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Birinci Türk Neşriyat Kongresi dün başveki • 
ZI 

nutku ile açıldı ı, 
8. Refik Saydam diyor ki; Cumhuriyet hükOI 
rnetimiz ihtisas sahiplerinin daima lehinde 

Reisicum~urumuz '! Romanya Başvekilinin nutku 

hareket etmiştir 
Tecrübelerden ve bilgilerden isti fade edeceğiz. Dün öğleden 

sonra mazbata muharrirleri secildi 
' 

C. H. Partisi 
Meclis Grubu dün toplandı 

haftalık dünya 

General Veykandı 

kabul buyurdular 
.A rıkara 2 a.n. [Ha<lyo] 

Reisicüınlıur İsmet 
İnönü bu giin :mat 17 do 
gone-ral Voykand'ı kabul 
buyurmuşlardır. 

Kabul re~minde Anri-
· ciye Vekilimiz Şükrü Sa
raçoğlu ve Fransa büyiik 

o ı Başveki di 
'Romanya omşularile iyi mü-
1 nasebetler idamesi i ister 
Fakat topraklarımıza karşı vukubulacak 

her hangi bir taarruz en şiddetli 
mukavemetle karşılanacaktır 

Auk11ra 2 a.a. "Radyodan• neşriyat yapı maktnclır. Bu kabil 

f 

elçisi de hazır bnlunınu~ 

1 ı 
. _P_ruada ajansı Bükreeten tahrikat dos tluk ınünaeebslini 

lardn. bıldırıyor: haleldar eder. Böyle bir talep ----------------= Bir mayıs münasebetiyle Ro / eimdi)·e kadar hiQ vaki olmamıe 
Genelkurmay manra ie kongresi akdedilmietirı,n·. Romanya komeularile eyi 

Kongreye dört delege ietirak et - b ti 'd 0 etmek ·ster . . munase e er ı am ı . 
başkafilffi}Z mıetır. Fakat topraklarımıza kareı 

Kongrede başvekil ve ie DR vukubal ... cak herhangi bir taarru 
zırı da hazır bulunmuetur · d ı · k tı k 

Fransl .., generalı şe B . 1 • • zu en eıd et ı mu aveıne e ar .,, • aevekıl ;ı:ougre heyetını 1 kt 

ı
k d .k . .1 b. hı anaca tr 

refine bir öğle ziva. g~yı-ekttı ten .
8011

1
r 8

. ı~çlı ere - dır ı Sulh ve sükun vakıtlarında 
'J un u yevmıye erı ı e gun e _ . _ . 

feti Verdiler fazla mesaileri olan iki saatlik mu_dafaa. Romany~nın ~ıllı sıya 
Jçretlerlni milli müdafaaya terk selındedır. Evvelk ı oesıl memle 

Ankara. 2 a.a. [Radyo] ettiklerinden dolayı teeekkür el j ket müdafaasına hnsrınefe etmie 
Genel Kur may Başkanı miş ve bu hareket istiklal ~e 1 tir 

mız Fevzi Çnkmak bu gün toprak bütünlüP,'ünü isıihdaf Bu birliği muhafozaya has 
genoralVevkand'ın ~erefinebir için hiQ bir fedakarlıJtı esirgeme retmeli. 

öğle ziyaf;ti vermi;tir. Bu zi diğimizi ispa t etmietlr. Nutuk çok eiddetle alkışlan 
yafetto Hariciye ve Mi.ida.t'aai Bazı P.Cnebi gnzete:errle Ro 1 mıetır. Bunu müteakip dört de 

many a ve komşularının toprak 1 lege kral Karo lun önünden geç 
Milliye V ekiller imizlo harici 

ta lebinde bulunuldu61'u yolunda mielir. 
ciye, milli müdafaa, gcııel 

kur may ve :Fran~ız büyük ol 
çilik erkanı hazır lıuluoınu~ 

lardır. 

-~--·-

lngiltere~e asker alma 
kanunu 

Sovyet teklifleri ve lngiliz gazeteleri 

İngiltere ile Sovyetler arasın
da müzakerelere devam 

edilmektedir. 

r 
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a 
kik 
18yihaları 

c k 

Hfıkumet kanun projelerini bir liste 
kan11ıtaya bildirdi hali nele 

An ara İs ihtilaflar nı uzlaş 
~ 

tırma ve tahkim 

! Temsil konıitesi şehrirrıizde Nizamnamesi 

1 iiç temsil verecek 
1 21 kişilik kadrosuyla eehri l de ayrıca üstünde durulması 

- Düodeo utan -

Kamutayın reni seçime ka 
rar vermesi dolayısiyle besinci 
Büyük Millet fecl i&i encümen le 
riııde bulunan JAyihaları hüküm 
süz kal mıştı . Hükfımet, bu proje 

Ier arasında tekrar tetk iklerinı 

ve kanunlaemasını mu\!afık gör 
düllii liirihaların bir listesini Ka 
mutara vermistlr. 

Gümrük tarife kanununa ait ğişiklik yapılmasına 
idhaliit umumi tarifesinin 469 A layihası. 

mize üç temsil ver~ek ü_zere ge icap eden n o t a d ır. Diye 

len Ankara halkevı t~msıl kolu bilirizki Ankara halkavi temsil 
dün akeam (Mehmet Ali Çamlıca kolu, sehrimize geleu bütUn pro 

dair kanun •nın) çevirdiği 4 perdelik cBir ke fesyonel he\ etlerden daha çok 

Madde 35 - Toplulukhl ie 
ihtilafı zuhurunda, 28 inci nıad 
dedeki usul dairesinde toplııll8• 
cak olan leveren feJa ievereıı 
tekili ile mümessil isçiler ,ibti14• 
tın kötarılmasına giriemeden ön 
ce, bunun 26 ın;:ıı maddeye göre 
toplulakla iş ihtiliifı mahiyetirıde 
bulunup bulummadığını, toplll 

lukla ie ihtilAfı oldug-u takdirde 

o tarihten itibaren 26 ie hafla
61 

evveline kadar olan zaman ıar 
fında aynı gAye ve şekilde bir 

toplulukla ie ihtil!fı çıkarılıP 
çıkarılmadığını tetkik eder. 

lime> piyesini temsil ettiler. Mev . muvaffak olacaklardır. 

ve B poziswonlarıoa giren çimen Türk ceza kanununun baıı zubahs piyes Mersinliler için ya 
hak bancı değildir. Evimiz temsil ko 

Sahnenin vaziyetini istediği 

todan atman gümrük resminin maddelerinin delfişıirilmesi mitası da iki sene evvel bu ese enerji kendilerinde mevcuttur 
indirilmesine dair kanun liiyi kıoda k nun )Qyihası. · h k ff k ı da. Sahnenin dilediği levazım 
hnsı . Türkıye'de harp silah ve mü rı sa neye oymuş ve muva a ı 

