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•uıd .Acabn hiitüıı şayialar ar:ı taraftarı ki/ine bildirdi 
a. 

8 

lıangiRi doğrudur! Mu- L Ankara 15 a.a. •Radyodan• 
' JYen bir pıtına gifro ınuııta- B Vinaten Ç6rçil hükumete azimRtir 
za • Atinedaki Fransız elçisi, Yu h ın seyrini takip eden bir olmayı tavsiye ediyor nanietana rapılacak . garantinin 
n~r~ket kar\lısın<larnıvızlf Ye- metnini resmen baevekil Metakıa 1

• ir cihan harbi • g<irccek Pvvllshli - Pays de Oalles: temin edilmedikçe, Romanya, Yu 
88 

bildirmie\ir. 

~.lYi~t Yoksa. hu korku, tcea- .A.A. - B. Lloyd Georgo, bu! nanistan ve Yugoılavya'yı, ha-' Garatni hakkında logiltere 

uı haınıesini hugiinkü ııok- gün Avam kanın.rasınm akte 1 yatlarını tehlikeye atmata davet baevekili Qemberlaın ile Fran 
tatarda d e . . . 1 etmenin faydaıııbtındnn bahaet· 
" urduracak mıdır t decüğı u;tıınada ıazır bulun-, . .. sız baevekili Daladıyenin bere 
"~rnavutı k ı · b" ·· t k ·· "d · L d mıfur Y · t d d r· ıevı·nole u ıaroketı, ır nu- 1 ına uzre gı ecegı on raya 8 L d I "li t demit nah unanıı an a e ın 
nıl .ayi~, hir kuvvet İRpatı, veni hareketinden evvel burada hir 1 t" • oy orç ı ve en kareılanmııtır. 
lir . • ır ki : 

Vazıyete başlamak yahut nutuk si;yJemiştlr. Hükumet üç batıl faraıiyeye Gazeteler Yunan milletinin 
~ece vaziyet almak mıdır~ Mumaileb; ıovyet Ruıya ile iatinad ediyor: kendisini herhangi bir tecutbde 
. ır Balkanlar veva. bir Aclri- aıkeri bir anlatma akdi leybinde ı - Duçe'nin mihvere aadık mQdafaaedecetini bildirmekte ba 

)atilc lıadiı4es· : 1. "' O up bulunmuttur: Hatip; "böY.le bir kalmıyacaj'ı, garantilere inzimam eden hal-
..... . ı ıuıı ırr en 1 kd d"I . 1 ·:.ı· "k" d" f •. "<{ıı k . an atma a e ı mıt o aa ıuı, ı ı 2 - Frako, ken ı za ennı ya rao teminatı ile de Balkanlar lltit~ ~ar ıııı, garp mı, noresı diktatörden biç biri kıpırdanmaz gine medyun ,bulundutu dikta- da aulbun idamesioin kuvetlendl 
116 ter lıareketiuo hakiki salı I d1 11 demittir. Mumaileh, 8. Çem- törlere ihanet edeceti; rilmie olduQ'unu yazmaktadır. 
L ,01a~aktır' Bir siirii wec;-, berleyn'in kendisine Arnavutluk 3 - Akdeniz'in temamile kon 
uı. Bır yığın tahmin ! ]fakat atatüıünü detittirecek hiç bir fCY trolümüz altında bulundutu. 

c. H. P. Balosu 
Dün gece Tüccar kulübünde yapıldı 

Balo çok neşeli geçti ve sa· 
baha kadar devam etti 

15 - 16 Gecesi C H. Partesi 
tarafından tertip edilen mevıi· 

min son balosu dün gece tücc11r 

Saat 21,30 da ialikUll marıı 
ile balo açılmıe \'e gayet ·zeegin 
bir programla sabaha kadar de 

kulübünde verilmiştir. tam etmielir. 
Salon milli ve parli bafrak 1 Davetliler arasında genQ eai· 

1 ·ı · ki. t · ti her rimiz Halkevleri müfeUislerinden arı e te Qıçe ı ez1ına a , 
ıl k·ı d" 1 t · d k ı Bebcet Kemal ÇaA'larda vardı. m e ı peaen ı a mın e ece 1 

b. tl · b. ki :l Caz bu gece huıusr bir ma ır sure e mce ır ıet e sua· 1 • 

1 · 1· • zik programı tatbık ederek en enmıı ı. 1 
. . . ı güzel ve ıeni dans parçaları çal d 1 Şehrım11ın hemen bülOn ta Şans ıepeli,artist, borsası kördü 

nınmıe eahsiyetleri bu balora \ Aüm gibi 0gıenceli sürprizler, 
gelmielerdi. milli danslar balonun en cazip 

Baranlar eo itinalı tutaletle numaralarını teekil ediyordu. 
rini bu baloJB hHretmie olduk Gece ıarısı zengin bir 
Jarı ilk nazarda gözlere çarpı· mOnderecalla tertip edilen cBalo 

rordu. gazetesi• bütün davetlilere çok lllalftın ve kati olan bir ı;ıoy f yapmıyacatı hakkında teminat Cebelüttank botazı methali 
Var kı" A b .. 'k:. : vermit olan B. Muıolini'nin vait-

vrupa' da ugun ·u . . . nin iki tarafına yerletmit olan 
buhran 1 ·'T . . • . . . \ lerane-Arnavutlak ıttalınden son atar Alman ve ltalyan topları, 
lca .. 

1
·l ı, sınır gergınlıgı, r• dahi-itimat etmeıioi tenkit et- buralarda vucüde getirilmit olan 

h Yğı, ~uplıo ve emniyetsizlik I mittir. Alman ve ltalyan tayyare mey· 

e;vası uzun müddet devam Hatip, B. Çemberlayn' iç itleri danları, Arnavutlut'un ittali, 
\.1" :ıııez. Ya nıasa, ya siper: kavrayıp kavramamakta oldutu- Franko'nun komintern aleyhinde 

konuşup gerçekten anlaş- nu anlamak için t•fırmaz iki ki miaaka ittirakl' lngiltere'nin 

Romanya Hariciye Hazın 
-----~ 

Berlin, Brükael ve 
Londrayı ziyaret 

edecek 
Aukara 14a .a. •Radrodan• 

Davetli misafirlere teşrifata eeo ve neeeli dakikalar raeatmıı 
memur Ali Enver Germen te ve tıkralariyle Qok .ıüzel bir 
l Fuat Mörel ile Partinin sair geno. sürpriz olmuetur. HiilAsıı olarak 
elemanları tarafından kareılana il Parti balosu mevsimin en mu ut 
rak salonda 1er gOsterili1orda. fak ve çok neeeli geçen balosu 

Bütiln duetliler ook oeı'eli olmuelur. 
idiler. 1 Tertip edenleri tebrik ederiz 

tlllak, Yahut, kanlı ve korkunç miyar vardır Dedikten sonra bi- Akdeniı'deki vaziyetini ıon de 
ecru"·b · · · · s t R • k ı · · E Al Berıı·ne te oradan Brükıele nide eye atılmak! rıncııının ovye aıya ya artı rece aaıik ettirmıttır. ter - .. 

"lr·ıı· ittibaı edilecek battı hareket ol ı ı ft ı ı b ı ki cektir. Resmen datet edilmeme 
0 k .uı.ı ı müdafaa masrafları d ,. b t . t" man ara ayan ara azarı annı 

adar . uaunu eyan e mıf ır. ikmal etmeleri için daha fazla za sine ratmen Londraıa 1ıidec•ai 

Romanıa hariciye nazırı 

lngiliz - Leh görüşmeleri 
Ve Alman matbuatı Rin lllilJe~~tın;ştlı~· kı en ~.:~: t Sovyetler lngiltereye ne man bırakacak olunak, bizim de sanılmaktadır. Bu haber Lon 

altınd·ı or < afın, onun tyı~ uf zaman iltihak edebilirler? için bayati olan bu deniz yolu Son gelen Alman gazetelerin anlaemanın f~ehi hakkını balı 
lll ' orgeç eryat e ınıye 1 kapanacak ve mütearnı devletle dra eiıast mahafilinde memnni de hAkim olan meuu, Jngiliz ıe1lemektedir. &hlc.i\ıııd l S Ilı I • ' Sovyet Rilıya ile bir askeri ~ b 
Pahas ur ar. u ' ıarp 1 anlatma yapalmaaı bu memleke- rin keyfine tabi bir bale gelecek ye& uıandırmıetır. - Leh görOemeleridir. 8 tarihli Neuigkelts - \ elt 
lek: •na çıkmı~tır. Bazı meııı 

1 
tin, iki diktatör tarafından ilk tir. Bizimle alay edenler bulundu 

1 
r Londrada Polanıa hariciye latt di7or ki: 

.. ~I·~ ba.;tan baııa birer kı~- ı taa'.ruz .b~reketi vuk•.··~·· ordu timdi de büyGk Britaaya'nıa ve nailtere Hari~ye ~zırı oezrrı Albay Beek ile logiliz 'Hitler, Wllhelmaba•eo'de 
~· lllıno gehııi~tir. Hayat, ıu ale hızım kuvvetlerımızle Fran İngiliı impatorlujunu mukadda. - · detlet ricali arasında vuku bu irat et\iQi nutukta Almanıaoın 
•

1

" Çok yerlerde Mkerileşmiş- ıa'nın kuvvetlerini takviye ebe- rab ellerine tevdi edilmit olan Sovyet BiJytJk elçiai- . lau müzakereler, Alman matbua her hangi bir oenb.erleme ıirase 
tır. lıiU- . . ' ,. A bilmesi için zaruridir. kimaelerden daha zeki inaular, • 1 tının en 9iddetli tenkitlerine ma tine tahammül edemireceQini ve 
di ile . 

