala vadede hayatta ııe am eny11 (G ılop) ke k" . "b 1 t d' w mak adeti son senelere a ar 
4-Sied lt · D ımsenın ı ma e me ıgi 5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
5 M· o ~ k bahar nıeiodisi ' fapka ve eldiven gibi lüzüıiılu adeta kalmamışta . Çemberlayn- lı vadeden meseli ıigorta ol· 
6:F ıchelı • Budeler serenadı 1 şeylerden biridir. çünkil aene- ' ıe beraber bu ~a tekrar moda duğu tarihten bir ıene ıonra 

16 
,, 

" 

ranı Sadek - Vi 
1 

• 1 vefat ederse ailesi aşağıdaki henim a 1 yana sen nın her mevsimi b;lbassa Lond-ı olmak üzeredir, 
... f .r ya arımın Şehrisin - -~- _.. · -·------

~:c1:;~;~~"i~1:;~~~:•ksı Kalb ~iyep katil ı . Kuvvetli hafıza . 

i L A N 

Tarsus Va~ıflar memurluğundan 
9
_-Rec1ttenvveld • v· ı Tahranda Ah Asgar adında Bır kadın Ştrazburg,da Şı-

~ıkleri • Potpuri •Yana ma- bir adam asıldı Bu cani tam kayetler bürosuna baıvurdu 23·~0 Mllıik (Caıband .. Pı) 128 çocuk boğazlamıı ve kalp· on iıltı mark istiyor. Kendisin-
234a-26 ~n ajans hıberl~ri 1 

lerini Jemiıti. den üylllC Rfp sırasında oa 
, ve yarınki 1 Pl'ogrern ' Al' A hakem . altı ... ,k para cezası almışlar 
' M L. A · 

1 
sgar, .~ ~s~ Sebebi: Patates hem nadir bu-8Şnur ftlır lskamh'f l ••r•aında ciaayetinıa •bebıaı l8Duyor, ~m .-e ğolı _.lıya 

K • w d o 1 şoyle anlath; mal oluyor, demiş. 
BU! 1 ldıı? ı Eski ~ir ~fsane . vard.'r. .Kadon, on sokiz aeııeden-

Genç hır Amerik•I \Çocuk kalbı yıyealer, ııtedık- 1 berı haksız yere keıWa para-
ya . b' . "' ı kadın t k ........... i ıı.ı..'..ı .--c1tt • nı ır ııkembiJ oyunu ı leri tsimın ı&ze görüomiye- nın euuıı De ••ue caudteıını 
mış. Rıında lrA" 11 oıkarr l bekllyonn--gı ara lrız og'" I bilirlermiş ancak bu sırra ere- · .....,. papaz giLi işimler . anı ' ! 
yatta Yerıne edebi bilmek için kırk çocuk kalbı .--.~.------~ 

vo tarıhte mt>şhu k 1 / V td 
rın isimleri verilı . r aşı la yemek Jttzımdı!... ı ı tJr aş 
lsoıda Ü Yoı, Tnatnnıa . . 
Pat ·. Omtse ile Julıet, Kleo oluyor. Bn pap'1z da Kanterbörı j Kız ı l aya 

ra ıle Artoni ı 1 ~ 
ıo •n Y•k 1 us ve ıamaııı pislcopusu ismi ..,,;imiş ki. bo , J 
psonıa Kr:~ eErddan Misis Sım. da lngiltereoin meşhur bir si · ı f za Ü ll ll Uz 

verddır f 
Oyun öyle · masıdır. 

bu çift 1 • oynnrııyf)r ki, N - b t • 
t .· Prı kıın bır lira) a go- Bu ıs ı mlerin k ullanılması o e ÇI ~~~~ 
lr 1 p t-ıVlfHıd l'll'St> • 

Faknt b . • k zııruyor. 1 8 stzı ~ ımseı r ıt rnZ Ptm ş §§§§~§ E 
Ufltın IClll • t CI czane ıcatı kıym 1 P pazııı ııı- · .... ı ut Aıllı ı ı , <lH çok ruğ-
nsı t\ıım p .ı.. 

min eliu·ı · · apaz kı- ıuet gördügü ıçın lums nin ue ile oyul'MI ..._.,.. ı 
O:ına,un <:MolediQi Yolııımş. ı l - Mart • 039 d• 

HALK Eczanesidir 

paraları alır; 

Sia-ortah meblitın 
% 10 u derhal ... lira 500 
24 ıene mtlddetle 
her ıene •ermaye· 
nin % 10 irad ola· 
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade a-elince ıi· 
tortalı meblit 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigortanın vadesinde, ıigorta· 
b berhayat iıe kendiıine, ıi· 
gortah vadeden evvel ölmilş 
iıe hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

' Keşif muvakkat 
1 
bedeli teminat 
lira kr. lira kr. 

mevkii nevi No. vakfı 

1451 52 33 86 ismet İnönü Han 69 karmut Mustafa 

\ ukarıda ıuevk ii VP. k~~ if hPdtıli ) azılı hır 
kıta hanın lam iri 2490 sa)'.ılı karıun uyannca açık 

f 

eksiltme. ve konu I muştur. ~lii ırn k:ı ·a 2 4 - 2 -- 939 
giiııiiııde.n İlıh:tr~ıı ~)?a.nıı .. la~ili)'~ hariç on lwş 

1 ıriirnliir. ı4 a 939 ~alı guuu saat <ct5» de ılı11-~ . 
lt"'si ~·upılacağırıdu11 talıplerrrı o l'iiu Tarsus Va 
kırlar menırlıığuııa uıuracaatl<ırı ilan olunur. 