..ı 
1 

t A k k . . onlarda belgnn mabeliğ vardır. 
ua o mue u. rıcn mer ezımızıo ı . -
bu kıymetli heyeıinden Re r f t Dıze çok kıymetli uç gece 
mek ve onların çok k v ll' Y d J aşalac::ak bu ~ençlmo şimdiden 

t sktlo kanununun 32 nci hiınmetı yapan hususi sanaıi 
maddesinin tadiline ve bu kanu 1 müeHseselerioin konırolü hakkın 
nun bazı maddelerinin değiştiril ı da kanun lllyihası. 
mesine dair olan 2948 Eayılı ka ' . fürkive . Almanya araı:ıınde 
nuuun 3 üncü maddesine hir fık ı m z a 1 a n a n kredi anlaş
ra ilAve"i hakkında kanun IAyi masıoın tasdıki hakkında kanun 

. . . . uv e 1 e teşekkur ederız 
kor ışık gıbı ves~ıtın_d~n . isti~a I Misafirleı· evvelki gün evi 
de ederek sahneyı butun ıcabıy miz tarafından layio edilen mih Yekun olarak yetmiş bee la 

Jihayı bulan projelerden en mü 
himleri eunlardır: 

hası. L~yihaJar 
Askeri memurlar kanununa Kacakcılı!lın men ve takibi 

bazı mnddeier ilavesine ve 250j ne dair olan 1918 sayılı kanu 
sayılı kanunun 6, 7 nci ma dd ele nun ba7.ı maddelerinin değiştiril
rinin ilgasına dı:ıir olan 3208 sa mcsi hakkında kanun ıayihası 
yılı kanuna ek kanun iAyihasn Köy knnununun 13 üncü 

Arazi vergisi haltkrnda k i maddesine ok knuun layihası. 
1833 sarılı kanunun ikiııci m ad Ma hsus biı- kanunla devlet 
desine bir fıkra illlveslne dair t en bir hak temin eden veya 
kanun liiyihseı. sermayesinin yarısından fazlası 

Askeri memurlar hakkında devlete aid olan banka veya mü 
ki 1455 sarılı kanun IQyih~yı. osseseler memurlarının maaş ve 

Bazı devlet aldcaklarının üçretleri ve hizmete giri~ 9e tPr 

tahsil sureti hakkında kanun h usulleri hakkında kanun iliyi 

lftrihası. hası. 
BilQmum muvazzaf subaylar Mülga posta ve telgraf neza 

ve askeri memurların yirmi beş reli mesalih kalemi müdıirü ltal· 

yaeını ikmal etmeden evlenmire ran tebasındau Olü Pelaci ailesi 
ceklerine dair olan 1434 sayılı ne 2,500 lira verilmesi hakkında 
kanunun tadili hakkında kanun kanun lııyıhası 
lArihası. Nüfus deneme yazım lAyıhası. 

Denizaltı sınıfı mensubları Ordu subaylar hayatine mah· 
na verilecek zamlar ve tazminler sus 863 say ı\ı terfı kanununa 

hakkındaki 3486 sayılı kanunun ek kanun lS.,.ıhas ı . 
1, 2 ve 3 üncü maddelerinin 18 J Örfi idare kanun lbihası. 
diline dair kanun IAJihası Polis vazife ve ealllhiyet ka 

Devlet demlryollArı ve liman nuna bir madde eklenme fne da 
ir kanun ıa.yihası. 

tarı ieletme umum idaresi me SanaJide kullanılan iptidai 
morları ıekaüd sandığı hakkın maddelerin gümrük resimlerinin 

deki 2454 ve 2904 sayılı kanun tenziline d nir kanun Ulyihssı. 
iare bazı maddeler e klenmesine Sanayide kullanılan makine 
ve bazı madd"l9rinin de~ietiril- AUU ve edava ve 1bu.nların yedek 
mesiue dair kanun Jllyibası. ve tecdit parçalarının gü.ncük 

Devlet demirfolları ve liman resımlerinin indirilmesi hakkında 
ları ieletme umum müdürlüğü kanun ıayihası. 
1935 mali rıh hesabı katisi hak Sinema [ilmlerinio gümrük 
kında kanun ıayihası. resımlerinin indirilmesi hakkında 

Devlet demirvolları ve li knnıı n Ulrıhası. 
Sıhhat ve içtimai munenet 

mantarı ielelme umum müdürlü 
ğü 1936 mali yılı hesabı katis ı 

hakkında kanun IAyıhası . 

vek!leti teşkildt ve memurini hak 
kındaki 3017 sayılı kanuna ek 
kanun IAJihnsı. 

IAyihası. 
Vakıflar umum müdürlüğü 

1938 mn1i rılı biidcesinde JG,500 
lıralık rıJünakal~ yapılması hak 
kında kanun IQyihdsı. 

Yollarda seyrüı:ıeferin tanzi
mi ve yolların muhafazasının t4 
mini hakkında kanun UlyilHtsı. 

Açıkt-. ve vekAlet emrinde 
iken ücro1li bir vozıfeye tayin 
edilen kesUmiş olan aı:ık maaşla 
rının ücretli vaıifelerlnln lii~vi 
hakkında ladet~ıı taluılsi icap 
edlb etmlyecıeğlnln tefsiri hakkrn 
da Başvakillet tezkeresi. 

Bazı maddelerden itıtihla.k 
vergisi alınması hakkındaki 2231 
sayılı kanunun 5 inci maddesi· 
nln tefsirine dair Başveka.let &ez 

!<ereai. 
Qoruh mebusu Asım Us'un 

teşrii masunlvetl:ıln kaldırılması 

hakkında Başvekdlet tezkeresi. 

Jandarmanın mülki ödevleri 
arasında bulunan bazı leleri ya 

le dolu görmek bize muhakktJk ! maudarlariyle Viran şehre kadar 
~i pek büyük bir zevk verecek ı bir dPniz gezisi yapmıslardır. 
tır · Dün öğleyin de M'-'rsin Halkevi 

Kırmetli sanatkArımız ve tarafından kendilerine portakal 
rej isör Behzad'ın sahne tekuiş"ti 1 bahçeRiude bır kır ziyafeti ver 
nin en kuvvetli bilgirıi Hami Oy miştir. Bu gün akşam da piliij 
badın heyetele birlikta gelmeleri dtt Halkevimizin bir ca>·ı vardır 

Mecburi Askelik 
kararı 

sulh demektir. 