1 

' •imler azamı b~ -J Hatip. S.vyetleria yardımı bizimle alay ediyorlar - /e g{jrÜf mel erı ne ruz kalmaktadır. Oazeıel erio bu 
91

• de ki b a ıa, 
8 

dGeerek, bu 

edil . bı_r nokta üzerine teksıf' deuam edivor huıoeıa maıı~hiden eerdellikler~ oemberleme pl4oınıo tabakkuoa ıeşe:~~tır.u-ı,~v1·kaladelik, tcb~ı 1 Ju·· rk-A m e rı· kan ·a ..,d d • miuaıeaıarı.eoylece hülaea edebı b9klireceQini eçıkça nan etmielir 
Ye<·ek . erı ı yay ya gev~ı- Ankara 15 a.ıı. a JO an Uriı: Fakat Beck bu noktaıa ehemmi 

tır. 'Yahut okunu fırlatacak ı Yenı· T ı·caret m uahedes·ını·n Londradan bildirili1or: Alman1a71 oenberlemeyi İl yet Yermemia te bu ~suretle Po 

ı Sotıetler birliginin Londra tihdaf eden logiliz plAnının te ıonıafı çok tehlikeli bir metkie 
h,d. Q~<;en senenin iki ıımlıim' ana hatları i bthük elçisi dün hariciye nazırı bu p!Aoa Polonııtnın ietirak er ıokmuetur. 
ÇijJc. 

18

~81~den biri, büyük kii- f I ile bir mülakat yapmıetır. Bu lemesinin, Alman7a tarafından Gazete uuudan sonra Al 
lll ta.vız ve ınüsaıııalıaların · . . , mülAkat çok manalıdır. bilJilk bir itimatsızlık te infialle manya ile anlaemara taraflar 6

1ledıci bir t db. . t k"l 't· j Anlaema muvakkaten 5 ma· ı Buııa mukabıl Amerıkılılara f :lk 1 . .1 tıtıarelere kareılanması, pek tabiidir. Ette olan Pılsudki aifasetinin e1&11la lQ.n...l• e n eş ı o l ."'. . h "f 1 BOJu e oı ı e 1 ""'lği hakik t 1 H rıs 1939 da meriyet metkiine gi dA, lhal ettı51mıı mu teh ma · 1 . • IA her ıerden etfel ıu noktarı rını iıab ile 934 Alman - Leh 
ders, İngT a 

1 

.~1 m.uştur. 
1~ recektir Tarafe7n malları earL- tar üzerinden deQ'ieik nisbetlerde detam edılmektedır. tebarilz ettirmek lbımdır ki, anJı,emasına temaa erlemekle ve 

htrbotıno~
17

~ m~ etmde dal.
11

1 sız en zıyade müaaadere mazhar g.Omrük !e~zilAtı Japılmıet~r. Ten j Sovyetler Birli linin tam rardı Polonıanın istikbalini Almanya makalesini eu cümlelerle bitir 
hayr1 "'lp te ararım hır millet muamelesi kaydından isti- zılluaıı ıstıfade eden bellı batlı mının temin edileceti ümit edili ile tam bir dostlukta gören bü mektedir : 

• J ra mı t H ·· · · • 1 
tınap . .ş ır. en uz ı~- fade etmekte devam edecekler- malları te tenıilılt niıbetlerini ·, ror. rOk Leh detlet adamı Pilıudıki atoailtere, son zamanlardaki ı... edılmosı naünıkün ol-' dir ,. · a 

""llYau h" . . 1 · aea.ııa razııoruz. l nin çlıdili istikametten ayrılmak muazzam mutatfakıretıizlikler-iııg· . ır facıa değılse de, Belli baeh ihrho ılrünlerimiz Binek otomobilleri, her nevi: Mısır 88ŞYBk·ıl'ı ıureti1le ook tehlikeli bir yola den sonra PolonJarı avlamak 
. llızter harbi pek ciddi b" ı üzerinden alınacak teozilAtlı easileri ve aksamı, karoıeri ak· il 1 b" ffakıret elde 
lht· · ır - Ak · ı · 1 sapmıı ve doQ'rudan dolrura ln ıuretiy e ır muta 'llıal olar .. . gumru resım erı euu ardır. samı, yüzde 60, her neti elekt · · An k bu 'mutaffakıye& lıı.ı,,l ak gormıye b~- ı Siaaralık raprak ıüıüoüo rikli tebrik makine •e cibazlorı ! /nai/iz hava kaooet• ailtefeoio elinde bir ııeı almue =~~;::~",. Z~~ hio eilpbe rokıur 
lcat b:r~~;. şüphe yoktur. Ifo .• 1 •eapıı. heher libresinden 30 ıent rllzde 12, radro ahize cihaıları 1 ,• • L , J ., olur. Zira Polonıa, Almanya ta ki, logilterenin bu adamı Alman 
e)J., . ı 

1 

ltnali defetmek için libresinhı kıymeti 7 aentten JU• f eri HUmanaanf 8 rafından tehdit altında bulnndu yarı daha kaL'i bir emniret &ifa vl'ınde ı f Jılzde 75, radro ioin birleıtiril-, tın n ge eni yapacnkla.-ı karı olan kuru incirin beher lib mie mOteferrik parnalar rüzde afJrÜff{j rulan bir detlet delildir. Alman setine ıetkedecektir, 
da da. tereddüt edı"lemez. re11inden 3 sen&, &1hnda oekirdek v • ı · 6 7 

88, razı, hesap kırıt, tefrik ve R d d ] JB Polonraotn lıtiklAlini parçala Alman gazete erı ve ta-tı Türkiye tehlikeden uzak- ıiz olan kurlu Qıümün beher lib tasnif makineleri Jllıde 12, baıı 1 A~kara. 1~ a:~· . [ a yo an 1 mak vera topraklarını zaptet rihlerinde, ltatıanın Arnatutlua}a 
r. Yalnız nım·ı dt •resinden 11 2 ıeot, kabukıuı fın . . . 1 Kahıreden.bıldırılıyor: k . tinde de"'ildik. Filvaki l kareı askeri bir pl4ıı hazırladı~ı 
ruretleri deg"I dılıu be er ıuresın en sent, . . llıt.Şvekil Mehmed Mah- Alma 

11 
ile Polonrı arllınd:~ bakkındakı rıvaret erı eıddetle ~a avasınııı ı h ,.,. · d 8 neti ıılemıı derıler Jibde 40 ba 1 me nıre • 1 . · 

1 
• • 

~iyot inin icap} 
1 

' coğrafi Ya-
1
f muhtelif kilim, halı te rol kilim 11 nevı alır derılerden % 5. n tekzib etmieler ve her iki devlet 

arı da on r Amerjta Birleıik devletleri, mud paşa, İngiliz hava kuv-
1 

halle mahlao bir takım mesele d tam bir d eti ,. elen ld" . k a e ııı lerinin beher arak murabbaın T . . . J • . . arasın a o u
5

un met 
d'"f: ge ıgt adar sulhu mü-' dan so ıeot, kır met üzerinden ürkııeden ıtbal edecetı mal be vetleri kumandanı ile uzun ter tardır. Bunların mevcudıretı cudiretioe iearat erlemielerdi. 8 
.. aa etınek f dellerini aerbea, <1ötiıle ödirecek 1 f h" b" mın inkAr olunmaz. . . . ırı vazifesini ver- Jılzde 45 ten aıatı olmamak ıar tir. Türkirede her bir taktim se- l bir mülakat yapmıştır. •.o ~r ıa. . d il tarıhlı 1ıazelelar ıee, ltalıan as· 
ektedir. Hiç bir teıa ... _ f tile, kabuklu fııtıtın beher libr.e · · . .. ı Nıtekım Pılıudskı zamanın a, Y kerlerioin Arnuutlub aktıkları 

Yo)[. f: k . ~ yer ueıı ıoıude Japacaaı•mecmu ilha Kahire 15 a.a. [Radyodan]• ni 1934 ıenHiode imzalanan Al 1 b"td· . k ç 1 ' a at Ba.şvekılinıizin kul- ıioden 1.1/4 aent, kabokaozan IAun 8 1 6 el 11 . k 
1 

