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En büyük 
bayram 
başlarken 

l'ürk milleti ha g ün en 

büyük bayramıuı ~onsuz bir 
sevinç içinde kutlamaga ha~

ladı . 

Hepimiz seviniyoruz he· 

pimiz saadet içindeyiz 

Qiiokü, hiz.a yeniden ruh, 

yeniden heyecan, yeniden is

tiklil vdren Oümhnriyet idea · • 
limizin tahakkuk ettiği giinüo 

yıl donüıniinii 

yaş!\yoruz. 

bir kere \laha 

Ne mutlu bize .. Bn bü
yök bayramı cihanın kan ve 
ateş i9iode çalkr.odıgt günler

de sulh ve 8ükdn içinde kot
loyoroz. Saadetler ve bio bir 

refah içinde ge9irdigimiz bu 

günleri, sonsuz bir sevinç 

içiııde kotladığım1z hu büyök 

lu~yramın kıymetin i yıllar 
geçtikçe daha iyi anlayor ve 
bize böyiik emaneti verenlere • 

daha candan ve daha sonsuz 

minnet ile baglanıyoruz. 
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De\'leti ınizin hnn"si ve nıiJh liıniz'n r~ <lııktıı· "arlık hadımi. 
iııs 1mlık idealinin aşık ve mUnıtHz' siınaf.ı 

EŞSİZ KAHRAMAN ATA TOR!' 
VATAN SAN A MİNNETTARDIR 

f 

EY TÜRK 
GENCİ 

Birinci vazifen 
Türk istiklalini, 
fürk Ou mhuriye
lini il elebet mu
hafaza, rnüdaf<l a 
etın t·ktir. Mevcu -
dıyetin i n ve istik
lalinin yegane te 
nıeli budur. Bu 
senin en kıymetli 
hazinendir. 
Ey Türk inkı

labının evladı 
Vazifen Türk 

istikJalini ve Türk 
cumhuriyetini 
kurtarmaktır. 

Muhtaç oldu
ğun k udret d:ı

ıİıa rlarındaki asil 
kanda mevcuttur. 

A TATÜRK 

Milli hi rliıtimiziıı linı~n li . nıillt kudret imizin . 1 
k ir J> ı· . . \: e ı eve-r . .mıııııız ııı 'il) ı ıngı, m ınıızın <ILgis ııwz il k • .. . as ·anı 

harbde ınmı:affer hıınnııılmı, sulh te lı tivU k ) ' 
· · J\t' ll i ş r· I' 1· Ok · 81 ~ aset dtihı::ıı, ı' ı e ıınız v ' tY Reisi Ct\ınhıı · ' rumuz 

isme t lnönü Dünü çok iyi biliyoruz 
keyfi için en &sil bir milleti, 

saltanatı için er. eski Lir ta
rihi, zevki i9in en hiiyük bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iilkeyi f\yagı altrna alan sol- türk kızlarının 'arkıları yük. Cümhuriyet Bayramımız tanl.uı unutmadık . tteimektedir. 

Bize zincir vurulmak HuJutlarımızda birer po. 

ietenen günlere, baştan haşa lat kale halinde nöbet bekle. 

harap oları yurdu tıal9 ı:ztı - yen tiirk ordusu, kendittine 
raJıla tıatırlayoruz. emırnet ediles cümhuriyeti 

Fakat .. asil millet .. tari- korurken tarilıiuin 60 &Ri), 

hi yapan, devirler yaratan 611 kahraman milleti olduğu
.. na, lıor arı diinya tarihine bir 

millet, şefıni bulduğu gun 
d şan ve şeref yazmak ic;in ha. 

şahlanarak bir an için e saa 
zır oldugnnu ilin etmektedir. 

dete kavnşınaz m1; 
Bu gün mes'uduz. Bu 

l11te 18 yıl evvel bu gün 
v gün sevin\( içindeyiz. 

türk milleti birde!Jbire coştu. 
Ebedi Şefinin hayngı altında Bu giin bölün cihanın 

· ıı· f' · 0 kumaodasın- gıpte ile haktıgı sulh içindeTe mı ı şe ını 
. . K 1 yiz. Bu ~•adeti bu aulb ~e 

da 1altanatları devırdı. ra • ı . 

ı b d
. d' ve törk sakftrıo, bu kndretı, bu kav-

ara oyun eg ır ı · b" .. 
milletini hakiki saadete ka- vetı ıze veren cumhuriyettir. 

vuşturdn. Oiimhuriyet Türkiyesinin 
fkt 

0 
bu gün bütün dünyada ifade 

Aradan yıllar geç. kı be. ettiği mana kuvvet kudret 
sonra bunu daha büyiı ır • ve saadettir 
iftiharla ilan ediyor ve göğ· 
ıümüz kabararak eserlerini Bn saadeti ilelehet yaşat-

mak vazifomizdir. Bunu ya
biitüo cihana giisteriyornz. 