Eğer bu zaman zaı•fınd!l af 
nı gaye ve sekilde bir toplalll~ 
la ie ihlilah Qıkarılnııe butuııd" 
Q'u ve bu ihtilAfın uzlaşuraı 11 

veya t:.ıhkim suretı le netice19 

başlandııtı sabit olursa müracaat 
çıların talabiai reddederler çe 
zabıt defterine ihtilafın mevzoll 
ile ne için rejdedild ı ğini tazaral> 

imzalarlar. 
Madda 36 - Toplulukla ie 

ihtilafının kotarııması içia yaP1 

\an toplısntı sonunda ittifakla k8 

' rar verilmek sureti le, bir czıııe· 
tırma eekli bulunursa, ibtilAfıJJ 
mevzuunu, karara bHQfanan uı· 
laetırma şeklini va bu eeklin tıı& 

İngiltere askerlik mükellefi l mek değil, bu ça\lamanın husulü bikine, karar surelinln ilgili lJIS 

ye~ini kabul etmesi için tazyik l "e mani olmak mevzu bahistir. kama tevdiinden sonra gelen i· 
edıforsa, bu, harp 'ehlikesioi ön Kudre\li bir ordu yaratmak kinci vera üçüncü veya dördüll 
lem ak için daha elverışli bir ted ı va tahakkuk eltirmek salnız cü veyahut beşinci ie haftnısrı 
bir mevcut olmadığı kanaati ha mecburi h izmet usuliyle müın-1 um haııgiııin ilk gününrten itil 8 

kim olduğu içindi;. Daha harbin kündür. Bu sistomin seferberlik\ ren başlanacağını gösterir aÇ ~ 
ilk günüade ehemmiyetli miktar mekanizması süratle hareket sa ~ ve anlaşılması kolay bir ifsılS 
da ingiliz kıtaları harekete geç hasıoh girmeyi mümkün kılar. ile üç nüsha zabıt varakası t ıJ 
miye hazır bulunursa; bu ilk sa Fransız ordı1sununki gibi mute zim edil1:1rek altları hem kendilJ 

Parken işlediği su~lardan dolayı f ın ardında mühim miktarda fır selsil safları biribiri rırdınca mun ri, hem da işveren veya işvertıd 
haklarında memurin muhakemat kalar harektlta ietirAk etmek üZe tazamen sevketme u s ulü bir kaç vekili tarafından imzalanır. 
kanununa göre takibat rapılıp e - ı·•ı fe b d.i b·ı· b f · · d h & · · · · r sur., e se r er e ı e ı ırse, a ta ıQın e flrp erazısıne ın~ı Zabıt varakalarıuın bir 1ıôS 
vanılmıyaca l\oının tefsirine dair . l d . . d b k d 1 ·ı tt ı ., " şıma enızm en sa raya a ar Iİ7. imparator u~uuun t3tnf.ı e ı hası 29 unca maddede be~aıı 
Baevekfl\et tezkeres\. ı h ı h h l\o J o an mu temt' arp 11a ası, istila Q"i muaz_ ~.am Rıl1'ıhlan_mo agırlı~ıoı olunAn zabıt defterine yapıe&ırı· 

Kazanç vergisi kanununun bl b ' I · h" b' ' k nın geçe ı ecejtı 11; ır ııadı , atmak 1mkanııll v erıt·. lır. ikincisi 24 sant zarfında iş 
rinci maddesinin (A) ve altıncı h "ç b' ti k b k ı ı ır c;a a ı ':'a mamış o ur. Boş !Aflara lüzum yok. Şi · Dairesinin ilgili leşkilAtına , tevdi 

maddes·ınin 3 OncQ fıkrnlarının tef A cak k • - k il r· t 1 n as en mu e a ıye mal denizinden ırnhraya kadar, edilir veya taahhütlü mektup }111 

slri bakkında Başvekalet tezkeresi fogiltere'ye bu kuvvetli orduyu alman kurmayı afnı şefin ku tinde gönderilir, ÜQüucüsü fe 
Muamele vergisi kanununun verebilir. Bu derece büyük bir mırndaııı altıııda sıkı lsurette le·licap ederse birkaQ sureti işyerill 

2 nci mllddeslnln (O) fıkrasındaki t9şebbüs iQin gönüllü usulü dai- himlenmiıı Alman çe ltalyan or· de bütün işcilerin kolaylıkla g6 
"Tasirhaoeler ve tas\r fabrikaları, ma küçük bir va ıta olarak kala dularmın seddini vücudu get11 rebilecekleri bir veya bir kaç 1e 
kaydının hudut ve şllmuınnon ta caktır. Yalnız müteaddit fırka- miştir. Bu ordular şarki Avrupa re hemen asılır. 

yinl hakkında 5aşvekdlet tezke · lara sahip olmak değıl, aYni za da \eşel>büslerini örtmek iQin Ru uzlaştırın/\ kararının tıı' 
resi. manda bunları derhal el altında mevkilerini mubnfaza edebillrler b'k ' b 1 "bll 

Urra mebusu Alı Sıı'p Urs 
... b 

1 
d k ,

1
,,. ı mEI as andı~ı günden itı 

.. u un urma l uzımuır. Londra çe Paı isle taarruz için 6 

Vaş'ın teşrı"t mtısuntyetlnio kaldı Go-nu- ııu- ı - · k · · · ren 
2 

is haf ta 
91 g~çmi& oıı:rııı· usu u, ge::ıı ıırıcı bu mev,kiden çıkabilirler de. dıkQ g k · eO 

rılmasl hllkkınd .. B"şveka.let tez· . a ere ışveren veya iaver 
0 u bır sıstemdir ki modern harbin t " Akdeniz'de, Fransı7. ve ngi · vekili, gerek işçiler tarafındıııı 

Devlet havarolları vazife 

uçuşu esnasında eehit düşen p i 
lot Ekrem Ermek ile makinist 
Sami Demirel'in yetimlı:ırıne ay 
hk tahsisi hakkında kanun Ili.ri 
hası. 

Subny ve aske ri memurlarıu l keresi. . . 
arlıkları hakkındaki 1453 ve ı Vaz\fei memureleri har1cınde 
2702 sayılı kem10Jarın bazı mad emrazı Sllriyei hayvaniye mOdade 
delerinde dettisiklik yapılmasına lesine memur edilecek memurini 
dair konun 10.rıhaeı . fenniye ve s»lreye verilecek yev 

vakıalarına uygun değildir. Yeni 
harp\e her geçen gün dahıı uı.a 

ğa, daha irnnetlo \'o tıilhnssa 

liz dounnmalnrı Üı- tünlüj;tÜ temin AYUİ gaye -ve aekilde yeni bif 

etmiye k!fıdir ve lHziın Afrika top!ulukla ie ihtilfı oraıa koll' 

Devlet memurları arlıkları 

nın ıevbiı ve teadülüne dair 

olan kanunun bazı maddeleri 

nin değıştirilmesine ve bazı mnd 
deler eklenmesi hakkında kanun 

IArihneı. 
Devlet memurları aılıkları 

nın tevhit ve teadülüne dair olan 
1452 saı:ılı kanuna bağlı 2 sayı 

lı cetveldeki mitn müdafaa va kii 
Jeti kara kısmı muallimlerinin 
miktar ve maaeları derecelerinın 

nin deJi'letlr lmesi hakkmda ka 
nun IAyihaeı. 

Ecnebi memleketlerden id 

hal edilecek 55 bin ton kok kö 
mürüuün gümrük resminin indi 
rılmesi hakkında kanun Hiyihaeı 

Ereğli kömür havzasındaki 

ocaklarda sntun olarak kulla 
nılmak üzere dıeardan gedrile 
cek keres tenin kilosundan alın 

makta o lan r e sm in beş kuruşa 

indirilmes i hakkında kanun lafi 

hası. 