. nı ı ırır en, aynı zamanda yaz 
t~nd~ğı kelime ile, daı"oı"ı b" beher libreıinden 2112 eent, haı Am "kııa~lbr 11

1 
e ıoe 1.a 

10 I lskenderiye limanın& altı j man - Leh anlaıması da, bu 1~ dıkları baı nakalelerle halyanıo 
"'Ylll{k ır erı an ı ı hnırı bedellnı ser . t" ·ı fi iıaleaini iıtihdaf edı ' ır.'» uz içinde bulunmamız haı tohumunun ıüz libresinden best dötiıle ödirecektir Ancak i İngiliz harp gemisi gelmış ır. tı a arın. . p 

1 0 
bu an Arnavutluk üzerinde inkAr edile 

C\w.ıırı b 16 h IA d . rordu. Şımdı o ooranı t "bt "k . . h ki b k2't · nu sırada en fazla dik- ıent, palamut u ıaaın an bu mecmu ithalAt IAfıına ıon ln . mez arı , ı tısad l a arı o 
htl ~e<ıeğjmiz, ~aşırtıcı riva- kırmet ılzerioden 70ıde k7 5, me giliı te Alman lrredlleri~e mıh· ispanya sulınnda laıma esaıl~rına maaarır har~ l luodu~~nu, btoaonalerh bu son 

er ka .. no kökO hulAsasından ııme& ıuben yapılacak hhallhn eeoeei kel alması 11e,. Alman raya onun harekelınde tamamen ha~lı bu 
.. ,\.,\.._ b~18•11~da şuurlu mu- Oıerloden JAıde 15 i kue 7emi .. d b d 11 öd . faıdaaııhtıoı ıapal etmekte te lundua}unu beıan etmektedırler. ·~ u ıoın e e e eomemıı kıımı I ·ı· l "'il'lıb·'""•mizi kullanmak, Din beher libreaiodeo 31' oeoı. tabiatila dahil delildir. Dil•r •• ıngı ız manevra arı 1 Kont Giyano Arna-j 1 t b ld . t d 
asnı._~ lp teşhislerine kulak ıaıe taııoın k17meti üıerinden raftın TOrkiyenin ibrıcalı met-! Ankara 15 a.a. [Radyodan] ti L I s an u 1 yem s a 
li Ş44", : ıramutay'a ve Mil- yGıde ou, simlik ohoa11 te mecmu ilbalAtın 

1
1 Deyli Ekspres gazetesinin Ber VU UH umum 

nıaktır •tiırıatıa. bağlı kal- . Dıter tarah,n Amerika Bir ancak eeoe sonunda kabili teebil lı"n muhabı"ri bildı"riyor: 1'alı·aı· . leıık de9letlerine halen gilmrllk r 1 

,_ ... ._....,~ resminden muaf olarak hhal edi bulunması dolarıılle tediratta Alman filolarına mensup 6 Pariı ; • iyi bir karnaktan 
1stikbaıı11._._11mıı ___ ~ len bazı mallarımııın istifade et ba~ı teehhOrler hasıl olmasını harp gemisi Kielden har.,ket t alınan :mahlmata göre, ltaırao 

nurlu görmek . ıafaklarını t~li bu muatiıet, anlaımanıo im l'lbıt tellıkki etmek icap eder. Be etmiştir. Bu gemiler kanal- · Harici7e nazırı Kont Ciyano Ar· 

1 
Oocuk Hafta ıat11or11anın tıdadı müddetiooe konsolide et· delil ıAerbe~tk dötiitıhlel~deneofhet aa dan geçmeyip şimal burnun-1 natutluk umumi talilitini idare 
E •ında C k roietir. Bu mallar krom te ıım gar merı an a .,ı me umul . . 1 1 

Rirgeme Karomu <Jcu t para cevherleri, boraks, palamut nu, bu ilibarla tam bir laktlm dan geçmışlerdir. spanya so-1 edecektir. Kont Ciyanonun feri 
hrdınıda bulunurı:: ~zam meyan kOkıl ıuoekluk barsak te •~mesi için mülAhııa etmek IA· la.Tında yapılacak manevra.la-, ne de Londra sefiri Dino Grandi 

ıairedir. f 1110 aeıllr, ra iştirak edeceklerdır. ıeıirileoek&ir. 

25 bin kiıi alacak 
Dolmabahoede yapılRCak ıe 

ni ı&ad1om inea teknitina ait 

buıusat i&tiıare komiıJonu tara 

tından tesbit edilmietir. Sladrom 

25,000 kitilik olacak, her serirci 

nio oturacatı ferler buluoaoak· 

'1r. 



16 NiSAN 19:i9 PAZAR YENi MERSIN SAYFA - !-

. Kamutayın fili kontrolü altında Pazarlıksız · Vergi Kaçakçıll~I 
D •t t d k Satış epOZI O Ve emane San I • kanununun tatbik ıMaliye Vekaletine ve teşkilıı· 

ları kuruluyor ·~~~~~k!~~!~~:;.~~J tına haber ~eril_ecek 
1 
,, 

bul ve lzmir'de tatbik edilmekte 1 Başvekaletten vergi gizlen 1 muddetlerı yaklaşmış o dl~ 
Bun tınla tasarrııf hareketi de k11vvetleı1ecek oJan pazarlıksız satış kanununun mesi baııer~nde ,_Y•P•l•c•k m.u dan ~·hkikatın iotacın• k ı 

dl./\. r b z -h· ·ıA t k 1 ameleye da1r alakadulara bır bu müddet doldurulmakta_.. 5 e a ı mu ım vı aye mer ez- • l • . .,. 
l · · d d t tb·k d'J · · · tamım sıe mıştır: tahkikatın ikmalinden so 

1 Muliye Vekaleti memleketi 1 kanuııu ile dl~er kanun 'a ~da te 
miıde ilk olar.ık, d9poziıo \'C ya malıandıklarına ve sair yer 
Pmanet sandığı Lesisi hakkında !ere y&lırılması tasrih edilroie 

J d • d erımız e e a ı e ı mesı ıçın V k •1 1 . J. k d d ... ' zımanda'd kıymet erın en yuz e t k'kl k 'd' V kAI e a et erı A a a ar e en verilen malumat üzerine il" 

onunu kaybeder \'eya zamanın et 
1 

er yapma ta 1 1
' e a et işler dolayısile gerek doğru . erf 

b ir kanuu projes i h a zırlamıştır. oltnrn veya o ' masın depo \'e 

bu tetkikleri sırasında mühim \'İla d d - · 'hb ruru zaman bast bıyle • ~ ı. da ödenmezse borçluyı.t veya ika an ogroya ve gere" ı arna t h l k h . e bP 
meıgl\hıııa bir ihbarname tebl iğ yet merkezleri ticaret ve sanayi meler üzerine şirket veya mü 

1 
ar 0 uo?1ayara_ t ~zıo ıod"' 

ProjPnin Kernuıa} uı bu de~re emanet olnrnk yatırılacak \'e 
sınde kaııunlasması mubtemeldır mahkemelerle icra daireleri no 
Hu sandıkta lıir alacaklının al !erlerce alınan para \'e menkul 

odalarından bu husustaki müta- essese n•zdlerı'nde yapılan tet harınhın zır•b~ ug~akı tmaıyı ... a edilecektir. Bu tebli~in hükmü .... il" 

lealarını da sormuş bulunı.ıyordu kik ve teftisler sırasında tf!sa er angı d.11 , şır e vl en t,) borçlu tarafından ifa edilmedi~i • esst"se nez ıo "'e yapı a • 
Haber aldığımııa göre iktisat veka düf olunan vergi kaçakçılıg-ı k"k t ft" l ""d • ket11fP1.el takdirde rehinler, ı:ıandıkça doğ ı ve e ış er e vergı 
leti pazarlıksız satış kanunu bü hidi s ' 'o s 1 ihbar mevzu d 

J 
5~ '