1-4-8-12 

Vasfi Orgun ' ·:•mlıfifllllflllRn•!•Rtl•!•ftllllllmlınitm•:. 
--------.-1 Türk Hava Kurumu 1 

Fenni Sünnetçi 1 büyük Piyangosu O 

Sıtkı J IOflHJdİ O 5 iacı keıide ıı Mart 1939 ~adır. 1 
'\l'fi "" ağrısız ·fııııwı 11 Büyük ikramiye So,ooo lıradır ~ 
'~P r. Bundan başka 15,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye@ 

@lerle 2 0,000 ve lo,ooo liralik iki ad t mükafat vardır~) f• i,. <" r ı ı ~ 1 • ,. • p ,. ~'' 
Adı t:ı:ı; l'arsuR p ışa g ı 

zır osu karşısı 

lJ Yeni tertipten bir bilet ttlarak iştiı·ak etmeyi 
@bmHI etmeyioix. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar@ 

8;öiöitı90'~o:ôooooooooooo: 



lı rı 

-

-

QÜ 

YENi MERStN 

. 

. Yeni • 
mersın. 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştari günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ]Y.[ER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

---------·- - ----- - - - -

r Dikkat 
Sayın Müşteriler 
Mersinde herkesin tevec 

cllhilnU kazan mı ş olan 
OLGEN Ko'anyaları ve 
Losyonla.rı ve KrPmleri 
Briy:rn tı loı i, ve bi !hassa 

Portakal bahçesi 
Sahiplerinin nazarı dikkatine 

-

Yen 1• Me rsı· n • 11 . Yıllrlı . fo~ılo~ız. intişarın 
• da muvalf akı}· t;fını halktan 

saç Eksirler 

Ştyar. i takd irdir. Ba şta k i 

Kepe ıdPn izole eclPr SRç'a 
rın dök lilnksi ne mani olur 
Yağl ı d f' ğıld i r Kokusu ga 
yot !atıf hır Losyandır bir 
kere tP.crülw f!tmek ka 

1-Meyvelerı toplanarak yeni serı l.'.' ye girm i ş 01811 

portalrnl ve emsali ağaçlardan meyveleri vasıhısıle 111~: 
mı~ olan gıda maddelerini · kendilerine geri verme~ ·ı 
zımdır. Ru maksatla ağaçlara v~ri lo n hayvan ve çıflltı 
gUbreleri zayiatı umumiyerıin yüzde 25 i rı i bile ksı11 , 
yamaz. Bunun için en iyi çare azotlu, fosforlu ve p<>~' 
1ı kimyevi gübrelerin ver i lıne~ i di r . Bu iş için en ıYf 
mevsim Şuhat ayıdır. Me ra k lı ha hçA s a h ı pleriniıı bu 111e

1 
simi . kac1rmaıral11rı dUşU ncP sile ge t i rtmiş olduMtJ 11111,ı 
muhtelif cins kimyevi giHvelP r imiz muhterem 111Uşte E 

gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ 1\1 ER ( N • Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YEHI 
• M ER Si N sütunları açıktır. 

fidir. 
Markasına dıkkot ÜLGEN 

ÜLGEN 

lerimizin emirlerine ha11r bulunduruyoruz. O' 
2-Yeni dikilmiş fıdanların pek kısa zamanda b01,ı 

melerini temin P.rlecek olan Aıotıu gUhrelerin verilıll' 
0 

mevsimi dn gelmişti!'. nu mevsim'. n kaçırıtms111'" 
bahçec ı ı e ra tavsiye ederiz, 

Sebze T urfandacılarının 

Sa 
ro 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çalışınız. 

uray caddesi Ül~tn itriynt 1.- Deposu No : ::....1 I~, 
nazarı dikkatine ~ r ı 

Tarı a}a c.'ıkarılıuış SPUZe rıd.-leriuiu Sıl~IJ k 
le 

Y li il IATBAASI 
Osmanh Bankası 

t LAN 
Memlekette tasarruf ha

rekl1ti ni n inkişafına hizmet 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Ta ser ruf 
CiJzdanı ) hesabıaa tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile ttşağıdaki ikramiyeleri 
tevzıe karar vermiştir. 

larclan, doıdardan, ktrağılardarı YP. yeiğm"'' 
ı,u·dan muhaf(jzası için ltnfau<lacılı~t il.,ri 8' " ,, Jı 
nıiş nwnıl~k .. Llerde uıuu miiddtıt l• crülw t• 

Taba ait bütün işleri Ucuz 
er~k mu V(jffakiJt>Iİ <ır ı laşılmış olan ve zi! 
vt~ hanHdİ t\P.11ıli uh111a toplayıp nıulıafıı,- 9 

ve süratle yapar. 
edP.ıı lııısusi örtült·riuıiz g'"'lnıiştir. Fırsa•'' k 
i~tifade fldilmPSİııi alakadarlara tavsiyt~ .,.ıer: 

Mersinde tOccar hanıf1 ..... 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Yeni Me'rsin M·atbaasında .. 