Emirber ve s efiB erleri hak 

kındaki 1600 saııh kanuııa ek 

kanon lfl.yihası. 
Evlenme işlerinde kulianı 

lan evrak hakkında kanun IAyi 

hası. 
Gümr ük Uirifesi kanonu ile 

2255 sarılı kanunun bazı 

delerini de~iştiren kanun 

haeı: 

mad 
lhı 

Subar ve askeri memurJarın mtyeler bakkıodak\ 668 sayılı kıı 
arlıkları hakkındaki 1453 sayılı nunun 1 inci maddesinin tefsirine 
kanunun 3 üncü maddesinda de dair Başvekalet tezkeresi. 

.ısıra gidecek atletizm 
takımımiz 

Türk takımı secildi , 
Ankara 14, 19, 21 mayıı:ı ta 

rihiı:de tı ırda yopılacak bey 
nelmHel atletizm müsabakaları 

na davet edilen Tükiye atletizm 
federasyonu en ıyi derecede 

alan altı atletle bu müsabakaba 

lspaııya 

Hududunun bir kıs· 
mını kapadı 

Bir lspanyol askeri l1eyeti 
Napoliye gitti. 

Burgos, (a.a.) - lspaya kıı-

ıara ietirake karar vermietir b·oesl General Frankonun rlyase 

Türk takımı eu f flkilde tertip tinde toplanmıştır. Toplaotıdao 
edilmietir. 

200 ve 400 metre gören, 110 
sonra neşredtıen kısa bir tebliğde 

hUkQmetln harici vaziyeti ettigi 
ve 4000 manialı Faik, 5000 ve 
10000 metre Rıza Maksud, Yük etliği bildirilmektedir. 

ispanya bUkQmetl, henUz belll 
s ok ve üç adım athıma pulat 
gülle ve disk Yusuf vahut arat 

1939 Jzmir enter 
nasyonal Fuarı 

bir milyon müşteri

ni n uğrağıdır. 

Mallarınızı şimdiden 

hazırlayınz. 
20 Ağustos - 20 Eylül 

olmıyan sebeplerden dolayı Pert· 
hu:-ı'de hudutları ktıpumıştır. 

AUcente'da nasyonalist Jspım 

yol makamları tarafından tevkif 

edilip, bilahare serbest bırakılmış 

olan Fransız komUntst mebusların 

dan Tillon, Fransız hududuna gir 

mlştlr. 

İtalyan imparatorluğunun yıl 

dönOmU merasiminde hazır bulu 
nacak olan lspaoyol askr1 heyeti 

de NapoJlye &itmiştir. 

ordumuz. hiç olmaısa baelangıc maz. 
daha süratle darbe indirmek Vtısı ta her ıehl i kAyi Onl €. mtyo kafidir. 
talanuı getirir. Avrupa kı&asıno \four'a rağmen ! .•. 
çatlamıe ı:nnağı tamir için gel Jemn Fabry • Le atin 

Ikti~at 
Vekilimiz 

Seyahate çıkıyor 
Ankara, - İktisat Vekili B. 

ı Pazar günü yapılan maç 
IJdmcin Yurdu futbol 
1 cuları 0- l galip 

geldiler 
Hüsnü Qakırın bu günlerde Kö Pazar günü eehrimiz id 
mür havf.asına tedkik seftıhaline man yurdu futbol takımı ile li 
çıkacağı haber vel'ilmektad ir. Ve ! manımuda buluıı&ıı Alman band 
bu seyahatinde, işçil er için vapıl 1 rah Belgrad vapııru oyuncuları 
makta olan ıı,akım yurdlarını ve ı arasında şehir stadyomunda fut 
evlerini teftiş edecektir. Bunlar bol ınaçı >· apılnıı tır · 
evvelce Aemt sahasında yapılmış Maç kalabalık bir 13eyirci 
olup bu kere avnen Gelik ve kitlesi tarafından seyredilmiş ve 
Qay damarı me\lkiinde y~pılmak İdman yurdu sporcular sıfı 
ta olan yıkanma hinası ve yemek ra karsı bir galibiyeti ile netice 

Madde 37 - le daıresirıi 11 

il~i!i teşkllAtl, toplıılukla iş itı 1 i 
I Afı hakkında 36 ıncı nıadde ıııtl 
cibinee verilmiş olau uılaştırıl'la 
karar ınııı · ister tntbıkine baştofl 
mış, ~Sll'.lr başl ıHırnamıe o!~ull • 
mevcut Kanuui hükümlordeu ııef 
hangi birine aykırı düştüğı10a 
görürse tıııhikini meneder ve ie 
verene veya iş\!ernn vekilino '

8 

müınesqillere ıhtila.tın ona görıı 
yenıden b lr karara bııAla.unı1161 

lüzumunu bildirir. 

Madde 38 - Toplulukla ie 
ihtilatı hakkında 36 rncı maddtl 

mucibince verilmiş olan uıdneıı' 
rna kararıuı isçiler kabul etı:ııe' 
lerse itıraz edorlar. 

1 
İliraz ae1ılfıdaki usul ve 011' 

lar dahiliodtJ }'apılmadıkça ınll 1e 
Türkiye br.r değildir; eöyleki : 

a) hir,ız, kararın ieyericıd~ 

hanelerdir. Bunları, Titoş firması I enmiştir. 
in~a etmektedir. A .k . merı a 

Bır aınele ticaret anlaşması asıldığı tarıbten sonra geıeıı 
Arkadaşını yaraladı Amerika Birleşik dcı1'1otiyle ıkinci iş gününün ün akşarı110' 

Aslen Ne~eehHi olup Limaıı l 5 .mayıs _1939 ıurhi nde193~erı:)'~te kadar, l~yerinde mo9 out ieci so~ 
şirketiıııie amelelik yapan l smaı· gırmek uzere 1 nıııau da ım sının en az beste biri ve ieoi gl 

il oğlu Kılıım ıle yine Nevşehir zala rıınıe o~an,_ ticaret anlasma~ı yıswıo beşte birı 10 kitıid<!ıı 0 ~ 
li lçpa k fabrikası amelesınden nın netıce~ı <1 urkofıs)e gelmışt_ır h ar. olan ieyerlerıinde idO °'", 
Tahsin oQlıı ômer Lütfi bir ala Alakalı tuccarlarımız mezkut· ı 

k 1 
• d •. ' b ' . 1 k müdurlüktoıı ızuhal alabilir. hakkak 10 isçi tarnfıudarı rıı 

en meqe eeın en >ırı ırıy e l\V 
ga etmielerdır fransa tu"tu"n alıyor ile yap~lmıe olmalıdır: . ı 

