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liirkiye B. M. meclisi dÜn_t_o_p-la_n_d_ı 1 Hatay Millet meclisi dün t6riM kararım verôi 

~atayin misakı milli hudutları dahiline alındığına dair olan Hatay 
bayrakları indirildi, y 

vatan bayrağı cekildi , 

• 
rıne ana 

kanun layihasını kabul etti 
llıı toplantıda Hariciye Vekilimiz bir hitabede bulundular 
8· Sükrü Saracoğlu Hatayın anaıuıtana kavuştuğunu, hududun kaldırıldığını 

bildirdiler ve Fransız anlaşmasını anlattılar 

n· Ankara, 30 (Radyodan) ay içinde Hatny topraklarıuı ter kooRolosbane yapmak için tt>rk mak isteyen bir çok hatipler ol 
'•ııı 1~' 6 k Millet Meclisi bug1n ke mecbur olar.aklardır. ettlgımiz iki bina üct'ıüı olarak masına rağmen bir kifayt'lt tak 
tııı A •15 de toplanarak Hata-

1 
Netice . ben zannediyorum d b" .1 t .1 · ı 35 riri oldu~unu bildirmie bu takrı noat k - a ır mı yonunu eozı ı e • 

'ebeılıe S ana n~e~ası mu_n.a ki Hatay halkının Türkıy~ye .
1 

_ • re ra~meo çoekuııltıOM~don ola 
llıı,, Ş(i\cr~,ı~ Harıcıye Vekıh· gösterdijtı rat•ıta :dolayısiyle 1 ~1 yo~ ~larak muıeakıhen tes ı cık bır ızlitıR teklif ve tE'kAllüfe 
lltııuı dl u 8.ar~co~lunun beya burbdan kimse ayrılmıya~akllr. l bıt edılmıe bulunnyor. lürnm oörmeden kürsüye çıka 

nlemıeıır t Y . H d 1 f . ı ... " ldeclj
8 

ld • k. D h·ı· Sarire ile oizilmi& hüdutlım anı atar eve ının top rak ç0 k Rteein bir hitabede bu 
,, açı ıQı va ıt a ı ı· akı - ı- d b ı h·ı -tekili kürsl 

1 
k . 

1 

mız katt ve nihaidir. r arı us un e u unau 1 cum ıuumue ve çok alkıe~anmıehr. 
Aluht ye ge ere · Mukavele meriyete Türkiy .. le Fransız emval 90 hukukunu:ı5 II · f bu nutkunda ezcümle 

erem arkadaşlar, . . . ı a ıp 
tıııı il~tay Meclisi tarihi kara ı - Fr&nsa ~ukavelesı ta.sdlkı.n mılyon franka satı o almıe_ bulu aleyhimizda •mütefessih Tiirki 
01

811 
dun vererek Türk ımsaru 

1 
den sonra llırecek takat hıo bır nuyoruz. Bunun büyük bır kıs ve• baslıklı bir vazı razan hal 

hir b halk bütünlüQftaün bizimle ukıt bu müddet 22 temmuzdan mı peein döviz olarak bir kısmı 1 fan muharririne cevap vererek 
•e k ~rak allında yasamarıarzu 1 

ileri gidemiyecektir ve 23 tem da klering olarak tedricen verile demietir ki :u u.ı etmietir. 1 muzdan itibaren meri1ete girruie cektir. Arkadaelar, 
katı· rıye, Türkiye huduUarını bulunacaktır. . Tılrk milletine bu \Akırdıtı 
'lı h~ t . • ı Arlık Hatay raroaı tamamı ·· ı· b"I k i . k k- t h 
16r&· e"bıtıne dair Fransa - Anlaemayı Tılrkiıe Harioire . . - . soy ıu 1 me oınço us 

8 
te 

de IJe IAyihai\1010 mOzakeresin . . - ~ le ıvı olmuetur. Fransa . Turkı lkör olmak lbımdır. 
1• evıeı . . . . . . 1 VekAletı lertıb, Fransa hukume ye sulh yolunda yeni meyveler Türk milleti hududuua illi 

bıı h llarıcı1e Vekılımızın ti ise tanip etmietir. tıı llBusıa izahat veracegioi be ı· . toplamaQ'a hazırlanmaktadırlar ca eden bir zavallı ioin milyon 
~i: ederim deınie, 9e bunu ta H_atııyı terk etme~. ıste1en Derhal i\ı\ve edelim ki bü !arca kan dökmGe bir camiadır 
o.,.:~ Bar SaracoQ'lu kürsi1e ge ecnetH tabası olursa hızım koya kılmelimiz Hataya 20 sen&nin ltalyan milletinden mütefessib 

111 
uıun bir beyanatta bulun cağımız kardlarla bunlar döviz acılarını unullurmak niJetinde bir ferl. sözüyle senelerce harp 

~tur. 1 ıeriııin m.emleket dıeına oıkarabi eden bir mHlete mütefessib di 
Q dir. Demie ve Ebedi Şefin aziz 

tiı..·ıuı·ı be.un attan not edebildikle lecek,.le_ rdır. . . . fs yor .... b hatırasını tazizle, Mil i Şet u • t feesı'h b·ır fert ancak 
n ır kısmım dercediyoruz. Nıhayet ıkı taraf mazıde ıuU e 

Meclis dağı dı 
Binlerce halk büyük teza

hüratta bulundular 

Ankara 30 a.a, [Rn.dyounn) simfa on ~orofli vazifesini yap 

Hatay Millet mocfo~i <liin nıı~tır. 
l H . . . . . 

saat on altıda Alıdii.Jgnni I " opınızı sevgı vo saygı ılo 
Tüı·kmeııin riyaseti altında i i'Claııılarıın. . 
fevkalfüle bir toplantı yapını., Hat:ıy Mıllot meoJi i bu 
tır. Bu toplantıda ohrndnn gün çalışnıalaı·ıııda anavntnı a 

ziva.ao imza ile Toriloo ı-ın tak snr~ılmaz ba~lılıklarını tekrar . , '-' 

rir co~kun Te sHrekli alkış· göstermi~tir.J 
lnr arasında okmıımıştıır. 1I atnyı knrbtraıı biiyiik 

Riyaset yüksek makamına ~oflerimizo ıninııetloriınizi sn-Ar1• 1 met lnönüoe candan bağlılığını dostuna silAh çeken bir 
ıı .. adaelar; 1e bir prüz bırakmamak için qaı 9e Türk milletine emsalsiz ref8h milletten aramak IAzımdır. 

dlir _a11n Türkiyeye ilhakına de Hata1d ,, bulunan bütün Fran l k Tiirk caınimmıın ayrılnrnz narız. 
~Lı bır kanunla huzurunuza eız sermayelerini anlaema oıucı lar dilerlikten sonra sözlerine ni ete biz bunun içindir i b. II 

'Yor Layet 9eemistir. onların tarafından de~\liz. Bu ır parçası olan atnym ana V n;.ı;if'osini ikmal etlen Ha 
lf uro, hince 36 milyon franga alınmıe ~ ata

1 
anlasmasına aid vesi mı~tır. Bu nutku müteakip bir çok I taraft~nız, de.mie~ir. . vatana kavuştuğunun tovsiki-

J4dıdir, h . 
1 

ö 1 ,~ h 1 Hıtabehm rnuteakıp Batarın ni i teriz 

8 
~ll, eoelce 52 milyon frauk atıı; er li ~ a ar~"' u an aerna i k ı..c J·~ ;ı • k lA ·h sı I ,. unıard b" 

1 
·ı. c,.,u une ,,uır aoun fi a T k . . k .. 

tay meclisini dağıtıyorum de

mi, tir. MN·lis derhal <ln.ğıl

uıış ve nlkışlnr ara ııttla nıcu ~•bl\ııa a ır an seme, ıtı:ı h sonrıtdan 36 mil1on franga hakkında cok slayiekAr lisankul rere çazedilerek mncuUarın it a -l'ırm 0 uııınusını mu-
''· ile ıne, üo protokol, dört - inerek t e daha sonrıı, daFransafa laomıelar ve bu andıı aöz aı tifakiyle kabul edilmi&\ir. teakip tezahürat ya pılını~ A fa l\rı ·ı ı .IAyihs, allı redi ceçap türkün hatırası taziz edilorek lis üzoriııdo lJtıluııaıı Hatay 

~ a:ta1:ia~ı:~~::~:~ ait olan Jngiltere Hariciye Nazırı Yeni bir Nutuk Söyledi milli ~ef lsnıot lnönüoc bag- bayrağı indirilerek ycrino 
' d. 1 lık m· not "'e ~·· k 1 ı· lo ı Tiirk bayrnli'ı •·okilmi ,tir. 