1 bulabilirsiniz. 
G=fl~lRı OO@W[Q)& 0$ir~~~l61i~ IHJ&~rFlb~~lbfg 

KİT AP GAZETE VE :ıvIEC::]Y.[U A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler f vratı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~eğenoirmek ıartile yapıhr. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezelden6önderilir. 

. Keşideler 25 mart ve 25 
EylOl tarihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk lirHlık 
ı adet T. L. 1000.-
4 " ,, 250.-
5 it •' 100.-

25 ,, ., 50.-
50 " ,, 25. ---

Ceman 8!> aded T.L. 5000.· 
TUrk liralık ikramiye, 

Aile sandığı hesabında 
ki mevduatı kur'anın keşide 

edildi~i tarihe tekaddUmeden 
altı ay zarfında: 

T. L. So.- Turk lirası n 
den aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşide'ere ışti ra.k 
edcektir. 

zayi mühür 

·-------------------------!---------------------------------·· 
\. ilav..- ~ i nılt~ıı 

"' 
piıı<idrnşı kaz ·~ !"I ıaufu ı;; 

• * • * *11Bllllli81t4 8111111111111 B tttlllllllllllltllnB8•ilit >1-,.. •O memn r luğurHhtfı alı) ığım 
* • ic~risi rııt~ askHrl ı k kav-
>f. SIHHATİNİZİ K.ORUYUNUZI * · .. 
* - N .ASIL :?MI:I 

~KAYADELEN 
ı · SULARINI IÇ~EkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vek~letinin 672 numaralı raporu 

,. dım yazılı ııufus tı 'ski -
* r tl nıi zavi •·lt nı \'Pr ı i~ini ! ;ıl; c ğııwl~ n .. ~k i ~ ı ıı i ıı 
: il ii k Ul ii k a 1 rn il d 1 ğ u ı ı I a,, 

~derim . 

KaysP-rinirı prnar Başı 
Kzasından fsmail oğlu 

Vıktor Botro• 
ticarethanesi 

~ 

T. iş ban.kası 1 
193n 

Küçük cari hesaplar ikramiye p/4İ 
3 2,000 lira n·ıiikafat 

Kur(jl<Jr . 1 Şuhal, l " a yıs, ı E)hll, ~6 
Ağustos, ı ikincittışriu 

TARllLEHİNl)E CEKiLE<:EKTiH. 
~ 

ikramiyeler: 
ı .\ d t' l :: 000 !i ra lık = ~.ooo lira 
5 

" l .oou 
" - 5 000 ,, 

8 ,, 5011 '. - 4.<•00 ,, 
16 

" 250 '. - 4 000 ,, 
60 

" loo ., = 6.000 ,, 
95 . 50 475u " . ' - ,, 

~50 
" 

25 ,. - 6,250 ,, 
4 ;.!) J2.ıt00 J 

En az 50 lira mevduata bulunan hesaplar kuraı;ı' 
dabU edilecektir. /.. 

T. İŞ Bankasına para yahrmakla, y•loız pira bı;;r 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de deneı0İf 

olursunuz. 

Göriinüş: 

TAHLiL RAPORU 
Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolun~n N. lo 

rnikdarı,, 0.2 sm3. 
I Ş:ıbaıı Şirirı ----------------j 
1 Zafer Aile sineması 

Bugün gündüz saat 14,30 ~an itibaren baıiar Mevsimin en güzel ıah eserlerin-
Renk : Heuksiz Mecmu sertlik drrec~si ''Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi marldeler için sarfolunan mü velli-

diilhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, lilrede 0.0033 gr 

Tadı ; LAlif Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No 3,, ,, o 0040 
Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Teamül: utedil 

·Bosna Sevdaları 
•• 

1 F~nnin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itıba

1 ren istasyona kad~r içi kalayh kalvanizli borularla içi mermer döşeli 
bP.llurhavuzlara dökülmekledir. Oradan d-;a bütün Fiziki ve kimyevi il 
evsa fm1 muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dt!ğmeden hususi kim.. 1 

1 yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanhğının tayin elliği Sıhhiye m ~mu· 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 

: yık ·mdıktan sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhha t memuru tarafın
..,. da11 miihürlenerek şehrimize gelmektedir. 
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Yeni Mersin Basııevinda ~asdmııtır 

Türkçe sözlü 
9 da Mayantizma Hünerleri 

----------------~-----------,,,,/ 
Pı~ yakmda; TüRx:oE sözLü 

Silihlara veda 
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