K 
b) Bu yRzıııın al •ında iıır 

1
•1 

ftzını hemşehrisi Lütfıyi ba eından a~ır surette yaralamıetır U'ra nsaunı Türk iye, Bıılgaris ed en ışçilerıu isimleri, soyad 1 ~e 
Y 1 

lnn ve Yunanhıtandan nlmnk ie ısyerind ek ı ça z i felerı \le vor-'ıı .111 
ara ıyan ıutularnk tevkif 1 te~ııl i ş a rk tütünl eri içi n bir Qilik numaralıırı yazılm•e ~o 

edilmiş ve yaralı da tedavi edil munakıı~a acılınıetır. Müııakae.a 
mek (iıere hastaneye gönderil şartnamesinin bir sureti Türkofı l z:ıları atılnue bulunmalıdır; 
miıtir · se gelmietir. • - Sonu var -

3 
d 
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YENı MERSiN 

Ankara Paris Transatlantiğini ·@ MERSiN 
191 İ l A H 

Radyosunda 
bugünkü program yakan adam ı Pi Y t\SAsı ı 

f ransız Polisi yangın gecesi nö~etci olan , rını=:p k
2

1
-

5
-

939 
:::=@] 

Mersin liman işleri inhisan türk anonim şirketinden : 
17-3 939 Latihintle hnrnnda vukua gelen fır 
tırrnda ha'"'ara nğrıyan şirketimizP. ail 538, 
6 2 8,39 2 ııu rıır·olıı ma vuala rrn malzeme i 
şia·ket tarafından verilmek şartile i'çiliği 
pazaf'lık suretile Lalihine ilrnle edılecr. ktir. 

Türkiye Radyodifüzyon 
Poıtal,,rı, Türkiye Radyosu 
Ankara Radyosu. 

l amu ar Ku. s. ıKu •· 
Sezar Frank isminde bir genci tevkif etti 1 Klevlant 38,39 -= 1 Dağmalı 35 

DALGA UZUNLUGU DUnyanın en büyük tran aydınlatan projektörlln kablo- Kapı malı 34 
satlaotiklerinden olen Fransız su koptuğu için elektirik ara- ~oza 7,50 

1639 m. 183 Kes. 120 kvv 
l' .A. Q. 19.74 m. 15195 Kcı. 

ların Paris gemisi bir suikast mak Uzere nöbet yerinden Kırma 1 _ 32 
_ .. ozacı par agı 33 

neticesi geçenlerde yanmış ve uzaklaşmış oldugunu soylerntş 1 Buğday- Çavdar 
m. işin faili bir tUrlU bulunama· lir. ı• Sert anadol 

mıştı. Halbuki tahkikat maznu · y k 
umuşa 

Çarşamba 3/5/1939 j Son posta ile gelen Avru nun hir garı evvel kablo kesejy 1. b ö-d 
ı '> d. 1 · d ... ., er ı un ayı 
~.ao Proğrarn pa gaıeteleri nin ver ık ~r~ ma cek bir pens ara ıgını ve ge- Çavdar 

12,35 Türk müziği (Seçilmiş 11lmata göre. Fransız polısı bir minin yağcısından da bunu '. A d l 1 f ~ . na o yu a 
lasik eserler) kaç giln evvel, yangını çıkar~ istediğinı meydana çıkarmış. i A 

ÇQıanlar : Vecihe, Reşad Erer, mış olmak suçile, Sezer Frank Dığer taraftan Sezarı~) an 1 Anadol rpa 
Fahire Fersen, Refik Fersau. it>minde birini tevkif etmiş- gının çıktığı gcc~, ateşin oaş\a; y l' 
Okuyan : Muallim Nuri Halil tir. dığı fırın kısmında bir çok ke N=~~t şark 
Poyraz. ! Bu adam, vapurun mUret reler görlllmüş olduğunu da ı Fasulye anadol 
l~,00 Memlekt:ıt saat ayarı. teba~rndıı~dır .. ve yangın gUnü anlaşılmıştır. ı Yulaf yerli 
8Jane ve meteorolojı haberler. Jtteşın cıktıgı kısımlarda ne· Botun bunlar onun gece Mercimek ıark 
l!l,15,14 Müzik (Riyaseti Cum betci idi. nöbetini tutma~ığmı ~e usulen Sahlep 
bur Bandosu - Şef: Ihsan Kilo Sezarm yan6ını gttç ihbar yarı ı saatte bır devır yapma Tatlı çoğen 
Çer) etmesi ve ıfadelerınde birçok mış olduğunu n:eydana çıkar Balmumu 
l - P. Lincke . Vıyana kadın- : ayrılıklar bulunması şUpbeyi mıştır. ! Cehri 
~arı (Marş) uyandırmış ve tahkikat derin Bu gUn bUtüo deliler bu l Susam 
2 - Chopin - Vals (Do diez mi· 

1 
leştikce bu adamın mlltemadi genç tayfayı itham etmektedir.! Yapağı 

Oflr) yen yalanlar söylediği meydı:ı Ve Sezer da tahkikat bAkimi 
1 
Siyah 

3 - Suppe - Eşkiya oyunu (Uver nu çıkmıştır. tarafından kasten yangm çıkar~ Şark 
~Ur) . ı Sezar Frank, ilk iradesin mak suçlusu olarak tevkif edil Anadol 
. - Bızet - Karmen operası Uze Je vazifesini nizamname mu- miştir. l A clın 
~1 ~~ faotazi cibi.nce her y~rım ~~~t~e ~ir Eğer bu suç tahakkuk eder 

1 
Y;kanmış yapak 

ter J. Ed. Berat - Tunusta (En- dav'.r yaparak. ıh ettıgını s~~ se Fransız ceza kanunl~rın~ , Güz yunu 

17 rnezo) . . . . lemış, fakat .yıne gece bekçı~ı göre, Sezarın ölllmle teczıyesı . Konya malı tiftik 
u ,ao lokılAp tarıhı derslerı - olen Tomas ısminde başka bır idat etmektedir. y t lIBlk . 1 ozga 
18 

evınd~n naklen tayfanın ifadesinde _Sezarın Sezer frank memleketi Keçi kıh 

18
1 30 Prog~am . . ... . yangın sırasında yerınde ol- olan Havrda çolc sevilen ve 

20 Kvv. T. A. P. 31,70 
94:65 Kes. 20 K\lv, 4.25 

4.50 
3,50 
3,75 
4 

4,12,5 
3,75 
6,50 
12,15 
3,75 
5 
90,95 
70,71 
69,70 
10,11 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80,85 
yok 
117 
129 
52,55 

• ;
1
s MUzık (Neşelı mUzıgı madı~ı anlaşılmıştır. gayet namuslu, çalışkan bir Pirinçler 

19 
.) Bunun üzerine Sezer Frank edam olarn~ tanınan bir adam Maraı 20,21 

1 
ıO~ Konuşma ifadesini değiştirmiş ve yan- dır, Kendisıni bilenler bu gen Ceyhan 19,20 

2 - Şirket fen mlidü r iinii11 keşif raporu mucihin 
ce mezkur mavrı~larııı tamirat işçiliği 2027 
1 iradı r. 