lttkik e '.vesika e~er yakından H ı •ı k D • k • ı -, ın • ,.u r:uı ıs r. b ~ llıı edılecek oh.ıraa görülürk 1 Lord a 1 a s ıyor ı · izhar cclilıııi~tir. i'akı·ir ayak Mecli üniinde bulunan iz 
'l'6r:~ıtı Türk iyeye iado yolu 1 • ta miittefilrnu kabul olunınu~ ciler, e~ ııat' to.,ekküllcl'i, hin 

ttııı· h · Suriye 1olunu tanzim • h b tur ı ı~ır. 1 lngiltere her zaman ar e hazır bulunmahdırı 0

Devlet reisi Tavrur Si>k- lerco hn.lr burndn muralıhn 1ı '••r UduU11rımız Suriye ile bir I-I .. • ğımız bıııası Unüne gidorok 
1. 1, a men, atay lllll<"fidele vo kur 
l(•t &\ay hakkında 1921 mu . . . tczahliratt:ı buluıımuı-ılardır 
ııı,,~:~llll~eeini Fransızlarla yap Milli mfıclafaa hususıında sarfetmekte oldtı- tulnşunu bır lııtaho ılo aıılat- 8ehirlle fiC:'llJiklor' . »aıı · ounu da Fransızlarla mı~tır. • ' ynpıl -

1' 0ru, t• ı · .. •• l · t• Mecli~ roısı Aba·· ı · maktadır. 
d.,111•••~1• bir bak malhomo ğUffillZ gayre lll 0ffi83 l gorU ffi0ffi1Ş lr Türkmen <lo: 