01 
.'d 

8 tı hk'k t .1 ut yeti gibi vaziyetine teı• d madığı vey ıı alamadıQ'ı para \'e kıymellerin d~pozito \'e emanet rudan doğruya borsa rayici üze 
kümleri tatbik olunacak şehirleri o an ışe aı • ı a an ı ma _ . . iJC 
miz üzerindeki son tetkiklerini ve intar.ına kadar ne vekalete olundugu takdırd: ı~e veı o• 

ltıymetlN mu\'akkaten saklana sandı~ına yatırılması mecburi rinden satılarak sandığın masra 
cakıır. Bo gibi para ve kıymet olacaktır. flyle beı aber alacfiQ'ı istifa oluna 

lf!ri n ı.ıw derecede emniyet tel Umumi muhasebe kanunu cak \'e satış bedelinden fazla ka 
d li d r t k't• edilmek ve kanunı ıcaplar• ... ı 

ikmal etmek üzeredir, Yakında ne eh 8b ka 8~1 ~a ıyek eş bık~ dorhal tevessül imkinı b' 
kin etmiyeıı yerlerde saklanma mucibince emanet hesabına kay ı lıtsa sahibine iade olunacaktır. 
sındau uir çok yolsuzluklar do~ dolunau paralarclan emanet hesa Sandık mevcudunun ieletil-

pazarlıksız sctış usulü tatbiki 1 hna • er verı mıyere ta 1 - 1 k ·· 1 Ak d ı -'' 
· . . . . . . . . . katm neticesine talik edildıği om a uzere a a a ar arca "'' ıstenılen şehırlerımızın ısımlerı ıcra J •••• 1 .. _ B h il d Jiye Vekilerine veya en y•~ 

maktndır. bına kaydedildi~i mali yılı ta 1 mesinden hasıl olacak uridat 

Hu proje, kanunun emane kip eden mali yıl sonuua kadarı ile sandıQ"a yatırılan menkul kıy 
len yatırılmasıaı emrettiği depo sahiplerine tf!diye edilmiyen pa metler için alınacak muhafaza 
zito ve omaneı paralariyle es rall\r da sandığa yatırılacaktır. ücretleri \'e eandı~a yepılııcak 
ham, talıtildt \'e aaire gibi men Emlak ve eJ lam bankaı:ıına te\' yardımları sandığın urida\ıı, ı 
kul kıymetlerin tevdi mahalleri di oluoaca~ ye_ti~lere ait paralar te~kil edecektir Sandığın masraf 

k ·11 · h t" • d"k' 

1 

goru muştur. azı a er e ... 
v~ ı erı_ eye ının tas~ ı · ıne ar_ze meydana çıkarılan v-:rgi mek selahivetli maliye teşkili~~ 
dılm~k uzere baş vekalete verıle tumatı üzerine tarhı Jazımge · haber v e rilmesinin usul ittı~ 
ccktır. len vergilerin müruru zam•n zı başvekaletten bildirilın~' 

Yeniden Ticaret mü~ürlükleri 
~uruf acağı söyleniyor 

Balo gazetesinden iktibaslar . 

muhtelif o'duğu için Kamuta~'ın hakkındakı hulrnmler mahfuz !arını teekıl eden \'erilecek faiz 
fıli murakabesi altında buluna bulunmaktadır. !erle beraber idare masrafları 

I>ün ge<'e Halk J>artisi haloırnnda inti~ar eden gonç ~ı 
riıniz Bclı<'et Kemal ~':ıA-larır.. şiirlerini aynen iktibas odi)·orf-

cak ve halka tam itimat verecek Adli ve idari makamlarla oıktıktao sonra kalacak kllrın 
müstakil \'e muhtar bir mües~e noterler, kabul edecekleri para 

çe menkul kıymetlerin en cok yüzde onu maliye vekilinin mu 
sade toplanmaeım temin etmek d k -d- ı-

yirmi dört saat içinde sandığa vafakatiyle san ı mu uru 
tedir. Kurulacak müessese, Fran 

sada bulunan Caisse cies depots 
et coneingnntions'a tekabül et 
mektedir. 

yatırmeğa mecbur bulunmakta ğüoce tesbit edilecek esaslar dai 
dırlar. Para \'e menkul kıymet resinde sandığın munzam vazife 
ler hiç bir ııurelle yedi adil ola eeklinde kullanılan memurlarına 
rak hakiki veya hükmi eahısla 1 dağıtılacak ve kalanı ihtiyat ırnr 

SandıQa 1atırılması mecburi ra te\'di olunamıyacaktır. maye hesabına naklolunacaktır. 
puralar; borçla kanunu, medeni 5 d ğ "f 1 · 
kanun vo hukuk usulü muhake an ı ın vazı a erı Sandığa ait bütün para \'e 

SelAhiyetli memurları tarafın mallar devlet malı hükmündedir. 
meleri, icrave iflAs kanunlarının dan ıılıuan paralarla menkul 
omaneten 1atırılmasıoı emrettiği kıymetlerden sandık mesul bulu 
para ve kıymetlerin istimlılk be nacaktır. Saodı~a te\'di edilecek 
dellerl ve kanunlarında te\'dİ ma paralar mukabilinde verilecek 

Bunları çalanlar, ıhtilds edenler 
zimmeliue geçirenler \'eya her ne 

suretle olursa olsun suiistimal 

halli tayin ectilmemis olan bütün 
depozito \'e emarıetler<iır, Sau 

clıktaıı baeka bir mahalle yatırı 

faizin nisueti mürakabe heyeti 
uio müıaleası alındıktan sonra 
maliye \'eki\leti tarafından ta)'in 

edenlere de\'let malları hakkında 
ieleııen bu gıbi suclara ait bü 
kümler tatbik olunacaktır, Sandı 

lan te\'diat mudii lıorcundaa ib- olunacakllr. 
ğa yapılacak ihtiyati te\'diattan 

her eahıs için bin liraya kadar 

olan kısmı hacz olunamıyacak 

yalnız faizi hacı olunabilecektir 

ra etmiyecektir. Umumi muhase Menkul kıymetler için mali 
lıe kauununun 91 inci maddesi ye \'ekilinin razılı mu\'affakaıi 
nıncibioce emanet hesabına elı alınmak şartirle nisbeli s adık 
nan paralar da Lu sandı!la tevdi umum müdürlüğünce teshil olu 
olunacaktır. Büdca emanetindeki 
paraların, hazine k yıtlarıııdan 

çıkarılması hazine · hesaplarının 

hakiki \'aziretinın daha açık bir 
surette görülmesine de medar 
olacaktır. 

Bundan başka snudık teşki· 
lıl\! on küçük merkezlere kadar 
yayılacağı için müessesenin ınem 
leketin her tarafında tasarrufu 
teevikhuıusunde istifade edilebıle 

nacak bir muhafaza ücreti alına Sandığın kanun \'0 nizamna 

caktır. Bu ücret miktarı hiQ bir mesinde tasrih olunan muamele 

suretle eandıga yatırılan menkul ıeri ile bunlara ait eHak ve se 
kıymetlerin itıbari kıymet- netler her tü rlü damga \'e sair 

~erinin binde ıki buçuguııu re!limlerden muaftır. 
geçemiyecektir. Te\'diatın vakı Her ne suretle olursa olsun 
olduğu ilk seneye ait ücretler, bu kanun hükümlerine göre san 
muhafaza müddeti bir seneden dığa yutırılan para \'e menkul 

noksan da olsa bir senelik ola kıymetloriu kendisine me\'du bu 
rıık ve müteakip se~elore ait üc 

. - lunan veya buuların borçlusu retler ıçın hesap \'e uc k -
1 olan her şahıs bu an un on JU 

rek mesleki bir \'asıta teşkil ede aydau noksan olan müddetlerde - ı·ğ d · ır tarıhıen altı ay 
ceği göz önüne alınarak snn dı tlç ay olarak hesap edılt;Cektir. rur u e gır 1 1 

~ın küçük taijarruf te\'diatını da Sandığa yatırılan paralar içinde yanındaki para ve menkul 
kabul etmesi muvafık görülmüş yatırıldıklurı yer sandığı tara kıymetleri bir beyanname ile 

fından hak sahibi olduttunu ie l sandıı:ta yatırmıya mecbur bulu tür . 

Sandık, Kamutayın alılkalı 
dört encümenince seçilecek dört 
mebusun da ietirakiyle teşekkül 

edecek yüksek bir murakabe 
heyetinin fi :i kontrolü altıııda 

bulunacaktır. fstanb~I. lzmir gi 
bi muameleleri çok olen şehirler 
de eub<Jler açıldcak ve diğer \'İ 

lüyet \'O kazalarda fazla masraf 

paı edenlere talep tarihinden iti ndcftktır. 

baren en çok üç ie günü içinde Umumi, mülhak \'e husus i 
\'erilecek tir. 

büdceli daire müesa~eelerin büd 
Paranın işletilmesi ce emaneti \'e emanet hesapların 
Saudığın taşra teşkilatının 

da kayıtlı paralarla menkul kıy 
her biri ta.rafından nakden a~ı · metler, bu kanunun neeri teri 
nan depozıto \'e emanetlerle ıh I hinden itibaren tasfiyeye ıabi 
ti1 ari metduat \'e tahsil oluna- k 

1 
k ti 

• _ , tutularak men u ıyme er aza cak paralar tutarının en az yuz 
de onu derecesindeki miktarı o mi altı ay zarfında aynen \'e pa 

Ankara -· Yeni kurulan Ti 
caret \'e muhabere, Munakale 
VekAletlariııin teşkilat projeleri 
bitmek üzeredir' Eski lktleat Ve 
kaleti Müsteearı Halit Nazmi, 
Ticaret Vekaleti l\tüsteearlığını 
yapmaktadır. iktisat VekAleli 
~füsteşarlıgını da Nihıtt Odabaeı 
ifa etmektedir· 

Ticaret müdürlüklerinin 1e
niden tesis edileceği, Türk Ofi· 

sin dahildeki teşkilatının kaldırt 
!arak barici oıümessilliklere de 
yeni bir eekil \'erilecegi söylen· 
mektedtr. 