3 - İhale)e işlirak tıdecPk olunlar 20~7 liramn 
yiiz<i~ 7.5 ğu olau 152 lira temir '\ t akçe i 
rıi sirket veınesiııt~ \'~lıı arak nıukabiliııde . . 

f 4 

t 

5 

makbuz almalıdır işbu lPIUİrıat ilıalP<frn 
sonra yiizde 15 e ibla~ ediltıc kti r. 
ihalt~ 15 Mayıs 939 tarihine müsadif pazarte 
si giinii saat ı 6 da şirket bi nasrnda yapıla 
caktır. 

Taliplerin bu gibi işlt-ri başarabileceklerine 
ve bu güne kadar nerelerde tamirat ve in
şaat işleri il~ rueşğnl olduklarma dair elıli
yelııanıe ilıraz eylemP.leri mecburidir. 

6 - Daha fazla mahiınat alnıal isteyenlerin şir
ket umum müdürliigline müracaatları ilan 
oıunur. 

i l A N 
Mersin Ticaret ve sanayi o~asm~an 
Odanıız ticaret sicilinin ı 064 sıra nnmarasm 

da ve biriııci sınıfında muka)·yel vp, miisPCCP.I 
~lanifatura ticart1tile meşğul Fuad Beınıen Oda
nuza verdiği ~-5-939 tarihli istida da yapmakta 
olduğu &lanifatura işini 25-5.939 ıarilıinden itiba • 
ren terketleceği cihetle 1 ~ydının terkini istemiş 
olduğuudan 2-5-939 tarihinde siciHne işarel efli
lerek kaydının diişülmiiş olduğu il~n olunur. 9,ı:ı TUrk milzigi (Fasıl he- gınrn çıktığı sıralarda yani 22 cin tevkifinden çok mUteesir Çay 290 340 

Yatı) ile 22.~5 arasında gUverteyi olmuşlardır. K~hve 102 İ t A N 
Ceıaı Tokses ve erkadaşlurı. f Badem, çekirdek 
20100 Memleket saat ayarı, Fransada Kabine içleri 1 Mersin Ticaret ve Senayi O~asm~an 
~~81 ns ve rneteorolojı haberleri. Dalııdier Knhine~ine tam I 3 Uncü Cumhuriyet dev-

1

1 Tatla badem içi ~SO ( O I . . .1. . 
11

. 
9 ~ .. i 15 Tu Acı • » ., 1 ı auiız ticaret sıcı rnm 3 "'ıra ınHuarusm-" 'ı rk mllziği bir senedir iş başında ... Buna rinde fransada yüı dört Kabi A k. d k 

\'ıt anfar · Vecih R şe Kam t d · 1 k cı çc ır e '}6,37 da ve dördüncü smıfındtı mukayyet 'e müseccel 
aefik · e, u u , hayre e enler. sevınen er, ı- ne değişti. Bazıları ancak biri Urfa Ya·ı 95 

0 
Fersen zanlar var· 1 i 

75 
1 kereste tictır~tile nıeşğul Hagıh Tarsun, sözü ge-

kuyanıar • ·M t f Ç .. 1 · K b. b. kaç saat tl'tunabildi. fçel . . • k . . I 
~Uzeyyen 8·ena~s a 8 agar, : - Gıı~ip .şey .a ıne ır se Fransada reiskfı.rda enj ---·-·--------::.--- çen ışını ter eıtığwi 2- 5-939 tari ıli istidası ile 
1 _ · nedenben düşmedıı . 1 bildirmiş olduğundan ayni tarihte ka)rdma işar~t 

. - Acem aşıran peş.I rr dil . Kab' uzun kalan Knbıne valdeck-. o r B k 
l'e9i. • . • 1 -

1 
ır s

1
·ene şmıyen 1 Rousseau Kilbiuesidir. 22 Ha-' sman 1 an 851 edilerek sicilinin düşiildii~ii ilan olunur. 

2. 0 1 ne o urmu ... 1 L A N 
_ d' edetıi.n - acem aşıran şarkı 1 _ Böyle şey olmaz, Kabi- 1.iran 1899 dan 7 Haziran 1902 

3 . ı:nıe .~özUm ey dilrUba. 1 ne ded!ğin değişir!,. ye kadar kaldı· 

!':~;~;~~:":::!~•m •Şır•n ~arlonun Bitler ve Müsoliniye dokunan litifesi 
kogos ağanın - Şevkefza b k 1 h d" • · k · Şarkı • G . Eli' basmış olan ur • an ya u ının ıste sız 

5 ecıpde karışma 1 yaşın• ,. l k k d - . . - neri•· F · I h l d'nç ve ~"ndir şar ve sun ı o ara ta ıo ıgı cıddı 
· ' ersen -Tambnr takış•r o a • 1 

" w l . . . 811lli. looun sinema hayatına atıldı v~ magrnr poz arı seyarcılerı 
6 - . .. •• .. k d gulmekten katıldırıyormuş. 
Şa • • - Hnızcın şarkı - Ak- ğı guoden bu guoe 8 ar ç 8 fT b d - b 
.., rn oldu yiırnde ba"lı kareler· virdig-i filimlerin kaffesi halk- .. u ı ım1 haş .~

0 aşagık u 
ı - Şev . . 0 

• • gun avrupay ercumerce a 
in heyın - Hicaz şnrkısı cıhk ve fukaraperverhk esası tan (iki diktP.tör) t ' · k 

8 .. Biltniymum bana ne oldu oa müsteoiddir. Denebilirki ı· d b' k" .. k "harız şei . 
- Şer . . • . ın e ır omu şa eserm ş. 

\1nni _n~ettııı Zıya beyin - Di- ocla daha bir çokları gibi halk Ciharlo bu senariyoyu te· 
O , Un ge~o yesile. cebhesindeo şöhret ve sarve- lef etmeğe başladığı günden 
da d · · · · ~vıc tUrkUsU - Elve te etmşidir. Şimdi yeni bir itibaren Almanlar ve Alaman 

ost deh gö uı f l l · lO - n · ıenario teklif etmiştir bu piye tara . o an arıoın end!şe ettık 
r;u1< • • • • - Bülbül ne gezersin . . . (D ktatör) dır leri zahi imiş. bazı Alman 

21 
ur ovada. 5111 "şmı 

1 
hı . d. 

8 
b zeog;nleri şarloya bu la ifedeo 

Oo H ar o u ıenarıo aş · • k .. 
21'1 aft'llık posta kutusu. d b ü telidlere takıl- vaz geçırme ıçın para bile 

, 5 E h an aşa m s Ad f l . . 
biyo sk anı, tahvilat. kam maktadır ıenarionun metni va eBıwkı er Mımıt. 1 ' 
( - nu ut ve · t · aş ııı evzu u ıeoar o 
fıyat) zıraa borsusı bizce henuz mechul bulunmak k ~ .. 