11 

gnuı Meclisin dagılınn ito Iln-

d 1 arad h b · b. 'tlet 8 gene er aogı ır J .
1 

trik l • d b . k . Z Mulıtoroın arkadn 11arını, tay devleti do tarihe kavuş-
llıın bu'~ nede Cemiyeti Akta ngt tere en a ar Önun e oyun eğmıyece fır. omanımız- 1 bugünkü toplnntııııızln mocli- muştur. 
dın116 •ee bir eey deme~e :ken d 
~'tun hak bulabilir, Eski lıken· a mÜsfem/ekele.rJe 
~~~ ~:~~.:a·~~·,::.··4.~~~::~ mukaddes medenileştirmek fikri galebe çalmıştır. ingiliz gazeteleri 
ıı,lı~ 0dılınie olan bir buçuk se O [U d 1 ] · ~ı:ı h ••kı bir mesai neticesinde ı\ ııknrn ~l a.n.. . a yo: an i güriilıııomiştir. H:ıva ve deniz\ an buna niha.yot vermek ıııiiııı 
t'h ~dut kn~ıllan alınarak top lngiltere Jlnrımyo nazın kuv~etleriuıize eri~ilomcx, ber kündiir. 

a~lllikaı ettirilmietir. l.ıord Halifa.ki! enternasyonal ri kUV\'OtimiYı az olmakla be- Komşuların varlıklarını, 
ı,ı:ı lıt Gzeriode kararlaetm· işler enstitüiiünde süylodiği bir raber o da istihfaf ediloıniye istilallorini ortnı.lan kaldırmak 
"" eaaııı "'ittir ardan eunlar tadil edil· nutukta: cck bir lıalo konulmaktadır. temamilo aksi netice verir. 

Oe:u Yunanistan ve :Romanya- lngiltoro her lıangi bir ta- Almanya, nüfusunun çoklu 
,,~ııı I> hududunda denize ."a 'l!cıpılncak .vnrdımclao, Tiirk !l"unu da. iddia edomoz. Çiin-

hrd - • "' arruz Yuknundave taahhütleri ~ -
r,L e UQ Ermeni köyünü tndltero nolM,masınc.lau ve ç '' • '• .._, · •t• kii memleketine 'eko l?vak 

Lord Halifaksın dünkü nut· 
kunu tefsir etmektedirler 

Havas aiHnsı da ~u ka~ar vuzuhla sö~lenen ~u nutuktan 
~olayt İn~iliz ~evlet a~amlanm ta~dir etmektedir 

'"" brlalariyle Suriye1e So\"yetlor llirli~i ilo yapılan nın ı asında kuvvetlerinin te-
~~lr k: Buna · mukabil de eark ıuüzakorelerden lıah~otmi~; ınamını kullanma.ya azmet- yadan, Hollnndac.lan, İtalya. 
~it;, °F tardır'ki o da eksper ... miı-tir. dan encliLtri ve ziraat i.,çileri Ankara, 30 a.a. (Rodı-odon),esiri oımıyı.cnktır . 
~ '-ı~ lalenario "ofdoQu hu Eğer İııgiltero bu r...meuıle 'l ·u . ·r. 

1 
getiriyor. Bu günkü İngiliz gazetelePi lugilizler bu hu us için 9azi 

"' bıaı arını kaldırarak aramız kotlcre taahlıiitlore giri~miş ngı ero ne 1 tıra nı· vo ıu.. 1 k tl b. 'b· . bas yazılarını Lord Halifaksıa yet almıehr. Ve bu "aziyette 
~'••n '1ı:ırol\k arzusile müteme bulunuyorsa., tliğor memloket ne <le entrikalar öniinc.le bo- _.uem e e er ırı ırıno çok dünkü nutkunu tefsire hasret milstakirren devam edecektir. 
ile hı:ı~rPınmakta idi. (Alkıelar) lede de taalılıiitloro girişmesi yun eğıııiyocoktir. yakındırlar. 1 

mekte 9e her partiye mensup Havas ajı.ınsı da bu hususta 
:•,,, 1'ılu~~arın leabitinde Türki nıüuıkiiııuür. lııgiliz milleti eski auane- Hiikfunotlerin umumi an gazeteler bu nutuktan takdirle eu h;beri ve~mektedir : 
}\ı.,. r .. ıü"-e 98 Hata•a Qok l ı l ı · d ıa~mava varılmasını istodı.klo bahsetmektedirler. __ ransıı ıyasi oe diplomatik 
11 

.. otd • ' ngiltcre cııtornasyona ıu erıu en ve pronsiplerimlon Y J b l 1 h t' hudı:ı ueunu gösteren bo köy ri inktlr edileıne:t.. Tay mis gazetesi: u un Be il iyeUar mahfelleri 
.ı'~. au duınuz iQeriaine alınmıe knku müdafaa için hf.r za- katiyon vazgeçmiyecok-tir vo ~l . lFkt· B. Daladirenin de üo gün Lord Halif~ksın bu nutkunu 
~'ıt lü~a ~ıun mesafelere ka maıı harbe hazır bulunmalı- buna karar vermiştir. -' na .l .ı bulunan ınese evvelki nutkunda sö1lediQi lugil tasvip ederek İi.ıgiliz airasetini 
, h11r,"0 ıuzeı bir rol tardır dır. İngiltere, verdiği ~()zleri Ba:t.ı kim. oler bizim bu leler kolaylıkla halledilebilir. tere sözünden asla dönmire- tedvir eden bir zatın bu kadar 

,1 11dı a •ı da harita &esbiti esna yerine gotirmek için, İngiliz hareketimizi Almanya ve 1tal Momlekotlor bu gün artık cektir. oozahla vaziyeti anlatmıe bulun 
~•1111 . :rirere kalmıe hulanu millotinin kendi istirahatini yanın çenber içerisine alınma münhasıran ~enginlik kaynağı Zaifler asla kuvvetlilerin · dıığunu takdir etmektedirler. 

~ llo~ta rıetUQim gibi dadoıte ve icnbeden lıor.,e.vi feda ede sı suretinde kavilotmoktodir- nı takdi.~· odiloınez. .Zaınıuıı knvi anlnsmnlar ~i temi belki f ~ ( f ' :" '•tır, fizerinde tadilAt yap1l ' • mu t l k l k d • ransız or U 8fl mu· ettışi 
!:\ 

bilocen-ini bo.\.·nndan sonra. na- ler. Bu doırru dog-"ıldı·r. Al- mız e. nı 0
• e ere m

1
•
1 ~ l eı ·' eı d il 1 k fil daha biiyük ve asa 1ı nnlaşmn 

t, tı a .. ı .. l . tl d n ·n k d" k ,r . t •t es ıno enı oştırıne. ı r.rı ar- l 30 [R 1 d l )~ ., eema .b. H zır soz erme şu suro o evam ıua ) . , en ı euuını ocrı .1 1 . · lar sistemi yaJ·at.ıf·al· tır. l~i An 'ara · n.a. aı ~o aq 
'ı~ ' b··ıun mucı ıoce a · . tt• A 1 k . . nı o ~a ısılnııstn Deınıs vo , .1 1 " • 

11 
.. a otıni,tır: e ı. manya e onomı sıyaseı . : • .' li'rnu ız oruu arı miiıettişi 

l'b· ina, n gerri T6rk ana hu Jımm ·t b dal a uı:alıat ziın innnacar.·ımız ilk is, tuar ıı,,t' et altı ay iQiDde Türk Milli ~[iiJafna hn!iusuntla tinde otarşi, siyaset salıasııula 
1 

• • ~ a ıraz 1
' " 

5 
General Gnmle bir tefti~ tur-

l•~"' R•Q•••kl•rdir. earfotınokto olduğumuz gay· korku tolkiu etmiştir. Alman veı·dıkteıı aonrn, lınlihnznda ruza karşı koyın:ıktır, demiş nesi ynpınak iızro Korsiknya 

••aııza aıeçmeıenler 18 retin ~imdiye kadar emsali ya için işbirliği siyasetile her' teşekkül etmekte olan mınta tir. gitti. 
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Nevyork sergisi 
ve Türk pavyonu 

YENi MERSiN 

M tıhacir veya 
Göcmeniere 

Verilecek gayri 

Suriyede Rejim Değişiyor mu? 

Suriye gazeteleri 
GOney Yurdda 

-Folklör-

Atalar sözü -OaJiıd 
Fransız yüce komiserinin - 42 - . ~ 

k Derliyen: saıt, _.. m ii him kararlar çı ara cağını Fuıtar.llık arıp itel' ~ 
2510 numaralı kanun muci · h b J bellik a1ıp. " ~il 

Heyetimizin birinci aylık ·ık ld. menkuller hakkında 
ı raporu ge ı 

Ticaret V ekaletinden: hulasa daha takip edecektir. hince muhacirlerle, göçmenlere a 9 f Ve f İ Y Q f af • Felek Mostafara t•r 
Nevyork Dünya sergisine Birinci kısım hakkında he ve nakledilen eehasa ve toprağa madı. ı:ııif 

memur herel1mizin ilk mufassal yetimiz reisi Vedat .'. Tör rapo muhtaQ zürra ve ç ifQilere borç· c:;urlyede kabine buhranı de., meclisin bir kısım aznsıda yUce • Fele.tin sillesini 16 ıa••r 
raporu alınmıştır. Rapar paviyon runda şöyl e demekted ir : lanma suretile verilmesi takar· tam etmekte ve giltikçe: bad bir komiser tarafından tayin edilecek • Feleğin çeuberine 
)arımız ve bunların açılıeı bak "Nev1ork Sergisindeki pav rür eıien gayri menkullerin borç şekil olmakt1tdır. Cumburceisl, ka I tir. lntihabat yapılıncııya kadar müs. tıır 
kında malumat vermekte, bır roolarımızın zamanında yetişe muamelAtının rekaesak olmak bin ) teşklli için utık istişareler hUkQmet işleri (Davtet sekreteri) 1 • Feleğin meerebi dölle 
arlık faaliyetin neticelerini gös mi)'ecekleri h!ikkında memleketi üzre kıymetlerinin takdiri mu deo vaz geçmiştir. ÇUnkU Suriye : namile tayin olunacak tek bir • Fele~e küskün. 
termekte, Amerikan matbuatının mizde son zamanlara kadar eid vauah bir eekilde biliil'Dum is alo bu gllokll anormal vaziyeti nazır tarafıodan idare olunacak • Fırsatı kaoırma:ı:· 
hakk_ım.ııdaki neeri1atının _ası il~ det ve israrla izhar olunan endi kan dairelerine bildirilmietir. ve Fransızların bir çok idare sa· I nazaretlerdekt daire mUdllrlerlle • Fırsı&t gözetir. ıı 
rını ıhtıva etmekte te sergı mu "eo ·ın tahakkuk etmed"ı.r.·ı, bı' lj\k"ıs Eşhasa bu suretle verilecek k • Fırsatı .,anı"met bi11111 

~ e a Jdblyetlerlol ellerinde tutmakta Fransız mllsteşulıtrı endlslne .., naeehetiyle genie mikyasta ve b ' • 1 gu-nu- olan emvali gayri menkuleden hüku 1 • Fı' tı· ı 1· .,uttu. 