Deniz~an~m alacağı 
yeni şekil 

Aukara • MOnakale \'e Mu
habere \'ekılleliue baQ'lanau De· ' 
nizbank ile Beniz Ticaret Mü· 
dürlüklerinin Hlacakları şekil 
kararlaşmıeLır. Denizbank lağ\'e· 
dilerek Denizyolları Umum Mü
dürlüğü \'e Deniz Ticaret Müdür 
lüğü de Limanlar Umum Müdür 
Jüğü halinde idare edilec~ktir. 
İki idarenin merkezleri lstanbul 
da olacaktır. 

imar planları 
Tamamlanan şehir 

ve kasabalar 
Dahilıye \'ekıll~ti, eimdiye 

kadar imar plılaları taozım edi 
len eehir \'e kas!lbalarımızın bir 
liı . t esiui y<ıpmıetır. Bu lısteye 
göre eimdiye kadar G2 şehir ve 
kas .ı bamızıa imar planları tdn 
zım edilmie \'e bu plllnlarH görtı 
faaliyete gcoirilmiş l::uluumakta 
dır. Bu şehir ve kasabalarımızı 
yazıyoruz: 

Dans Bilmiyen bir şairin bir Balo şiiri 

Varsın teıirıiz kalsın vücudumda, derimde : 
"His"i raks ettiriyor bu hava içerimde : 
Dans diye aatirleşen tenlere bakıyorum. (*) 
Raksa kalkan ruhumdan boşalan şu yerimde •• 

* Gazelhan gel buraya, hurda çek medet medet : 
Sen sanırsın iç içe, bak yan yana ruhla et 
Devreyi kapatıyor keman yayı ve sinir ı 
İki kutub birleşti medeniyet ve vahşet • ... 
Bin kat hızlı geziyor a Küreyveler " damarı 
Her ruh oyuncağını kayp eden bir haşarı 1 
Bir siyah kehribadır zencinin musikisi : 
Bir saman çöpü gibi çekmiş sarışınları •• 

* Ruhumda bir zeybeğin dağ gibi aksi şimdi 
İçimde " Makbet " deki tayfların raksı şimdi, (o) 
Varsın tenler açılsın, varsın ruhlar saçılsın 
Gönlüm Mersinde açan güllere saksı şimdi • 

Behcet Kemal Ç•Oler 

(•) - Acaip vücutlu, acaip maksatlı eski masal mahluklatı 

(**) - Şekıpirin bu eserinde mazi üzerinde dolaşan tay
faların raksları meşhurdur. 

/ 

Oilneşi bir mcn~ur gibi süzdü bak : 

Bir güz kadar canlı, gören hu tuzluk, 
Tıpkı genç kız ruhu: kö~eli parlak; 
Tuzu gi>zrmmıdaıı deren bu tuzluk. . , 

it* 

* 
Bir ~if't gfüı;, uzaktan ~üzi.ilmü~, l>akm1~ 

Gfü~ya~ı, tuzlu su, gizlice aknıı~; 
Su u~ınu~, tuzunu bunda b1rakmı~; 

~'ok va.kıt riiyama gireu, bu tuzluk. 

* * . * 
Toros riilııgarları Yermiş can bana; 

1\Icr:-ıiıı Portakalı olmu~ kan bana; 
l\ler~in Bn.losurıdaıı arma.garı. bana 

Ağzımm tadını veren bu tuzluk ... 
çaoıu 

(.) Bu satırların şairine evvelki sene bulundu~u Parti balo· 
muzda hediyeler çekilirken bir kristal Tuzluk verilmişti. 

yapılmaeıua meydan vermemek 

icin Franeadn olduğu gibi 
sandık ieleri, munzam bir vazife 
seklinde maliye memurları tara 

sandıkta uakden pro\'iıyon ola 1 ralar da bu kanunun neer·i tari · 

rak saklanacak \'e artanı sandık hini '6kip eden mali yıl iptida· 

merkezine gönderilecektir. Sandı 1 sından itibaren ÜQ senede \'e üç 

Ankara . Kızılca hamıım . Qu 
buk, Afyon, Şühuı, Bolvtıdııı, 
Emırdağ, Saudıklı. Auıalya, yu 
karı \'e aeağı Nazılli, karaca 
Aydın, Bandırma, Burhanire 

Edremit, Akçay, Susırgılık, Ay 
valık, Tatvan, Gerede, Bursa, Ka 

ı·acabey, Orhangazi, Mudanya' '---------------------------
Oaokırı. Denizli, Acıpayam, Bul 

gın merkezdeki mevcuducdan _ i k . 
1 

t e em 
musav la eıı e depozı o v il Sandığa yatırılması gerek merkez \'e gerek taşra ıeo 

fıııdan tedvir edilecektir. 

mecburi olan paralar kıllhının nakden tahsil eUit(i pa 
1 
net sandıQwa de\'rolunaca~tır. 

Projenin hususi bir madde ralar tutarının en az yüzde yir j tık kurlulue senesi tesıe mas 

(Konuk) -------
Baloda 

Artezyen, filtire , hep botlu1'~ 
Tanuıta ıu yoksa, Nerainde ,ı 
Adını Muvaffak koymut bıb• 
Batıracak hangi iti verıeni•· 

" 

sına göre, medeni kanun, borc j misine tekabül eden miktarı na rafları olmak• üzere : maliye \'eldl 

Jar kanunu, hukuk usulü muha kil olarak saklanacr.ık taya en leli sandığa ihtiyaca yetecek ka 

dan, Sarayköy, Dıyarbakır, Edir 
ne, Kflşı:ın, Gı:ızianı~p. Mecıdıyp 
köyJ, Kalamıe iskelesi civarı, Yıı 
lova, Fılorya, İzmir, Bayındır, 
Kayseri, Adapazarı, Çumra, Ueak 
Emet, Malaty a, Besui, Manisa, 
Salıhli, Alaeehir, Akhisar, Muğla 
Felhiye, Niğde, Bayabat, Sl\'as 
Çetinkaya, Tokat, Erbaa \'e S<ıf 

-------ı Yeni Menin almıt beraberio• ' Turh... durıun olıun turnayı vursun . .J 
..... Elektrik birden sönerse yuıe • , 

kemeleri kanuııu, ceza mahkeme Ç(ık üç ay \'adeli hazine bonosu dar uans 
leri ueultl kenuııu, ticaret kanu mübayaatında kullanılacaktır. olacaktır. 

vermire sal!hiyetli 

nu \'8 bu kanuuuu deuiz ticarq Geride kal11111n yHrısı hazine bo 
tiyle alükalı ikinci kıtabı, icra nosu ve tahvilleriyle devletin ke 
"e ifUis kan unu, noter kanunu, fa le ti altında bulunan tahvilat 
artırma, ekailtmo çe ihale kaııu Ve)·a metıkOk \e resmi ayarlı al 

nu, umumi menfaatler için isHm tın mukabil inde umumi ikraz ve 
itik kararunmesiyle bu kararrı :ı diğer yansıda hazine bonosu \'e 

meye ek knuun, umumi menfa n t 
ler için fertlore aid nrazi ile tas 
ocaklarının muvakkaten işgal 
sureti hakkındakı kanun, demir 

;a tahvilleriyle nemalandırılacak 
tır. Ru nielıet, ihtiyaca göre mü 
rakabe heyeti karariyle degiştiri 
le bilecektir. 

yolları ı sıimHlk kanunu , beledi Saudıktan yapılacak ;kraza 
yelcrce yapılacak ısLimlak hnk mukabil terhin edilecek tah\'ililt 

kında lıoııuu, tahsili em\'Eıl ' ftı)'a altınlar terhiu cdildkileri 

1939 Jzmir enter: 
naayonal Fuarı 

bir milyon müşteri-

nin uğrağıdır. 
, MaJJarınızı" şimdiden 
hazırlayınz. 

20 Ağustos - 20 Eylül 

ranbulu. 

Çocuk Dergisi 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından çıka 
rıJmakta olan ÇOCUK adlı der 
ginin 134 sayısı çıkmıetır. Yurt 
ya9rularının Sağlık, Sosyal Ktll 

türel durumlar111ın iokieafına 

hizmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana \'e babn 
tara ıaveıye ederiz. 

vauın hallaç Mansur hakdiye durıun h ıy•• 
d Gam çekmeyin, tedbir, i t , . 

Halkçı Manıur (enelmebuı) desin e (Akbat) parlıyacak lttkOI yerili 
Muhıar, baş kürsüde çeneyi yorsun. 