21 d M h b' · ma fir ompoza etmemı~ l<endısın 25 N 1• ta ır. evzu ır sıoe - d '-l'f . l 
, ' eşe ı pllklRr . R d 1 1.. t .. en te11 ı e eıınıı er tehdide 
~1 30 · masıo an • anan ma uma • go k u . • • • 

,. MUıik (Kenıa S k h b' auar ılen gıtmıştcr fakat halk ·o h n oloları re bu filimde a ramao ır k b ...ı. k ·E 1 
1 r en Rorar tarafınd . h d' a ram•uı omıK şar oyu liu 

'Corelli Ada i an) yabudı olup. Bu ya u 1 yan- ,azmioden döndürememişler. 
2' Rrah ~- g c° ve A~ legro lışhkıa diktatör tenılmı~ ve Şarlo diktatörlere muhakkak 
i\ - Dw.r:s ~ V~l.s L.a_ ma1ör) o mevki'e bu işi gö~mek uzr~ ~hilkatte~ kendisine veriımiş 
sı ~o 2 (M' Kı ~ı~~eı Slov dan cebr:eo ilive edilmış. M<'vkı- olan tabı'i silahı ile t~cavüz 
~ llıes _ .1 n~ın?f) İnin iktiyası kabarub etrafa ed~rek bunu t~'kiden şu söz 

. ~lıo . ~prıccıosa ortalağı ıılt üst edecek nutuk· Jerıde sarf etmış: şerefin üze 
~ - liut,~ın - Mistein - Nocturne lar ve emirler saçmsga mec r~oe. s~z veririmki (Diktatör) 
21,51 Y · Hejr~ kati (Çardnş) fılmın ıkmal oluoacakd.r. ve 
22ıOO :Uıik (Melodi ·Pi.) 4 vınkler - Kemanın aşk şar hu . e~best. memleket balkı 
. ş f llıik (Kü ük O k t kısı bu fılmı seyır edecekdir. 

ı> : t-.le . ç r es rası ~ . 
1 - Tharns cıp Aşkın) .) - Dıetrich · Fıfreler (Marş) N •• b t ·~§§~ 
2 - Goı erı - Dua 6 - GP-bharctt - Maskarada (Kon 0 e ÇI= 

vyıı C 1 ) 1 ~trot) • ambazlnr (Fok . ser va sı , 
,ı - Konız:ık 13.00 Mflzılı: (Cazband • Pi.) §~§§§ Ecza ne 
<ıuri) ... Viyana aşkı (Pot 23,45,~4 Son ajans haberleri 3 Mayıs - 9:39 da 

ve yarınki proğram. 1 Halk Eczanesidir 

Memlekette tasarruf ha Satllık ev 
raketinin inkişafına hizme 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
CUzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile 11şağıdaki ikramiyeleri 
tevzie karar vermiştir, 

~hıhmudiye nıahaJiesiıule Doktor Ba)· K~mi .. 
liu evi karşısmda 5 odalı büyük hir bahçeyi ha
vi ln3 numaralı ev satılıktır. istiyerılerin eve 
müracaatları. 

Keşıdeler 25 mart ve 25 
EylQI tarihinde ıcra olunacak 
ve hel' keşidede aşağıdaki , 
i kremi yeler dağıtıla~alitır: 

TOrk liralık 
ı adet T. L. 1000.-
4 ,, ,, 250.-
5 " •ı 100.-

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

Ceman 8f> aded T.L. 5000.-
TUrli iralık ikramiye, 

Aile sandığı hesabın<fa
ki mevduatı kur'anın k~ide 
edildiği tarihe te wddOm den 
altı ay zarfmaa: 

edcektir, 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Üç ay zarfında fransızca ifadei mernm ve muhabere 

haftada 6 ders hN' ders 1 saat olmak Uzre hı:ır ay için 

10 lira Ucret verilir. Tediyat birer aylık olmak Uzre 
peşindir Gurup halinde ders alma!{ isteyenyer için ücret 
her ay için 5 lira peşindir. Bunlar bittabi hir az daha 
ağırca öğrenebilırler. Her gUn saat 3 den 4 de kadar 
ziyaretcilerini matbaamızda kabul eder. 

Kulak, Boğaz, Burun Alütahassısı 

DOKTOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sa~t onbetten sonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

T, L. 5o.· Tnrk lirasin· 
dan aşağı dtı'şmemiş o~ao her 1 
mudi bu keşidelere ıştirak 

=--------
·or. Nilzım ünsal r 

1 Yoğnrt Pazarı 

1 
Hastalarını Pazardan matla her gün sabah 8--12 ye akşam 15·-19 a 

---~--- kadar kabul eder 

1 



SAYFA - 4 YENi MERSiN 

Tarsus Vakıflar memurluğun~an: "' 

~luhammen Muvak~at 
bedeli teminatı 

Lira kuruş Lira kuruş Cinsi 

300 
300 
450 
150 
20'.) 

270 
250 
250 
2~0 

150 
250 
300 
550 
400 
480 
200 
330 
350 
350 

ı ıoo 

250 

200 
200 
500 

1000 

22 
22 
33 
ı 1 
15 
20 
18 
18 
18 
11 
18 
22 
41 
30 
36 
15 
24 
26 
26 
82 
18 

15 
15 
37 
75 

50 
50 
75 
25 

25 
75 
75 
75 
25 
75 
50 

25 

75 
25 
25 
50 
75 

50 

Arsa 
Dükkan 

" ,, 
,, 

Hane 
Dük~an 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

Harap değirmen 
Arsa v~ met
rii ru odalar 
Harap bina 

,, ,, 
Değirnwo yeri 

Zeytinlik 

i LAN 

No. 

69 
56-16 ~ 

" 55-13 
18-27-2 
16-20-2 
.31-4 6 
31-4-6 
26-91-43 
~6-111 
52 16-6 
48 -:3-83 
51-5-16 
50-45-4 
49.1.8f> 
76-32-22 
75-30 20 
77-2~- 24 

78-26-9 
79-24-28 
82-181 

146-37-39 
142 
1-13 
7 4 - 5-4~ 
138 

Saatha ne ei v~ rı 
Demirciler ar~sı 
~lelek girmfz 
Bezirganlar arası 

" ,, 
Ahından gPçme 

" ,, 
Ada na caddesi 

" " ~1r.IP.k girmez 
Eski ir~at pazarı 

,, 
,, 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

Cukurlar 
~ 

Tekke nıa lıallesi 
Şehil Mustafa 

,, " 
isk Hiç 
Dedeler köyü 

Ramazan zade 

' ' , 1 

" ,, 
Veni cami 

,, 
E~ki cami 

. ' 
'1 
,, 

Kar·a giindiir 

" ,, 
,, 

" Koyuncuk oğlu 

" 
" ,, 
., 

Su iistli 

~lerıcik baba 
Efgan mf-lscirli 

,, ,, 
Mt>stan zade 
Eshabülkef 

Yukarda yazıh emvali gayri men kulenin mülkiyeli aç•k artırma surelile 20 gün müddetle nrn 

zayedeye çıkarılDu~tır . 

ıo . 5-939 Çarşamba giinü saat ı 4 de kar'i ihalesi icra kılınacaktır. talip olatılarla fazla malumat 

arzusunda bulunanların Tarsus 'akıflar memurluğuna müracaat ftmeleri lüıumu il~n olunur. 