ızım umumı açı ış ısrar etmeleri dolayısiyle biç kim yardım edr ceklerdlr. il sl~t~matik bir şekilde f&pılan 130 N" k d hazır bir halde met tarafından inşa edilen bina ) 11 Fitili aldı. ~ 

mıllı propal\oandamızın muvaffa ıeaoa a ar far. maı ·ı.,et fivatından. ,bunların se kabine kurmak mesuliyetlni D'ğer taraftan verilen bir ha ·•nıJ 5 

hd • ·ıı ti d b" · il il (M f k • Falan .,erin soaı .. k . ·ı · ı · · t b z ettı·r Qıkan ma U• mı e er en ırı Uzerloe almamaktadır. 1 bere göre uba ızlı lıtr nizamı) , ıye. ı semere erım a aru müba.,aa veya istimlak edilenle k .'1 
kt d . olduhumuzu ihiharla arzederim. il s 1 s 1 t 1 1 d e ,·ıe b ııa ti ı rü müş sana ne. 

10 
... ~· me e ır ıs ri ise 1331 ttıribindeki tahrir kıJ on ge en ur ye gaze e er a ı v r n u v ye ere om • k ta " 

Ne,J
0

0rk sergisinin ehemmi Bu sergi1e istirakimizin ge alo ısrarla verdikleri maJOmata 1 mllst11kil bir idare şekil bahşeden Fol JO ' fumur metinin dört misli eeae ittihaz ~ ök 

'
eti malumdur. Bu Eergi, her QirdiQi buhranlı safhalara İetan ı ki d göre Praosıı yDC" komiseri orta kar~rnamede bıı mevaoda neşir tavu.um Q • kll 

edilerek borolandırı aca ar ır. ,., 1 il • Foyası meıdana oı 
beınelmilel serginin esaseu ha bul 1aki ajanların ueıtasi1le ra deki bu hnka111etslzllğe nihayet oluoacllktır. Bu kanun mucibince ı 
iz olduAu ebemmirete malik bu kından agAh bulunan Sergi ida Ecne~i ve e~alliyet Türkçe vermek için bUUln idare salahı CebelldllrUz, Lazklyo ve Cezire 1 ~ : ~~~:~~d~~b:~~ın geÇ. d 
ıuoduktan baeka •ıarıoıo dün resi, hazırlıklarımızın bu kadar yellerini elloe almuğa karar ver- j den maada Halep, Hısma, Bllmns lelliya dokun geç. 

•Hı"oa 9e "sulh hizmetı" ne mil kısa bir zamanda ikmal edilebi I Öğretmenler İ mlş bulunuyor. Yace komiser çı . Dirzor ve Havran vllayetlerlde 1 Fukaranın ahını alıtı'· 
0 Jetlerin getirebilecekleri rardı lişioi her vesile ile takdirle rad kacağı tabmlo edilen bu kararlar: ayrı ayrı birer mıotaka halinde 1 • Fukaranın ahı; \ah&&• 

mın bir ifad<Jei olmak maksadı elmekte ve bizden çok enel bae Önümüzdeki der& yı mucibince b:ıgDnkD Suriye mecll , idare edilecek, dahlll işlerinde! dirir eahı, dl 
nı takıp ettiği iQin bir kat daha lamıe olup ta hazırlıklarını ser sini fesih ederek daha kUçOk bir hemen hemen mastakll olacak· • Fukaranın baıınd• 0~1 mDhimdir ve bu iıibarla millet gi aoıldıktan iki üç hafta sonra 

1 iı başından itibaren meclis intihap ettirecektir. Bu' lısrdır. maktan zenginin ayak 00 ~· 
ler için kelimı::min tam manaeilelbitirebilmie olan mille\lerin mü k J., 1 ölmek rektir. 

hakiki bir imıi han meydanı ol meseillerine bizi bir örnek ola ı em zammı ~yar Bira fabrikası . Falcı halt etmiı ~,çıı· frı 
muııur. rak göstermektedir. verilecek 1 ""' ' • Feneri Janık kodu 

Serginin memleketimizde 1a Sözümüzü tutmak hasueuo ( ~1 e ill Uf l U gu . . ••• ' f • Feneri ıöndü 
pılan hazırlıklarında, münhası da göaterdiQimiz. ~~ sürat te Ecnebi ekalllyet okullarında . Jnhısar/ar Umum • Fak, fik dedi gitti. 

ran bu ıele teult edilen mah ciddi1et buradakı ıtıbarı~ızı fev çalışan TUrkçe ve kUltDr dersleri Diin .Mıntaka Ticaret mii· müdürlüğüne ı • Fırfıri mezhepli. 
d t 1 rdan mürekkep be kaJAde artırmış Ve bURUSI 8Qllıf ö2retmeolerloe resmi okul öaret .. .. .. .. .. ,.. • • • ı 
,:u:::~::i:inde Devlet teşkilQ mız olen 6 Mayısta gerek Birle menleri gibi kıdem zammı vertl· dur!uğu 0~?".~er VO :~yar !u- geçıyor Den ızcı er 

.h. b" k · ıı- eik Amerika Devletleri gerekse,mesl kararlaştırılmıştır. Maarif I be~ındc mudur H. ~1ıtat Ka- Aukara Orman Qifliğiodeki 
tının mu ım ır kkıa_ml ın_ın: _mı/ sergi idaresi namına 'söylenen VekAletl zammı temin etmek ve raıriillo ile nıiifctti~ Şeı·afetti_I bira fabrikaeiyle tı:ısisat ve müs 1 bay fa ffi} 
mOeHeae te teee u erımızın, 1 

• ı · · ı · ·k 1 k t k k ı batçel ı e ı ede tah ı I 0 
A ' ı J 

kir te ihtieaelarıodan istifade te tercume erı 1 ışı 0 arcl a 0 u er 0 cap 0 8 nin hmmrlarile Ayar memur- temilAtının ve arpa silosunun 
dim olunan nutuklarda. mutat satı eklemek Qzere okullar butçe 11 t lı • A • t"l 1 lnh •ısaı•lar program l edilmek Üzere kend ilerine müra ı 1 u"'n a rırı ım ı ıanı ''apı - umum müdürlüğüne olmı1an bir tarzda Türki1e lehi vaziyetlerini tetkik etmeğe baş a 0 ·' 

oaat edilmie olan münenerleri ne aoık bir sempati izharına ve ı mıştır, Öğretmenlere verilecek 1 mıştll'. Bu iıntilıana be~ kişi deuedilmeai tekerrür etmie ve j ti' 
mizio te mütehassuılarımızın bir sile olmuetur. 1 kıdem f!>rmaı şekli Qzerlnde esas ı girmi~, imtihan evrakı mmlon Gümrük ve lnhiearlar V~kA._ı .ti 1 1 - 7 939 tarihine ~,s JJlf 
~ok sanatkA.rtarımızıo büıük his lı sur"'tte görUşUlmektedl T V tarafından bu hususu temıo ıoın Cumartesi güoü KabotsJ ..ı tı, 
-v •ı lA B · J ·k A 'ka "' · ical'ot ok:l.letino g<>ndoril- d•' l 
seleri tardır. Bu bakımdan, ya J ese u ır eşı marı j Şimdilik ders saati başıoıs . . bir kanuıı layihası . hazırlanmış mı onuruna idman YardO d'' e 
pılan hazıriıklar adeta milli bir Devletleri murahhasının nutk(ub~I ayrı bir Ucret zammedilmesi ta 11 ını~tır. tır. Kanunu eğer meclisin ıaz kolunda gündüı tören ,e ı· 

dan aldı~ımız eu parçadaki ı t · bl O J t tT d ı k k ü 6 .. iebirli~inio muhassalasıdır. hassa) kelime&i diplomatik ıea savvur halindedir Kat şekil r rman mü ürü a ı ın en evve çı arma m m yarışları te gece de . e d 
Sergide Türki1 enin, ralnız k k kaç gUoe kadar tesbit edllecekllr k .k kün olursa bira fabrikası ve bu Bahçesi kareıeında zeogıo 

mansülleri ve mamulleri ile de ~üll~re uygun düemiyece a 1 Ecnebi ve ekıslllyet okulu direk tel l ala çıktı na bağlı lesisler kanununun nee k 
dar lehimizedir. törleri bu hususht görüşmek Uze 

1 
eğleocaleri yapılaca tır· 

Qil milli idealleri ve milli karak • 8 .1 1 .1 Orman müdürü Cevdet Kara ri tarihinden itibaren nbisarlar G <l 
h urada temeı 0 

unao mı · re maarif MOdUrlOğOnde bir top urnum müdürlü""ü hesabına calı" ün üz kısrnı; n6 teri. Türk tarlığının her sa ada 1 1 d b"lh T- k" bazı letkikat iQin Tarsusa git· 5 "' l dO .v J 
. . . . . • k. • • et er arasın a ı a8sa ur ıye Jantı yHpmışlardır. mağa devam edecektir. Törene dmao Yur •" kı kabılı1etıerı, . . tarıhı , ulturu: yi memnuniyetle kareılıyoruz. 1 miştir. Muvakkaten Antalyada Kolunda saat 

16 
da b81ıao ı k le k Baca haki T 'l bulunan ... ı re· O -h d" Memleketin arpa istihsalah sana ı te. :ıt.r 1 1 .' . l • . Çünkü Türkiyenio sergisinde llalkeviyeni , emsı lt e ID rma mu en ı tır. • f 

kt çehresırle temsılıne eldekı ~evyork Sergisinin (Yarının düa • • si Tel Atarın dd tel~kki etliği na en mükemmel bir pazar olan Toplu bir halde Kıeld 
11 imkanlar nisbetinde • azami de rası) eiarıııın elle tutulur Şekilde kolu başkanı aeçıldı emir mucibince tekrar sehrimize bu modern tesisin yeni sahibi '9' 

recede çahşılmıstır. Buııdau bas tahakkukunu görüyoruz,, 1 . ............ - geleceA"i haber alınmıetır. nin elinde daha randımanlı neti dilerek Atatürk Büstün~ 10rı, a. 
ka eergi1e iştirakimizio başlı ba Filhakika, 1939 Nevyork Dün H3ıkevi Temsil kolu baskao celer 9erecegi muhakkaktır, konacaktır. Kafile ayoı • ' 

eına bir gaye "geytı" dPQil, mil f8 Sergisinin hakim fikri (Yarı lıQ"ıoa Kurtulue okulu Öğretmeni Kat'ı Alaka Bir Ameri~an film ~ir~etinin idman Yurdu Deniz KolıJ~ıJ ' 
letimiz ve memleketimiz hakkıu nııı Dünvası) şiarıdır. Biz, bil Bayan Mediha Bengu ve komite Ve Bir ·Rica 'I det edecek ve ı:rograı:oa 
da dönıaca bılinmesiııde fayda hassa Dtıvlel Puyonumuzda, bu den ayrılan üye Mahmud Do~ru ru·rLı' e.ıe çe . e ..... fı'I le retle detam edileceklir : 
olan hakikader ve muayyen da ş i ara sadık kalmak iQiC azami özün yerine de şehrimiz İLfaiye Gazete ve matbaamız idare A y u Vlf cegı m r 1 - lsliklAl Mareı 