(All&h kulu) kalbe bakmaz, ·~~ 
Mersin günetile ateıli kanı E1&1 kalb fethidir, deva nıaı•• 
Ondan Ankara ha!keTi b&fkanı, Doktorum diyerek arama de'f'• 
Çınlasın kulağın hey , Ferid GOTen ! İdeal hQmması içinde lı al heP" 
Şimdi tam burada olmak zamanı .• 

ClllXlhuriyet deni açık , yüksek, hQr ! Onun dini kadar milliyeti va~; 1 
İfitme& elbette aeı q.lmaua gQr ! Tarihi, görgüıQ, TQrkmooli~\ .J 
Dinin rQknü diye ad koysalarde Tanrım ! anlıyalım HhaveUD pr J 
O, deTlet Rüknüdür, parti RQknlldQr. Böyle bir mQfıQyü göraln ıaet / 

loıafınız yoksa (Toz 1 ) diye çatın; Ya9hlara ihtar, gençlere k•''..,)• 
Şimdi alkıtlara alkıtlar katın ; Her an gürültülü, her zaın'°,: 
Hentıı ıtııülüyor fihirelerden DöTOnmelıı: sporsa adı yeriod ,_ı ; 
Geldiğini gören varma Miıhatın lçi dQğQn eri , adı MubAtt• ,

1 1 .,._., 

Bakın; boylu boslu bir sel geliyor. Dofclntum gQn kadar tue , 
Enerji, irade, emel geliyor. Yine n•te aldım çukuro""d~I';' 
Altı oku çoktan çek.mit bag-rına Bet yatında çocuk olsaydı~ I• 
Al bayrağı tutan Mörel geliyor. Biran ayrılmazdım 111 yu'f' 



- SAYFA 3 

Ankara 
Radyosunda bugiJ.nkü ve yarinki 

YENi MERSiN 

1 
j Dünyada neler ~l 1 

Kilise çınlanna dair 

-m• 

MERSiN 
PiY t\SASI 

lR NiSAN 1939 
m Pazarlık ilanı 

içel Haf ia Mü~ürlüğün~en 
program 

_..,.. _.,.._ 86f> yılındı Venediklİler ~- 15-4-939 ~ -
Mersin Giimrük Saç anbarları ~u olokları 
ile bina çatısı kiremitlerinin a ktarılma!!lı ııa 
H il tanzim kılınan 843.80 liralık keşif e \'ra 
~ ı üzerine pazarhğa konulmuştur 

l'Urkiye R•dyodifiizyon . 12 kilise çaoıoı kadirgaıara Pamuklar 
Poıtıı~ T k. { 2 ·Kotlar - Monte Krıato (Vals) yükleyip İstanbula gönderdiler. Kbvlant 

Ku S Ku • . 

• n, Dr ıye Radyosu 3 R R" · 
-31r;39- -

l\Q)r• R • - . vvagner • rnnzı - opera Bu çanlar Ayssofyaya taıuldı D•ğmah 
Dra adyosu. sının uvertUrQ Notre-Dame· kilisesindeki Kapı malı 

. ALGA UZUNLUCU 4 - A. Rouasel -orman senfoni,. canın ağırlığı 16000 kilodur. Kozm 

l' 
1639 ID. 183 Kcı. 120 kvv sinin a Oncll parçası . . . R.ouen kilisesinin 30,0.00 Kırma 

34.~5 
3'(,34 
6,7 
yok 

32,33 A Q 8 b h- Kozacı parlağı 2Ô . 19.74 m. 15195 Kcı. ;j - vv. Ketelbey .. ır CID mı, kılolu" bOyQk çanı oyuk 1 

946~VY. r. A. P. 31,70 m.- bedinin bağçesinde fantazi jlilAlde eritilip para yapıldı. Buiday-Çavdar 50 
" Kca. 20 Kvv. 22,00 Anadolu ajııns• (Şpor ser Rusyıda Protıkoi kilise- Sert anadol 4, 
Paz•r 16/4/1939 visi) sinin çanı 17Sooo, Juan kilise- i Yumuş•k 4

•
50 

12,30 Program 22,10 Mllzik ( Cazband - Pi ) sininki ?5,ooo kilodur. . f Yerli buğdayı 4,~0 
12,35 Mü "k ( K 22 45 '13 Son ajans haberleri ve İogılterede Kenterburı ki . Çavdar 43, 5 

zı UçUk Orkest ' ' · · . . i'4 k' ·11 Anadol yulaf 
ra - Şer : Nel'ik A yarınki program. lısesıaın bllyUk çanını ış 1 
1 - Hi şkın) ancak çalabilirdi, Mevcud 5 Arpa 
Cllce drnppmaan - Ormanda bir Pazartesi 17/4/1939 çanı çalmak için 63 kişi la - Anadol 1 

rin uy.uyor - halk şarkısı Oze 12 30 Proğram zımdır. 1 y f'rli 
~'_el varıyasyonlar. 12'3;:; TU k 0 . .. ·.Pi. YeryUzUnOn en ağır kili-, Nohut şark 

.. ehar G'"tt ' r m zıgı K 1 
den • . o ergstte operetin l:J 00 Memleket (saat ayarı se çanı Moskovada rem en Fasulye anadol 

Polpurı ' ' deki çanıdır Bu çaoı 1733 te y 1 f 
3 - Stolz ejıms ve meteoroloji haber'eri. 1 • • . u a yerli 
ıa.oo -Vıyansda ilk bahar 13,15,14 Müzik (Senfonik mu ' lmparatorıçe Etııabet yaptırdı Mercimek ıark 
•. Memleket saat ayarı, .k _ Pi) 1246,ooo kilo a~ırhğındadır. Sablep 
Mns zı · l 
ıa ve meteorolojı haberleri 18 30 p . H d' e· K't Tatlı çoten 
ra '~ 5Ş MUzik ( KüçOk Orkest 18' 35 ~~~~m(Cevad Memduh, 8 lf lf l iP Balmumu 

er · N · A k ) ' 1 d. k' c b l · J s · ecıp ş ın kemal ı e literatürü konuşma) Yer yüzünün en na ır ata e ri 
reunde~aus~ - Çıgan baron ope Plalı.larla misaller. 1 bı Paris Milli kütüphanesin~e Susam 
2 - 1. haııne valsı 19 oo Konuşma (Doktorun sa NiHnın ıtkizioe kadar teşbır Yapalı 
da ·•ncke - Şaka şarkısı ve .)' ı edilen kitaptır. Siyah 

llsı atı k. B 1 .k k l a . . . .. . Bu ıtap e çı ~ . ı~a. • 

13 :ı•cher _Tatil gllnler: 19,.15 Türk mUzıgı (Halk tUrkQ 
1 
ı inci Alberin beykehnın dıkıl i:ra~ol 

' O TUrk mUziği lerı . ve oyun havaları) ı meai münaıebetile bet nüsha 

4,1 ~,5 
3.6~1,5 
6,SO 
18,19 
3,75 
5,00 
95 
70,71 
69,70 
10, 12 
18,S 

yok 
46 
45,46 
50 
80.85 Çalanlar : Cevdet Ça~la, Ha Sadı Yaver Atam•m tarafın ı tab'edilmitti. Bu kitaplard•n Aydın 

Ban G r; ı Yıkanmıı yapak 
Ok Ur, Hamdi Tokay. dan S üncil Leopolda, biri krali

0
çe Gnz yunu yok 

1• uyan : Safiye Tokay 19,35 TOrk mQziği (Fasıl he Elizabete ~erilmi~, di~~r !ç n Konya mah tiftik 117 

2 _ · · ... - Saba peşrevi. yeti - Karışılı program) 1 cü de Parıı ıehrı, Mallı kutllp Yozgat 
. Udı A.hmedin - Saba şarkı Hakkı Derman, Eşref Kadri, hane v~ Lebrun almı?t~r. Keçi kıb 

3 _ Gnı~rı harap eylemeı. Hasen GUr. Basri Üfler, Ham 1 IC~t•pt~ be!~e~ ıçın para 
Uctı Ahmed' • S b k di Tokay. j veren ıki bın kıpnın adı, hey - ô 1 ın a a şar ı , k 1• . d'k.ıd· . . .tt. a Pirinçler 

4 Y e afeti yek tayı. 20,00 Ajııns, meteoroloji haber , e ın resmı, 1 1 ıgı gun • Y Muaı 
si .. . Hasan Gür - Keman tık• leri, ziraat borsası (fiyat) , lenen nutukl•r y•zılıdır. Ceyhan 
mı. 20,lS TOrk mOılği (Klasik Bu mllnaıebetle gazeteler Ç•y 

129 
48,SO 

21,22 
19,20 
290 340 

P~zarhk 27 -4- 939 tarilıirıc rastla}'<Hı per
~Pmbe günü saat loda Nafia Mlıdürliiğiinde 
\:,. pılaca k tı r. 
ı ... ı.-kli muvakkat teminat parası olan 63.:!8 
Jırayı malsandığırıa makbuz ruukahilirıcJe 
yattrnuş olmaları lazımdır. 