1 l A N 

lçel mu~ase~ei ~ususiye mü~ürlüğOn~en : 

CiNSi 

&1ağaza 
Halkevi bina~n 
Mağaza 
Depo 
Vali konağı 
Depo 
Dükkan 

)) 

Mağaza 

Dükkan 
» 

Mevkii 

Cami şerif 
)) 

)) 

)) 

Göz ne 
C·tmi şerif 
Kiremithane 

)) 

Cami şerif 
NusratiJe 

» 

Numarası 

4 
16 

t4 
14~ 

144 
8 

~tuhammen 
lu~del i 

90 Lira 
400 )) 

90 )) 
90 )) 

150 )) 
130 )) 
40 » 
.ıo )) 
90 \) 
60 )) 
60 )) 

~hı vak kat 
temimalı 

6.75 
30 

6. 75 
6.75 

11.25 
9 75 
3. 
3 . 
6.76 
4 50 
4.50 

~5 29 ·3-7 

Y[Hi M[RSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone Türkiye Hariç 

Şerail / için için 

Senelik 1200 Kr .. 2000 K' 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 soo 
Bir aylık ıoo Yok1ur. 

Resmi ilioatın satırı 10 
Kuruştur. lıllıİİİiiliil.ıiiiıiiııill _______ __ 

Fenni Sünnetçi 
Sıtkı T ann ~ver 

Seri ve ağr1sız sürıuet 

yapar. 
Fakir çocuk laı·a pa ra sız 

Adres ; Tarsus paşa ga 
zinosu karşısı 

Bususi idareye ail yukarıda cins, mevkii, numarası, muhammen bed.el~ 
muvakkat teminatı yazıh 11 parça nıiilkün 939 icarları 18 ~1ayıs ~39 t:4rılı~ 
ne raslayan perşembe giinii saat 15 de ihale .ediln~ek. .üzere lç~ı vıla y e.tı d<ıı 
mi encümenine açık artırmaya konulmuştur. ıst~khlerm muvakk_al temınatla 
rilebirlikte o gün lielli saata vilayet encümeni ne baş vurma ları ılau olunur. •---------·1 

3 MAVIS i939 __ 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muamelderi 

Para biriktirerıh~re 28.800 lira 
ikranıiyH verece~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 

hesaplarında en az 50 Jir~sı b~lunanlara aene?e 4 d~fa 1 
çekilecek kur'a ile aşttgıdakı plftoa göre ıkramıye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralıit 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 ,, 
4 250 ,, ı .000 ,, ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 1 
loo ,, 5o ,, 5.ooo ,, 
120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3.~oo ., 

DiKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde •/0 20 fazlasile verilecektir 

kur'alar senede 4 defa, t Eyldl, BiriacUrtnuu, t mart T• 
basiran tarihlerini• çeklleeldir. • • 

---------------------------
T. iş bankası 

1939 
Küçük cari hesaplar ikramiyeplanı 

3 2,000 lira mükafat 
Kuralar. 1 Şn bat, 1 ~ıayıs, ı Eylöl, 2 6 

Ağnslos, 1 ikincit~şrin 

TARilJLEttiNDE CEKiLECEKTilt 
• 

___ ikramiyeler:------· 
ı Adtlt 2000 liralık= 2.ooo lira 

b 

8 
16 

60 
95 

250 

" ,, 
,, 

" 
• 
" 

1.ooo 

50t• 

250 

loo 
50 
25 

" = 5 000 

" 
,. 

= 4.ooo 

= 4 000 

., = 6.000 

., - 4750 

,, 

" ,, 

" 
" 

" - 6,250 " 

32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunın hesalar kuralarda 

r·hil edilecktir . • . 

T . İŞ Bankasına para yatırmakla, y•lnız para bmk · 
tirmiş olmaz, ayoi zamanda taliinizi de denemiş 

ıursunuz. 

:-------------------------· i L A N 

Mersin asliye ~ukuk ~akimliğin~en 

Sebze-meyve ve tezyın•t 
Bahceleri meraklılarına 

• 

Esas No. 223 

Karar No . 137 

1 Mer si ,ıi rı nıahnıudiyP. mahall.,sinden .-\lıf ~,ı.ı ---·----'Ü L GEN --------~ ValıidP- \'f' kili a vuk al lhıiınıut Fuat ıarafınciarı 11
11

!' 

Bu sene havala r rlitubetli gittiğinden Fasulya 
lenie güllerde ve portakall•uda ZP.rık de ııile 1 • piis ri 
roalal'la kırmızı ve l)f~yaz koşnillerin birdenhirı 
çoğaldığuu domates, kabak, hiyar gibi sebzeleriu 
gülleme ve mildyo gibi nebati hastahklara hıtnf> 
duklarım görüyoruz. 

Hahcelerin her türlü haşarauan ve haslalık
ıardan k.urlarılması için en şon sistem makineler 

ve lf~ sirli ilachı r getirterek teşkilat yapmış oları 
• 

Ziraat Mühendisi ~lurad Aytek bn giinJen itiha· 
ren işe başlamıştır. Alakadarların \'eni Mersi 11 

Gazetesi idarehanasinde Zir(iat Mühendisi Murab 
Aybek adresine mürac~atları ilAn olunur. 

Yeni Mersin Basım evinde BHılmışbr. 

•• K 1 1 1-1 tiv e ma h :d l P.si rnlP-ıı giritl i Ali P-viud~ kiracı Siil t'~ u 1 gen Q Q n Ya 1ar1 ııı~ ı; oğl u Sahri :ı l~y i ıi ı ... aç.lan hoşanııı:ı davasııı1 '1 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 

suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ülgen 

losyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 

korsaları ve sıhhi levazımatlarını ehven 

fiyatla tedarik edebilirsiniz . 

UR..A. Y CA.DDERİ NO. 24 

ÔLGEN ITRiYAT DEPOSU 

miiddei alt~yhin nrnhalli azinı .. l ve ikametgihıfl111 

mf.~hnliyP.tİ h a s~ biylt~ gtyabeu yapılan muhake•11e 
sorrnndk iki tarafın eski ahkama göre 337 yıll 
temmuz avanda bo~annn~ oldu~ları anlaşıldığınd ~11 

..,ski öhkaı~w göre vaki olan talakrn ~ubuturrn gıyD 
·ıı 

lı~n ve tf'.myizi kahil olmak iiz?. re 1.1 3 939 tarih' 
de karar vP-rildiğinden ve müıldPi alevhindP. uı ;ı' 
halli ikameti uu~chul Lulundııaundan işim bor-arı 11 ~9 

• .. :ı • • i I' 
ka ra rırırn ~e1zete ile il:lnen IPbliüirw kar:4r ,·er1h 

1 
ğinden ta~ihi ilAııdan itihar~n ~u hPŞ gün zarf~~:; 
da leı. •ıyizi dava P-htH~diği takdirdP. hiikıuiin kP~ 

--------------------- katiye~ ed.-:e(-lği tebliğ oluuur·. 
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