valarımızla mua11en menfaaati d_i kkat ve gayret sarhttik. A~e 'ı kumandanı eeoilmielerdir. hanesinde muhabirlik ve tahsil lstanbul - Bir Amerika si 2 - Dtınizciler Mareı fi" 
ın iz bakımından kendisinden rıkalıların anladığı maoadii bır . •• darlık ieirle çalıeau Abdullah nama bilm sirkeli tedrici mahi I 3 _ Söylet ( Liı:osll 
u.amt eekilde istifade edilmesi Y~r!nlD . ,d.ün1aııı için . icabed ~D 1 r ll cca r eşya Sl Ataç 01') bee günden beri terki 
. b d b " •v u ,, olduilu da butun fliur malıemesıne maltk retle filmler çevirmek üzere Pa Bar Zehai Koçak) 
ıc~ e en ır as a - bulunuyorduk. lnkiıabımızın ta /ndı"rip bı.ndirmesin- vuife etmiış te meçhul bir sem risteo Hindistana kadar bir ıe j 4 - Sörlet ( SporoO 
ll'>zönüode tutularak, eu_mullu hakkuk ettirdijti bütün eiarlar I te gitmie olduQ'undan mıltbaa te rahat yapmaktadır. Bu seyahat gaı.ç ) / 

va sistemli, fakat ~roı za ve umumi siyasetimizin takip de gecikrne oluyor gazetemizle aldkası kKtedilmistır Amerika maarif neıdreti hesabı 1 5 _ ( 100, 200, 400) 
manda az masraflı bır propa d ıd· · · b d b. 1 II ıA 1.ı · · ı · b 1 k -

_ . . e eg_e . ~ğı seyır, u !Dana a, ır rl1ii<·car e~vfünnın indirilip a a ı.ı: erc; in haricinde bulunrlu na tertıp edı mış u onma tadır rüzme rarışları . • il 
bodııya tetessuı etmıetır. eergı ıcın en kuvvetlı tasıtaıarı · ' biıulirilmo~inde tcchhürlcr vu ğu yerlerden müesseseı.niz namı Heyet, birkaQ güne kadar latan 6 - (200) Metre ııurl>""f' 

Efkilrı amumiremizin bari~ m ızdAı. "k d harbei mulaas· ! kua aelmekte olduğu ve bu 1 na is te para aldığı haber alı o b..ıla da gelecektir. lstanbuldan ma te (100) metre sırt ostO 
&tı cereıao edeo ve memleketı merı a a ' ı .. 0 l ·· ··ıd ·· n.·· 1 d B K ~ıt 

. t k t"k edeniyet düı:· yuzden zarar ar goru uou dı~ından hakkında IAzımgelen sonr!l a, ursa, emalpasa. Ba me rarıeları .... , mızle alAkadar bulunan har han sıp. o o ra 1 • m 11 f . . . 
7 

k bıfl'• 
· AJ" b. h ;;f. k 8 d bı' mam tanıttırılmı• olan Türkire l hakkında J\Iıntaka Ticaret mü makamata mOraoaat edilecektir. f lıkesır, Edremıt, Aıvalılr, Berga - Ya41ı dire ,. gı tn ı ır auıse areı ın a "' ı ·k ~ tl M · B"I ·k E k" h . maca rarıeı 9' 

le hasıae bulunduğu düşünülür yi, h_unlar,l ac~ip kırafetl!• . ha 
1 
diirlüğüne bazı ~ı ·aye or ya- Ke1fiyeli saıın abuna ve m_a, . _anıea, 1 ecı ' s .180 ır, 

8 
_ Kürek 

98 

YeıteO 
8P. medeniret 'Aleminin büyük remh te gerı olarak bılıııen 1 pılmıştır. halkımıza arz edene tasıtasiyle 1 ~ıvrıhıss.tr te Aokarara gıdecek dal rarııları 
bi~ parçasını teskil eden yeni TQrk . mllletini '~ hattA_ re~gin I • • , A siparloLe bulurımce teya abone 

1 
tır • ı" 

d~llfa memleketimizin Ve mille den bıle e_öı>h.~ e.dıl_eı;ı Turk ıne~ Gumruk l~~alat beyanname- "~1dedilmie zevat ursa bize 1 Sehrimizde hava ve Gece Kısmı: ıll •• ., 
. . . . . . oının 1enı re1ımımızın ıeı~ı al bıldırmelerioi te aldıkhm vesi· I • Saat 21 de Gılı:nr tJ 
tı~ı~ın tam manae11ıe ~e~s~tı .'e ııoda göeıarmek ~i~im ceph_e~iz Jer'I 'ık'I nUSL8 Dl3C8k karı idarehaneaıize göndermeıe 1 rutubet vaziyetı iıkaıeeinde deniz uıı'''' ~ 
mıllı dava ve menraatımızın •al den de bu Eıergınıo en buruk il .. d "I . 

9 
ıır bulunacaktır. ,. .. ı• ... 

. · -d h · · · rını ı erız. Dün sehrimiıde hata saat c • a • , tı ar d eumlı bır sekılde mu a edefı ıdı, (' .. ··kı d ·· , n'ı" sha ı _ SDela '"ecek ve 1
0

yf' A .k d ·· · ı·k tumru er en uçer • k k if · ı · d .. ı• .J fJaill ır ı bi büyük çapta milli bir merı a a, reıımı eempa ı J . •" adar eı; aıs ı on an sonra k 
111

0 ~ . 
. 1 l!'>k d h k d lj\k d r olmıvan milletlere kargı büyük 1 olarak alınmakt olan ıdhal.ıt Do·· v ı· z ca olan bu vasıtalar ..... ı~ , 
ış e c;o a a re 111 an a il a a " .11 • • • • • d az bulutlu geçmişlir. b"r k t J h il d 1ıte"'·,41f 

_ "' t b id" bir eo~ukluk ve ant;patı mev bcvannamelerının bu.rrun en ı a ı e a n e aıl 
11 ı · ~ o ı ır J n RüzgAr cenuptan saniyede v ~ 

o cıı ı . cut olduğu ve bunun ralnız si- itibaren - İstanbul ve İzmir 'l., f • . 3 • 4 metre hızla tısmietir. hareket edecekler te ••'' . 
Uu itibarla sergide dde edj yaei sahaya inhisar etmerip, ilt "l) l " t .. "' kl "lı . sair asarru U JQlll bahçesi kareıeıoda du_rao fıt "~ 

hn ilk müsbet neticelerin mat• lieadf , 8 mali münasebetler üze H ıa a gumru erı arıç - Sıcaklık en yüksek 29,4 en eı> ,,.. 
buamız vasıtasiyle umumi efkA rinde de eıddetıe müessir bulun :giiını·üklerde iki~er nüsha alın Paris, - Alman otorştk eko düşük 22,0 eantigrad olrarak ka lon 2iekel~~l:~:: r~t~'!o ıi~rf' 
rımıza arzı, faydalı oldua?u ka dua?u mailim ol~u~un~ göre, mmn alfı.kalılara bildirilmiştir nomlsl sistemi tasarruf maksadlle yıl edilmiştir. k ,, .~ 

Amerika ile olan ıktııedı te ma 

1 
bıtzı tabdldata "ol açmıştı • Ber Rutübet derel~eai 84 tür. tasıtalrrıoa alındcl ı.•y' dar ıfası lüzumlu bir vazife te , •" 

llkki edilmietlr. li münaeebetlerimizi!1 inkişafı Uode ~şredileo bir kararname g edenlerde serbest 7olcll ,b~ 
il 1 . için bile, hereeyden oace hakkı Uçak llhl&rdu: mucibince Alman tatanlerloe bun 193 Jzmir entet rile kafilere ittirak ed Jf A• ğıdakl ha sa ar, umumı 1 b~ ,,P 

,ı v mızdaki bu ıanlıs ve zarar 1 u ••r ııera iti• 80 hrı, dan böyle kiraz, glll, ısırgan, na lerdir. ,,~ ... 
U,tle BPrgiye ielirakimize ve dev ··am· leri rıkmak zarureti tardı. lu dırı ı -.ı~ 60 ıue, naat)'Onal Fuarı ... 
•• ıı. Oo derı ı· •ıı 10 '-"' oe vesalr nebatlorıo kurutulmuş 8 - Huırlaoace• b• .ı l ı.' pa"'ıcc·ouumuza ait olmak üze Büt- b ·ıAb !ara ı" stı' "" d·' ":, ao ı ti of' tı • , 'ln u mu a aza uurl .... ı_.ı .,,, k bulunacak olan HaJke ,, I' 

yapra ları karıştırılscaktır. Ve b' ı·lyo .. t · e heyeıimizin raporundan ve uadendir ki. Datlet pavvonumuz .nmmb "çat ı11uıuı1aı ber ••ruı fçıa lf m Il m UŞ erı- k 
k• 1 Oa kVD' ılınır. lletell OD dıl& Detredllecek ber tiryaki tercih ettiği CIDSI tQ. SeQID8 parçalar Ç81&0S ıet ,J Amerikan matbuahoıo neşriJa da 1 ltıehir tarzımıza, fa nız ser bır ıııa ıçııı ıfO hrıış ahueakur sır t~ı.,. · ğ ğ d uıııe t 

· · ginin umum·ı aiarı olan (Yarının ıık olmak tura ber aaıır ttıımı mıarıodaııı IOocUsOne bildirerek Ozerlcde o 1 Oln U ra 1 Jr. ' WGrslar, milli manz ... ııl' ıındaa ç:karılmıstır. Bu birıocı .., ,,. 
Düuyaeı) motoauna sadık kal· ~ıatıar meııesaaeobut ıubar edlımı,ıır. yaprakları ihtiva ettiğl yazılı olan Mallarınız ı·mdı'den liyecekler te füıeokler 1ı hOIEisayı Türk Sitesine te baeta Bir uçalı: llhotlO bırrıea ibaret oııaaııcıır. l ş ktıt 
mak iQin değil, kendi milli men oorı saurd11 ruıa her nur ıçıa beber.. pııketlerdeo alacaktır. Bu suretle e~leaceter J!lpılaoa · .,,-

11
J Va~iogton hüyük elçimiz olmak raatl erimizın icabları da düeünü rerlerlı e ırrıea OD kanış alınır Almaayaya tOIUn illialatının tah 'hazırlayınz. 4 - Kafile uoi 1°." ,, 

üıera Heyetimizin faal bir şe ıerek daha ziysde ideolojik biri Koçat ıııaımı uo haırı rtçm•muı llıım . \i•• .Jt> . . f cl..r. Bıı mlkları reçea Jllolar ıyrıea pal tart dldl ve mUlılm döviz t11sarruflar 20 AA- t 20 ey•···ı sıra ile dea•z gazın ........ kilde ıdame eUi~i umumi propa m11hiyet verılme1e çalışılmıstır. rt'!ıae ı.abfdır. 5US OS - tu • d61J8"" 
' nıo · temini Umlt edilmektedir. tan sonra iskale1e Q'aııdo ÇRlıeınalarımıza ait iki Sonu var 

t . 
2() 
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Ankara 
Raclyoıunda yarınki 

Proğram 

t ENi MEPtSIN 1 T E ~a! Z 1 9 3 9 --

Pamuk 
ve 

Pamukçuluk - ..... _..,...._ 
l&rlciyc R•dyodifüzyon 

Yazaa: Ali Hıza Tuncal Jott,ı 
~ilk •rı, Türkiye Radyosu 

•ra Radyosu. Başlangıç : 

DALGA UZUNLUGU Ilir memleket efraclıııın zcııgiıı ve ıncduııi olın:-ısıııı tc'-