Fazla malumat almak isteyenlerin Nafıa 
müdiirlüğiiue müracaat f)lmeleri ilan olunur. 

12-16-20- 25 

1 L A N 
f ktisıt vı~iletindan : 
3293 Sa~ılı kanuna göre Jrnsusi veya sermaye· 

sinde devlt·t işlira~i bulunan veya devlet serma-
1 yfsile kurıılan imLiyazlt iıntiyaısız bilumum sınai 
müessf'St>IPr her hanği bir işte kullanacakları mü· 
tehassıslar içi" mütehassıs yeliştı rme ücreti tediye 
~ine vP t-d• CH~ lt~ri bu ücrelleri her ahı ayda bir peşi 

ı • 
.nen hazineye yatırmaları ve alacakları makbuzların 
. birer sur~ti11i11 vekMete yöndermeğe mecbur ol
' Ju• ları ve bilumum smai müesseselerin ınüdlir 
· \le mutı;tsPht>cı ı .. rirle dahil olduğu halde çalışlır-
Jı~ lii rt t>C 1( hiit r· icin kanunun neşri tarihinden 
tib r..-11 iicrdi l ... •t ye tılmelcri m~zkur kanunun 
birirıci nıaddt·~i lıiikiimleri iktizasından bulunduğu 
ciht>LI~ hu iicrt>tı vP-rmiyenlerden cezasiyle bir
likle tahsil edilt'Ct>ği ilAn olunur. 

13-16·19-22 

1 1 a n 
5 - H . ıu fıkrayı anlabyorlar. 
eeık~arnd1 Tokayın - Kiirdilihi program) . Amerikan tibilerinden bi Kahve l 
\leıne re şarkı - Aşkıo dolan si Ankara Radyosu kOme ?eyeh · ri, genç bir t•iria eı'arını tab Badem, çekirdek 200 Ton )'erli kok kömürü satan ahn aca k tır 

10~ 
Kok kömurıı aiınacaktır 

6 K 1 sUrme. İdare eden : Mesut Cemıl t ediyordu Kitabın prova ola- içleri bulu111nadığı lakdird~ Alman Koku da alı . 
ii rcı~ar - TürkO ·Yar t-a (Hicaz köçekleri) rak tek nuıhaaını baıb; tam Tatb badem içi 95 na bilir. Keşif bedeli (5400) liradır. • 8 ... 1 ' 
~ında U .. . 61 
7 • zum va... 1 - Ar.em kızı. bu sırada ıair geldi ve tabı Acı • • 62 2 - - Eksihme 27 Nisan- 939 günü saal oudörlle 
tira~~udn havalan - lavta ile iş ~ - İndim gittim f maırafını veremiyeceğini ı&y Acfı çeykirdek ~ 9 Mf'rsiu Giimriik Muhafaza ve dt~rıiz Mmt:ıka 
14,20 eceklerdir. J - Baharın zamanı. ' ledi. Tibi kitabı baımad. ı, an Ur a ağı 90 95 K 1 d k k ·ı ·ı 1 14 3 ı ı omulan ığıu a a'~ı e sı tme ı e yapı a -saati ~ · O Konuşma (Kadın 4 - Güzel gel aklımı aldın. cak tek nlıb•yı fakir ıaıre he _ç_e_I __ ._. ____ 75_...o.:.._ • 

li 30 Çocuk terbiyesiae dair) 5 - GHnUller kapıcı. 1 diye etti. Şairde kitabı şu ithaf Nöbetçi ~§§§ J :~ _ l~;:!~~~İerin 405 lirölık mu vak.kat teminat 11:35 P~o~ram 6 • Bir sevda geldi ba,ıma. 
1 
la reis Wilıo11a ~öndendi:. . = 

18,15 MU:.~ık (Pazar Çayı Pl.) 7. Ş~hi sıte~ırAr.. 1 .. «Hür Amerık•nın reıııae Eczane H~rnwleri ve kanuui şarlları haiz olmaları 
ls,45 Kon~şma (çocuk saati) 8 - Yıne yeşıtlendı. ııırın Hygılarsnı sunar, tek 16 Niaın _ 939 da IAıımdır. . 
_ lb M.0z1k (Şen oda mOziRi !J - Yalvarırım kuzum sanı. ! nllıhadır ve reiı için baaılmıt SAGLIK Eczanesidir 4 - Ş·trtname Mersin Gümrük ~uhafaza ve de-

leri) rahırn Özgür ve ateş b~ek 10 · Oyun havası ve devri tu · tır » ı iz mınlaka Komutanhğmdadır. 
19 15 ran. l Bu tek nilsh•lık mecmu- Osmanli Bankası 11-16-21- 26 
Ye~i) TUrk mOıiği (Fttsıl he 21 ,00 Memleket saat ayarı. ı ayi eı'ar Beyaz evin kütilpha l L A N 
Cet 1 21 oo Konuşma , neıindedir. 

8 Toka ' \ --- f 20,00 A. es ve arkadaşları 21, 15 Esham, tahvilat. kam ı f dk 1· •? MemJekette tasarru ha 
leri. ıans meteoroloji haber biyo _ nukut borsası (fiyat) 1D 1 mı, mo Of mu. raketinin inkişafına hizmet 
~O 21 °5 N ı · lakl R ı t ili arzusunda olan Osmanlı Ban-' 15 Tu k . .. . ,"' eşe 1 P Rr • • Cenevrede sviçre m · i 
~tanla ~ Vm~zıgı 21,30 Folklor ceyrek •aati - ıergiıi açıldı. Bu sergide m• kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
b r · ecıhe, Reşad Erer ıı ı · ı B d' YU tk ı Cüzdanı ) hesabına tevdı· at "Uşen K ' a 1 e 1 ne en şinizmanın iki rekoru kırıldı: 
Okuyanı am,. Cevde.t Koıan. . 21.45 Mflzik (Tllrk MOzik Birı' 12 000 beyıir kuvvetinde yer yapanlara kur'a keşidesi su· 
k ar . Necmı Rıza Ah ıs r. . Korosu) , k •f retile HŞ&ğıdaki ikramiyeleri an, Kadife Ne d. k ıgı yllzünün en büy&k lo omotı i 
l - Numan • y ı . 1 - Mozart - Sabah şarkısı nin yanında yeryllziiaüo en kü tevzie karar vermiştir, 
Peşrevi. aganıo • Bestektlr :! .. Schubert - İhlamur ı~acı f çiik elektirik motörü duruyor. Keşideler 25 mart ve 25 

2 - Haşim beyi 
8 

3 - Weber - Barkarol J Bu motör bir fındık bli EylQl tarihinde icra olunacak 
kı - Kacma mec:- estek~r şır 4 - MendelBSOhn - DPmirci 1 yükliiğGndedir amm• küçilcllk ve her keşidede aşağıdaki 
3 - Mustafa iııet u~ndan. f"J - Meodelssoho - ilk bahar lı bir elektrik cihazı ile mükem ikramiyeler dağıtılacaktır: 
kı - Gii yrıdan bul estek~r şarı 6 • Zeki - Kemaaırn mel iıliyor. TOrk liralık 
4 • Hafız Yusuf _ ~a~ 7 • Zeki - Aşkın i Bu fındık büyüklilğtındeki 1 adet T. L. 1000.-
~1 - Çok sürmedi. es ek~r şar 8 • Hasan Ferit - Bahçe duvarı motör laviçrede yapıldı 48 par 4 '' " 250 -
:,. - Ruşım Kam - Kem 9 _ Ulvi Cemal - Ağlama yar ~ çadan milrekkeptir. 160 gram 5 " ,, 1:f&= 
~'m!. ence tak ıo _ Cemal: Reşit· Çayır· ince ; ağırhğındadır. 5 milivat elekt ~g :: :: 25. 
hi~i lhacı1 Ar ı f - Rast Şarkı_ Zı 17 _ A. Adnan Saygın - And I rik isBtihsal t~tm6 ektedir. k . . Ceman 85 aded T.L. 5000.-
7 _ e e bakıp. 22, t(ı MU..,.k ( KUcDk Orkestra ; u mo or. y•pma ıçı~ -s eı• b _ TUrk liralık ikramiye, 
9ılr elahattin Prnar. Nihavent . Şe f : Necip Aşkıo) 

1 
ıa ırb mUbendıa alb ıene ug 

8 ·kOı - Haıa yaşıyor. 1 - Ziehrer - Şetsmayister ope raımııtar. . • Aile sandığı hesabında-
sma 'h d N. • ki mevduatı kur'anın keşide 