l 1639 nı. 183 Kes. 120 kvv min eden döı t mısm· Yardır. Bıınbl' d<ı; demir, kömür, pot
,.;,_A. Q. 19.7-i m 15195 Kes. rol ve pamuk gibi :maden YC nebatlardır. Tahiat; demir, kö-
'U I< • mür ve pamuk gibi üç unsıını sevgili yurcluınııza kftfi m~k-
9465 vv. T. A. P. 31,70 m, d~rda bah~ etmiştir. Bilhassa lıunlar meyaıııtHla muhıın 

Kes. 20 Kvv. lıır yel' tutanı pamııktur . 
ClJMARTESl 

11711939 
Dünyada pek fazla s:wf edilen ve bun:ot mukabil de pek 

ı 3 muayyen y(•rlerde yetişen pamuğu, kıymetli ve en fayd:-ılı 

1 ,30 Proğram b t l k 

MERSiN 
PiY J\.SASI 

@I KÜÇÜK 1LANLAR 
--------------~-----

KfRALIK HANE KIRALit< HANE 

'[§}-== :l0-6-939 

PAMUKLAR· 
Kevll od. 
Dağmalı 
Kapumalı 
Kozacı P. 
Kırma 

ı~kart• 
K. kötliiıü 
Kon 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

r.:;ı Halkevi karşıstoda bacı Mnlımııdiye rnahalles:ndc 
=~ Hülusi veresesine ait Elektrik Z~ytıınln lıalıç~ e~'iddcsiııdc k9-

K s çuk hamam cıvarıııdı.t 43 Nıı 
u. vefilitre su terti bı tam havi ınarnda bodrum ıizel'ine öııü 

44,45 ' 
40 
!38,50 
38 
37 
10,25 
yok 

» 
» 
» 

hamamı ve geniş salonu ile 4 bahçeli 4 oda mutfak, banyo, 
r . . . . heli\ ve bir salonu tam konfol'ü i Odalı bar Ev kırııhktır, Talıp- havi 4 tarafı açık bir Ev kiraya 
lerin Diş doktoru Baıy Bahire vcı·ilcccktır. Taliplcı·in her 
müracaatları. 4-5 gün saat 12 de yııkardaki 

aurese müracaatları. 

1 L A H 
Mersin ~elediye riyasetinden 

1 
, 3,35 Türk mfıziği ne a ar am:-;ına so ·au yegane :imil çckirdcğiniıı etrafıııı kap-

~ 
2 

· 
1 

•• _ Hast peşrevi. layan ipek gibi inre Ye yumnşak, kıış Wyii gibi lıeyaz ve 
b·' Nııri bey rast rkı l\l:iilim parlak olaıı elyafıd~ı'. . 

YAPAGI 
Şark 40,47 

46,47 
51,55 
80 
55,56 
110,130 

1939 sıeruısi için ~lersin helediytısinde kayıtlı 

hulunan · Vt!Saiti rıakliyt>dtın Kamyon, Otomobil, 

~ 
3
1r nazlı yare. şa . İnsanlar; ftleını ıncdemyettc pamuktan istifade kahiliye-

Rö' ~adi 1Ioşses Rast şarkı Ela tıni çok ileri götiirmiişlerdir. Sıı·tıınıza giydi~iıniz kııın:ışlar-
4 zluın. dan tntu~uz da dııınan~ız l_Jarut imaline kadar Y:u·dll'lnış-

d'' ba' ... _ Rast şarkı Çalıma !ardır. Boylc el':~ıı~ ve ~nce ışle~9e kullaııılan pamuğun .r.iJ.ı:u~ 
5 k efeJe. pazar!aımda buyuk hır ıncvku vardır. Bu yüzden ıklııııı 
t1 k R~ın Uz BavAtiaraban müsaıt. olan ı~emleketlerde pamuk zeriyaıına son deı·ece 

6 
r ı Ayrılık ne kad.ar acı. elıe~ı~ıyot verılmekte ve pamuk cinslel'inin siir'atlc tcmkki 

li 't}fuseyin Fahri T:lhir şar- ve ınkışafma çalışılmaktadır. f kdan bakdı geçdi. Pamuğun tarihçesi : 
tı. a· 4,oo Memleket saat aya-
~ı·i. Jans ve meteoroloji haber- Pamuk evvela "J lindist:rn"da çıkmıştır. Cenevre ve Vc-

l nedik gemicilerinin 11 inci asıı·da hum dan A Vl'ltp:ı 'ya laşı-
l'rıuzjı;~' 10, 1530 Müzik ( Dans dıklan pamuklu hczlcı· bize bu lıakika1 i isbat etmektedir. 

· f~,3o P1.~ ii "Hered.ot". ise 1dalıa ileı~ gi<ler~k mi.l:\~d~~ iiçyüz sene ıw-
18 35 MPı_oçkram(B' _ 

1
.. vel Ilındıstan da pamugu sıra ıle ekıldığıııı lıalıor verıııck-

.. Pi,), uzı ır uver ur tedir. . . 
k 18 

45 
M-· 'k ( _ -ıc O. Talımmlere göre Çukurova mmtakasıııda da paınıık zerı-

estra ~Şef .1N1 
• ~\1k1 

) ı- yatı olıiukça eskidir. Fakat belli ha~lı olarak Adana ve hava-
~ , l~nıme: ·

1 
Kecılp .. ş Hınoll n lisindc ancllk j'Üz elli, ikiyüz senedenbcri clıemmiyl!I kesbet-

ı.ıaiı k ne 1 a ınan ° · l·' r. l ·1 ı· ·ı k ı· ~ , adın operetinden (potpuri) mış o uUJtı H t ıı·ı me ·tc< ır. . . . 
(v.

1
·!· Stıausı Şark hikc\yeleri Çııkarova yurdumuzun en fazl:ı zeı·ırnt yapıbn hır yen 

as? olmakla beraber pamuk ziraatı bu mi'ırıbit YO mahsuldar 
8,tz f: 9, 15 Tül'k müziği (İnce ovanın ancak yitzde ellisini teşkil etmektedir. Bn nisbet ge-

~~l A ni~ topraklaı·ımızla kahili kıyas değildir. 
tı, aja .00 Memleket s~at aya- Pamuğun esaslı bir gelir nıcnbaı ve işe varayaıı kıy- 11 

le. ns ve metcoroloJı haber· 1. 1 . 1 1 11 w ·ı · .. k ı· ı· ·ı· · k' 
rı, met ı m· ına ısu o ı ugunu ı en surcre · ı ıye H mı ·ı; pa-

2(2),10 Neşeli plfıklar R. ınuk ziraatını faıblaştırmak ve l'ağbet gören ciııslcı·ini tcrak-
1 .. 0,15 Türk müziği ki ve inkişaf ettiı·mck her Türk çiftçisinin milli vrtzifolcrindcn 
~ , 'b · , - Hicaz pc~revi. 1>iridir. 
~I l\efik Fersan Hicaz şarkı Pamuk cinsleri : 
3 ıcnur ufuklarda hatan gün. . 'k k l d k'k ı·ı· lı il 1 

~k Melek Hiç Hicaz şarkı . Pamuk tellerı mı .. T~s .. ·op ~tın a tet ·ı ·. c~ ı ıı·sc u te e-
4 .. rnauın bir lahza kalbimden. rın urtılh oldukları gonılur. Bır pamuk 1elmııı tııtılı ne ka
her ~rni Hicaz şaı·kı Severim 1 dar çok olursa kıymeti o kadar fazladır. Ne kadar az olursa 
5 .. ~~zeli s~nd,e~ r escı:d~ı> . !kıymeti?~ o nisbette dii~üktii~·· ·~·ı~·tıl, ~l~ı· çok te~lerin yan ya
kı ~ \ rnsettıu Zı) a Ilıcaz şaı ~ na <reldıaı zarn:rn lmııbrın lıırhmnc kılıtlcııınesıııc ve açılına-
a c bahtırndır ne yarı hı " " - .. · · · -tnandır sına yarar. Ayııı zamanda lıııkuleıı ıplıklerın saglaın ve 

t 
20 j5 T .. k - · w • (Ilalk alestiki olınasıııa lıızrnet eder. 

lirkıile~i} uı· muzıgı - Sonu Var -

İtika 20,so Konuşma (Dış po- ---------------:. 

h:\ıliseleri> D •• d N ı Oldu 
Su (I1:8g ı~r~\~k posla kutu- l;J nya a e er Olu

1

_y_o_r 
~nebi dillerle) •-------------

Siy0n~2,30 Müzik (Operet selok 
aı1 - PI.) Oünyanm en büyük faresi Pat iste 

ti, .,_. 23,oo Son ajarn; Jıaberle-
biy0ıraat, esham tahvilat, kam Hayvanın yuvası bir muamma 

Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUÜDAY 
Buğday, sert, şark 
Diyar Bak1r 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli ~ 
Yulaf Aoadol 

" yerli 
Çavdar 
Mısır 

PB1NÇ 
PMnç Maraş 

" c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Fasulya şark 

,, Anadol 
Nohut şark 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevşehir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar 

maca 
Çekirdekli 
Malatya 

2 nukut borsası (fiyat) Dünyanın en büyük faresi lcr bu hayvana Kançuli · cı--
.. 1>1}20 Müzik ( Cazband nin Pariı;tc olduğu anlaşılmış- lcr.. natfom çekirdek 

23 t S b l " l w ideri ...... 55 2
4 

y . k' w ıı·. er es J aşaL ıgı zaman ~ 
ij~ ' , aıın ı program. Dourusu enteresan bir re· çok bfıyiik lıasara sebebiyet Ceviz kabuklu 

1 ıasını ebediyen kay- kor .. A~eriknlıların hmnı na- ver~n. hu lıayyan ;ıyııca lıiı·l > ıç 
bet d Sıl kaçırmış old.ıı~la~ına .şa~ılır. lı~ısı~ıyet gös~cnl'.. ) ııvasın.Ja- 1 Badem iç tatlı 

l . ,t en 8 anı Dünyanın en ırı faresı _lı.cnı!z kı yıycceklerın y~nı~1a d~ıııııa iç acı 
tj'f llgılteredc Littlehampton pastör en titü- fınc g~tıı:ılm.ı;? k~ya tuzundan kuçuk kuınc- Çekirdek tatlı 
fa~lltla denize düşen bir tay olan Cl'icetomi Omlıraıı~s ısnı:ıı ı·ıkler yapar. > acı 
Glıq~ e h~hınan üş kişiden biri de<lir. Bir ta\'şan kadar hu- Ilıı lııY:ıı ı~eı·ede buluyor?. Yer fıshğı 
~k~ş, dığerlerinin izi bulun- yüktür. . _ .. Bu suale inç kıınsc cevap vere Harnup 

·•tın kaybolmuşlardır. Pastör enstıtus.u ıfokto~- ınez.. . . Kitre Şark 
~h tr~YV!ııren· ·ı 

1 
lan tarından Moris Matlııs bunadı- Doktor Mol'ıS l\Iatlııs bn > Anıdol 

•ılon :u ın pı o ıı o ·ı ·1· ·ı t k k f' . k 1 M Ş k Cfls~ .•a Dini ismindeki üçün- de . hayvan ı e ı lı ıar c ıne - ·oca.ıı~an ~·aı:en~n ya :ım a e\:- azı u 
~~~ ıse n'aklohıadnğu hasta- tedır: .. . . l~ndıl'llercgmı snylcınış. hıı gı- c:bri Anadol 
l!;lfı·, liulunmaktadır. Fakat . - Rakmayın he!1u.~ çok ~e~1ç bı lıayvaıılal'ln .ne kadar çok 
!ıt.y~sını kftmilen kaybetmiş- lır .. Daha çok hııyuyecek ~ış~ olul'sa tecri~bolcrı.ıı. okadar ko-1 ~~~lep 
:ıe arıılanisticvaplarda tayyare ~anhyac~k, demckt~ sonı~ ~·~~ lay yapıla~J~l~ğrnı, sonr~t YO-ı K&hve 
§e UÇtuğunda b k h' b". 'an haakında şu ızaha1ı 'e h:ının nakılı olan b11 lıayvaııı Sahlep 

4.75.5 
4,75.5 
4,75.5 
4,75.5 
3,25 

2 
2 

4,25 
3,82 

yok 
3,30 
3,75 

yok 

22 
20,21 
18 
9,10 
4,50 
ö 
5 

1

11,12 
16,37 
6,50 
6 
4,1>2 
9,50 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
) 

» 

yok 
> 
)) 

> 

yok 

95 
<H,ü2 
60 
37 
1 ,19 
2,50 
28 
80-200 
20.30 
10, 11 
yok 

90 

. Binek, tek ve çift ati• yiik ordbalarile Motosiklet 
ve Hisikletlere ıJİt lafıakkuk etmiş resim miktarile 
miikelltıflerin isimleri11i gö.,terir tahakkuk cetvel. 
leri lJray caddesirıP, Yoğurt pazarına ve sair mii 
nasip yerlere ası lnııştır. 

Tahakkuk eden ~ylık resim her ay nihayetin 
de lahsildari!l'l Vflrileceklir. Verilnıediği taktirde 
ay nihayetirıi la~ip eden günden itibaren on gün 
zaı·fında tediye edilııu~diği takdirde Belediy~ vergi 
ve resimleri kanununun 112 inci maddt~si muci
bince yüzde un zamla tahsil olunacağı ve ellerin
deki nakil vasılalarmı b .) şka~ına devir veya isli
mal elrıwdikleri taktirde lıtı tebtıdıHilfı bir istida 
ile derhal beledhe\e bildirmeleri aksi takdirde 
mür:ıcaat tarihi1e kadar tahakkuk elmiş rnrgile-
riu hic bir itiı·aı ııaz~rı itibare ~lımuaksızın ı~dı. • 
sil edilecPği ilan ollınur. 

i l A N 
Ticaret ve sanaJi o~asm~an 
Oıiamız ticaret sicil tlt·frnrinin 1110 sıra ııuıua 

r~ısında ve ikirıci sııııfında mukayyet ve mü eccel 
manifatura ticart•til~ nH şğul llakkı Demir ve kar
dflşleri 28 6 939 tarihinde odamıza verdikleri isti
da da 12 6 939 larilıiuden itib ,ıren terki ticarrll 

t>ltiklerini bildirmiş olduklarından 28-6-9:->9 ta
rillirnie sicil kayıllarının düşüldiiğü il:.ln olunur. 

~===========================~ 
• ucuz iL.AN 

İŞ VE İŞÇİ 

AR.IYANLAR..A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutıınan gazetesi olan 

... \'f(gfM~ (M)~[Rı$~fM --
Okuyucılarrnın arzusuna uyarak bir kilc;ilk 

lru\.:N' TAH1F.ES1 HAZIRLA:.\IIŞTIH. 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHİM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varalı -çeya ne almak 

istiyorsanız 

Tonzilı.\th 

İş mi, t. ci mi arıyorsan uz 
KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN 

EDİNİZ 
isti fadcl 

Y l~tırlam·u:akta~~r a ıç 11 
mektodir:d .. r " yakıı1ı~1aı01 tetkik etmeninde ay-J Çığit yağı 48 

'- "Oktorl' f d. - Bu ıinvanm en ırı ıart;- rıc .. ı. ay ası olduitnmı il:h'e et- -----------
Glt\ ar tara ın an yapı · ı· · 0 

rL lllua . . sidir .. SenegaldJ. yaşa!'· yer ı- mıştıı'. 

~====:.:======================~ 

1 ~ha Yen ede hafızasının hır _, ----- Piyasada satış olmamıştır. 

~it~ eımiyeceği~e ro~or Vaydmana mezar alan kadın kim 1 
~ sOh::tn uzu!! hır-- f!1ud- idam edilen katil V:wd-ıkfıırlla lııılıman ailesi ııanıııı" I Nöbetçi 1 
le'I' ~İlotu a~~ ~rıne ~~tı~eiı- 1 manın mczannı satına lan ka- l~ayekct ctmcktcyıli. Kendisi ka 1 1 
,.. O\ıı.h su uzerınde vuzmek- <l b {' 1' • . l l tılın çocukhığııııda oyuıı ark:l-ı ~§§§ Ecz~ne 
•ıa ·•tayy . b'.k d ın ayauv~ı.ıeı·ısrnımeasanı Il . , . = g h flttı arenın ır ana ı-; w • • • ~ • • p:ışıyınış. ayarı Ca lıcr ye ıda-
llhı'd.J~.uş şiJde1li bir isteri;.~lı.nan do~ın·~~ h.ır lıl~ıı, a.ıtı- mrnd:ın C\:v~l. katili lıapislı~- 1 

~lulltn 1Çındo ayıklar halde, sı<lır. Asıl ısını K lcııılıach tıı · de gl)rınesı ıçııı ııı Cısaade edıl-1 
U§tur. ~ Bu kadın Vaydınanm Fran ıniştir. 1 

1 Tuıııınıız - 9:39 da 

İSTlKA~IEf Eczanesidir 

1 Kulak, Boğ~z, Burun Mütahassısı 
DOKTOR 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sa!lt onbeşten sonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fıbrikası 

sokağı ~ezacı Suphi evinde: 



SAYFA - 4 YENi MERSiN ı 'fE\1MrZ 

YENi ME SIN 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. 