1$arıc 1 _ •
0 .N• a ın - •lıavent retinden vals edildiği tarihe tekıddilmeden 

9 - Ze\~1?e aşkı bana. 12. Liocke - Kabri İtalyan sere Yurdun O Diret'i aJtı ay zarfında: 
Şar\r,. 101n · Kürdilihicazkar . nadı. O T, L. So.- Tork lirasıo· 
lO • Ze Sevmekle benim. !i · J. Strauss - Hayatın zevkle ÇOCUK dan aşağı dOşnıemiş olan her 
saz &e itinin · KUrdilihicazkAr ri vaıeı Yuunrn U Şenliğidir mudi bu keşidelere ıştirak 

lllaia· K. 
21.0o M 1

• 4 - Noack • Köy hik~yeleri edcektir. 
21.00 Ne 

6~~ek~t saat ayarı. 5 • Föderi • Viyana şarkısı Çocuğu ıev 1 ;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;:; 
21,JO Mşu 1~ t>lakıar - R. 6 - Vollgraf - Kalbim aşın ha Kimıeıiz boynu bükOk (23 Nisan Çocuk Bayramı) 
hur Bund ııır (Riyaseti Cum- rarelle bekler yavruları kurtarmak için Çocuklar: 

osu - Ş . < 3 00 · N 1 E 1 Çer) . ef : Ihsan Kon ~. . MOzık Caıband - PJ.) yılda bir Jira ver· ÇOCUKi Bayramınızın Şen, efe i ğ en 
) 23 45 24 ·1 celi olma11nı Ogretmenlr.riniz 

- Louis Paut · • , Son ajana haberleri Eairreme karumuna ilye ol! den isteyiniz. ! 
rat • Mdrf ve yaıoki proıram· l 1 

i l A H 
Tarsus Tapu memurluğun~an : 

lluJudu : 

K. 
Ağca Koclı 

Cir>si 

Hane 

Şarkan T:uik . Garben' Mulla Hüseyin 
vt>reseleri ev ve befgP-resi Şimalen ls
hak veresesi evi Cenuben Mulla Hüse
vin vereseleri tarlası. . 

Ağca f\ocah köyünden iken 333 senesinde ölen 
, Torun Mustafanın zemini bir dönüm tarla üzerine 
mebrıi bir bap hanenin senedsizden tescili için 
21 4-9~9 gürıiin~ müsadif Cuma glinii keşif ve 
l:•hLiki içiu m;.haHint! gidilecPğinden tasarruf 
HhJi rı sıı:dtı hıe ı u • anı,u·ın nıtızktlr giirıde evrakı 
,, ,fo•b ~· l+> ril .. lı · zıı· bulunmaları ilan olunur. 

DOK.'rOR. OPRA '11 ÖR. 

Recep Say han 
ME)tLEKET IJ.\STANE~I OPAHATÖRU 

Diya t~rmi Tedc1visi yapılır. 
Hastalarını berg ·n saat onbeşten sonra kabul ve ted• -
~ ede~ • 

Adres: Hastane caddesi 46 No. lu sokak 
6 Numarada 

Ruluklu R. Hamidin evinde 
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yenı mersın 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve on taze haberlerini 

YENİ JY.ı:ERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi gazete 

ers.ln • 11 Yıl/ıh fasılasız intişarın ı 
• da muvaf f akiyetini halktan 1 

• 
eynı 

gördüğü rağbete borçludur. 

YE 1\1 ER SIN : izin Gazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YEKi 
M ER Si N sütun lan açıktır. 

ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı· 
ya çahşınız. 

MATBAASI 
Taba a bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ(g~ rID@W@ıi. ~~lrl§IM~lbl§™I IHJ&!RıfFlb(g!Rı(Ltg 
KİT AP GA2 8TE VE ~ECJY.IU A 

Tabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler Evrakı i matbua Fatura ve stire en nefis bir tarzda ve beğendirmek şartile yapılır. 
1 hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez.eldengönderilir. 

---------------------------------------Atatürkün 1 
iyi bir Resim çektirmek istiyen 

FOTO GÜN 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 11' O']~ O c; ii ne Bir ~efa uğramah~ır 
FOTO GÜN: Reaim çeker. 

Yeni cıktı , 

Satış yeri : Sadık Al

datmaz kitabevi 

Foto Gün; ğrandisman Y(!par. 
Foto Gün; mcttör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 

Adr,..s: FOTO (;ON 
Rozkurt CRddPs1 

r 
ADA A 

----..----------------------------------· 
Lisil n Öğn·nnıek i~le)erılere 

Fransızca J1uallirni 
HUSUSİ DERS VERİR 

Ücı·eL lla~ krndJ lı iiş ~ ülpt·s~·ndli~ GUslf'rtHt>Z. 

Şehir; H ricinde olanlsra Mektuplada Ders verilir. 
Arzu edenlerin idarehanemize 

muracnatlerı 

Türk Hava Kurumu 
biiyiik Piyanğosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka 501000, 40,000, ~5.ooo; lirahk ikHmiye 

lerle 20,000 ve 15,ooo liralik iki adet mükafat vardır 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştiı-ak ~tmeyi 

tlhmal etmeyiniı. Sizde piyangonun mesud ve bıhtiyar 
an arasına girmiş olursunuz. 

Yeni Mersin Basımevinde Basılmıştır. 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annver~i 
~ 4 " Pr ı v~ u"rrsız su uııel 
~ 3 par. 

Fakir çocuklara parasıı 
Adres ; Tarsus paşıı ge

zi nosu karşısı 

f[Hi MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait I için için 

Sone tik 1200 Kr . . 2000 K 

Altı aylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bır aylık 100 Yokh,r. 

Resmi iliuatın satırı 10 
Kurustur. ----------------

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/o10 lratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

.MİSJl.L 

30 yaşında bir kimıe 25 se 
ne müddetle 5000 liraya ıigor · 
at oluna bu müddet zarfında 
her ıene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta iıe · 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden meseli aigorta ol-: 
dutu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 

paraları alır; ~ 
Sigortalı meblağın 
% 10 u derhal ... lira 500 
24 sene muddetle 
her ıene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı meblağ SOOO 

lira 17500 

Sigortalı meblağ, ancak 
sigortRnın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

r 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO TUrk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticar'i her nevi Banka muameleleri 

Para hiri~lİrt1ıılere 28.800 lira 
ikr;imİyP. vf\r~ct>~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
h ~snplarında en ez 50 lirası bulunanlara Henede 4 defa 
çekilecek kuı'e1 ile &Şiğıdeki p'Ana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralı le 4.000 Lire 
4 ,, 500 .• 2.000 ., 
4 ,, 250 ., J .000 ., 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ., 
loo 
120 
160 

,, 
., 
,, 

5o 
4o 
2o 

,, 
,, 
" 

5.ooo ,. 
4.800 ,, 
3.$'oo ., 

DİKKAT : Hesaplardaki paral.tr bir sene içinde 

50 liradan •tağı düımiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde 0/o 20 f.zlasile verilecektir 

kur•altr Hnede 4 defa, t EylCU, Biriacllranuu, t 

hulrao tarihlerJnie çeldlecektir. 

mart Te 
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Sağlık 

Eczanesi 
ersin Gümrü~ karşısmda 

Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ülgen 
losyonları, ülgen krem1eri, Ülgen briyan · 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
kor~aları ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyatla tP-darik edebilirsiniz. 

URA. Y CADDERİ NO. 24 

ÜLGEN ITRiYAT DEPOSU 

her nevi Avrupa, 
Yerli eczayı tıbbi
ye ve müatııhzaratıl 
ıbulunur. 

--------·-----------= -----------------------------------*' 
N saiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 

DOKTOR. 

A. Vakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hastalarını her gfın8- ı 2 1 f> - ı 8 e kadar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

• 

Bozkurt caddeaainde 
ADRES: Yoğurtpazarı 

No.1 

SIHHATİN İZİ K.O R. UYUNUZ ı 

- N .ASIL :Iv.tI 

KAYADELEN 
SULARINI IQMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL R.\PORU 
Görliııiiş: Berrak K::tft~-yiyet; •' loo !'mi{ suya sarfolurrnn N. ıo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
aenk ; Uenksiz MfıCOlU Sf'fllik derecesi "Fransız,, l.5 
Koku Kokusuz Uzvi maddt'ler için sarfoluuan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfot "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrijt ''No 3,, ,, 0.0040 

Tadı ; Latif 
Tf'amül; MtJledil 

i\itrat "No 2,, yok 
Amonyak ''Ntf3,, Yok. 

F:-nuin en son usullerine riayet ~rl~rek kayırndığı yerinden ilıba: 
ren ıstasyona kadar içi kalayh kAlvanizli borularla içi mermer döşeh 
beJlurhavuzlara dökiilnu~kledir. Oradan d~ bütun Fiziki ve kimyevi 
evsafım muhafaza ed~r~k ve hiçbir suretle ~ı değmeden hususi kim
yagerimizf': ve Aılana Sıhhat ttakanhğmın tayinet.tiği Sıhhiye m ~mo
r o huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu ile 
yık ~ndıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
ıtan miihiirlerw:rf-k ş~brimizP. ~elıuekı~dir 

i 
l 