--:~=======•===========-- 1 

Nis< iye Opratoru ve Doğum ı 1üt;.h:ıs:sısı 

DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etDJİŞ 

Husfa)<Jrını her gün8-12 15 - ıs e k•ıd :•r kabul muayene 1 çt en ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ Iv.IER.SİN DE BULURSUNUZ ve ted<lvi eder. 

Bozkurt caddessiade e 
S i y a si g ü n d e 1 i k -g a z e t e 

ADRES: Yoğurtpaıarı 

-----------------------------------·----N-o._1 _.., ~ 
T. C. Ziraat Bankası İ ---========o===========--

YENi• MERSl•N ıı \'ıllık fasılasız intisaf'ındaki ıııtna 
: ffakiyeı ini lıalktau gl'>rdiiğii ı·ağhetc 

------------- hordudur. 
~ 

YEN İ MERSİN : ~ii.~::.; ~:~:~~;::~~'.·ı ır:;;::~.·;:::.i.:i ~\~~~:ı~. 1• VE N İ ~ 1 ER Sİ N : O kıı) uıııız ve oku ı ıı ıa> a ı;alışıııız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
T a b a a i t ~ ü ı ü n i ş 1 e r i u c u z v e s ü r a t J e y a p a r. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri YeniMersin Matbaasında bulabilirsiniz 

IMJ~~ IID@W@& ~~tr~lM~~(glM IHJ&~l?lb~~lb[g 
KİTAP GA2' 8TE VE M"EC~UA 

" TABI YAPILIR. 

Resmi Daire ve Müeı&eselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evralu matbua 

Fatura ve saire en ntfis bir tarzda ve beğendirmek şartile yapalır. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

·-Sayın Bayan ve Baylara-· 
MÜHİM BiR MÜJDE 

Sıcaklar geldi . diye sakın telaş etmeyiniz çünkü 
her şeyin bir kolayı vardar oda ancak bakikı ve en 
yüksek limon çiçeği esa:ıslarile imal ve taktir edilen 
1)0 derecelik Ülgen kolonyalannı kullınmakla bertaraf 
edilir çünki Lllgen kolonyaları vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere silkiinel verir· 

1 Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T ann Over 
Sed v~ ağrıs ız süuuet 
yapar. 

Fakir çocuklaraparsız 
Adres; TarsuR pHŞll ga 

zinosnkeş1sır 

YEHi M(RSiN 
==-==-====-======-===== 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait için lçia 

Senelik 1200 Kr , 2000 K' 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 soo 
Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinabn satırı 10 
Kuruştur. 

Sağlık 
Eczanesi 
Mersin Gümrük ~arşısm~a 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
ye ve müstahzaratı 
bulunur. 

Fotoğraf Makineleri, 

Koltuk Takamları, 

Saat Çeşitleri, 

Renkli Gözlükler, 

Termos Çeşitleri, 

SEDAT SAHİR SEVMEN 

UHA Y CADDESİ ~o. 41 

o==~=--

Kulağınızda kilpe olsun evinilden dışarı çıktığınız 
zeman mutlaka yanm•:'.da bir miktar Ülgen kolonyasını 
bulundurunuz. 

==========Qı========= 

ı=--T-. -iş_b_a_nka_s_ı -. 
Ülgen atriyat mağazası daima taze yeni ve modern 

çeşitler getirmekle her kesin teveccühünü kazanmış 
t-D zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat mıgazasan 
dan gayet ucuz fiyatla tedarik ede bilirsiniz. 

~~-========o=:;;::===:=====--~ 

SAÇ LOSİONU 
Saçların sukutuna mani olur. Tuvaleti teabit eder 1 

Fiatı 75 kuruşdır. 

DlŞ SUYU 

Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 
ed~r. Fiatı 50 kuruşdır. 

YAGLI KREM 

halı fiatı 60 kııruşdır. 

' 

Koltuk altı ve ayak terlemesine mani olur latif rayi 

URAY CADDESi ÜLGEN ITRiYAT MAGAZASl No. 24 

1--Di KKAT--
SAYIN' HA LK.IMIZA 

Fııuhk Pınarı \'e Gözne yaylalarına nnıntazaru 
scrvi~inıiz başlamışdır. "ayın halkımızın her tii I 
lfl istiı·ahat ve nıenuıunivetiui temin edece~inıi 

• L 

vad tıder. i,. uhterem halk11nızııı Akın gar ajıııa 
nı ii ı·acaat etnıeleriıı i teıueuni eylerim. 

Akın gara)• sahibi 

27· 30 Bakı Harma 

--------------------------------------· 
Yeni Meraia Baıımeviade Basılmışlar 

1939 
Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32,000 lira mükafat 
Kuralar. ı Şubal, ı \layıs, ı Eylul, 26 

Ağuslos, l ikincilfşrin 

T ARi HLEttiN DE CEKiLECEK TiR. 
• 

--- ikramiyeler: _____ _ 
l Adrl 2000 lira lak = 2ooolira,, 

5 ,, 1.ooo ,, - 5 ooo ,, 
8 

16 

60 
95 

250 

,, 
,, 

" 
• 
" 
" 

. 
500 " 
250 ,, 
loo ,, 
50 ., 
25 ,, 

- 4.ooo " 
- 4 000 

" = 6.000 
" 

- 4750 . 
" - 6,250 
" 

32.ııoo 

1 

En az 50 lira mevduab bulunan hesalar kuraltrda 

dahil edilecktir . 

T . iŞ Bankasına para yabrmakla, y•lnız para barik-
• 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

olrsunuz. 

1 
1 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100 000.COO Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her n~vi Banka muameltleri 

Para biriklir~rılere 28.800 lira 
ikra nıi,·e vrrf'cek ., 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara Henede 4 def' 
çekilecek kur'ıı ile aşağıdaki plana göre ikramiY8 

dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Li ralı" 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
1 oo ,, 5o ,, 5.ooo " 
120 ., 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3J>oo ,, 

~fKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içiode 
~O hradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı t•~ 
tırde 0/o 20 fazJasiJe verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylOI , Birhıcik~uuıı 
1 Mart va haziran tarihlerinde·cekilecektir. 

1 Türk hava kurumu 

büyük piyankos~ 
3 üncü keşide 1 l Temmuz 939 JoJif 

Büyük ikramlyE 50.000 liradır· 

Rundan lwşka 15,000 1 ?000 10,000 litalı~ 
IKR.A~İ 'YELER. dt' 

(10.0l O ~e ~0.000) liralık i~i adt>L rniik<ıf,, & far 

Şimdiye kadar l.irıle · c~ kışiyi ze 11giıı edı>t1 

B I' P 1 Y A N K O Y !. 

iştirak etmek suretile sizdo 

Talinizi denf.yiniz. 
~ 

Osmanh Bankası 
iLAN 

Memlekette tasarruf ha 
raketinin inkişafına bizmt-l 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile 11şağıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir, 

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

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
TOrk liralık 

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

25 ,, ,, 50.-
50 ., " 25.· 

Ceman 85 aded T.L. 5000.
Türk lirHhk ikramiye. 

Aile sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın lrnşide 
edildiği tarihe tekaddUmeden 
altı ay zarfında : 

T, L. 50.- Türk lirasin
dan aşağı dUşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ışt i ra:ı:ı 
edcektir. 

------/~ 

Güven 
Sigorta Sossiteı 

0/o 10 ratb Aile ıigortıfl 
hakkında bir miı•l 

MlSAL i' 
30 ya,ında bir kim•e ~· 

ne müddetle 5000 liraya ~p 
at olursa bu müddet ı• aJ-'' 
her ıene 193 lira ücret ı*' 
Sigortalı vadede hayatt• ~ 
5000 lirayı bizzat alır. Sit

0 J' 
h vadeden meıeli ıigort~ııt' 
duğu tarihten bir sene • di 
vefat ederae aileıi at•I' 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın #) 
O/o 10 u derhal ... lir• 
24 ıene mOddetle 
her sene sermaye• 
nin % 10 irad ola· ,olfJ 
rak;.. SOOX24 :: 1 
Vade gelince ıi· ~ 
ğ'ortalı meblit ~ 

lira ı75'fJ J 
Sigortalı meblif ı 

1
,.. ~: 

aigortS\nın vadesinde, ı 1" ~ 
d. ·.,e, lf 

lı berhayat ise ken 111 6..,-
gortah vadeden evvel te~f' 
ise hak sahiplerine ıJ 

edilir. . f:ssl 
MÜM ~ 

Vasfi Q# 

l 

lııı 