pacagız. 
Dünkü steplerde bn gün 

fabrika bacaları yükseliyor. Bu gün, yarın, dünya 
durdukça ve dünya üstünde 

Dün baykuşların bile tü· bir tek kalıncaya kadar cöm-

nemekten korktuğu yerlerde bttriyeti yaşatacagız. Ve ba
bu giin lliaınurolar kurulmuş· balarımızıo evl&dı olduğuıoo
tar. zu ve onlara layık bulundu· 

Dün 9uhanların bile yol- gumnzu her zamırn her yerde 
larıoı gayip ettigi ç(i]ler bu isbat edeceğiz. 
gön demir yollarla füülmöş- Bu höyük bayramı knt-

tür. !arken, büyüklerimize bir 

Dtin pis düşman çizme- kAre daha minnet ve şükran 
leriııin iz bır a ktığı yerlerde hislerimizi if~ıle etmelc vazi

. bu gün yalrıız mukaddeM törk femizdir. 

baynlğı dalgalanmakta ve şen 1 
YENİ MERSİN 

Vurdun her tarafında coşkun tezahüratla kutlanıyor 

Başvekilimiz digorki : 
Çok çalıfınız. Bu, uatana kuvvet verecek iyilik ve ferahlık getirecektir. 

Dünyanın karanlık ve /ıarııık vaziyeti amit verici olmahtan hala uzaktır. 
Kahraman .. orclamuz dünden lıuvvetlidir. Ona güveniyoruz. 

Dıln Hat 12,60 den i&ihareu 
mukadde& C6mhuriretimiıin 18 
ioci rıl döot!mıl barramJDı b6• 
r6k btr ıetino u neee içinde 
aıiı rurdumuzuo her taratında 
derin bir herecan te aetgi te· 
zabGrlerile kullamata baılamı 
bolunuroruı. 

Kutlama merasimi rordan 
her tarafında birden C. H. Par· 
tisi umumt reiı tekili earın baı 
Vekilimiı Doktor Refik Sayda• 
mın radroda urdilr.leri ou&at 
larile aoılmıı&ır. 

Haıırlanan ku&l•m• pro 
ramı mucibince d6o ıaat 16 de 
ortaokul te ilkokuııtr talebeleri 
Halkni bandosu öoleriode ol• 
dı>Q'u halde kıelara giderek E• 
bedi Şef Alatılrk6n maneti ha· 
ıurlarında miooe& te &azimle 
elilerek oeıeokler kormueıar te 
şiirler okomoılardır· 

Şehrin muhtelif rerleriode 
kurulan halk ktlreOleriode ha
tipler tarafından outoklar irad 
edilmietir. 

Cümhariretimiıin J8 inci rıl 
döntlmıl mGnaaebetirle Baıteki· 
limiı Dr. Refik Sardam radroda 
l11Uklll marıını mıltealr.ip ıu 
nutku irade&miel~rdir ; 

ıında ancak aetioo ve kıtano 

dur ar. 
---~~~~~71 HarikulAde bir hareket olan 

t ıs rıllık hadiseler bürılk ölçü
l de bir mılcadeledir. Bız bu ea• 
1 yede eıki ıeref te tarlıQ'ımızı 

kurtarmır, içerde htlriretimizi 
te dııarda iı&iklalimizi kurtar
mıı bulunuroroı. 

Bu meau& anda tarlıtı kal· 
bimiıde raıaran Ebedi Şef 

Ata&tırkün manevi huıuronda 
TOrk milleti adına minnet te 
HJi'l ile elilirorum. 

.Emrinde olmanın terdili gu
rur te setk içinde Milli Şef le
met loöuiloe &anılmaz baQlıh• 
tımızı terit edirorom. 

Yurddaelarım, 

. 1 Diloraoın karanlık te karıeık 
Sayın BaşvekiJlnıız Doktor tAıire&i Omit verici olmaktan 

REF1K SAYDAM hail uzaktır. Atıupa. Aera te 
Setgili Yartd•tlırım, Afrikada milletler bihOn tar· 
COmhorire& barramıoııı tut· lıklırirle oarpııırorlu. HtıBap-

niabetle çok rahat te iri bi r 

dururnda olmakla beraber mem
leketimiz de bunlar sraıtındadır. 
Bıituo .eıkıntılara göaüe aermu 
kuvve&ıni milli birliQhnizde bu
luroruı Bu rurd an erlik lr.ar. 
tısında her Turk vatandaeına 
tehlikenin tar 96 geornemiı ol· 

du(tuno bilme8ini ietirorum. 

Kahraman ordumur. dQudı n 
daha kuneUidr. Yarın dilndeu 

~aba kutte&li olacaktır. Ona 
ına01mıı tamdır, ona atıuni
roruı. 

Yurddaetarım, 

. Sözle~imi bitirmeden ~tte 1 
ıızden hır recıtm tar N d h . . • er e vıı 
aoaıı ııte olureanız olu 

ouı, 

mektepte, tarlada, büroda ool: 
oalıeınız. Yılmadan, OBanmadaı ı 
çok oalıeınız. Bu Qahemalır 98 _ 

&ana kuuet verecek irilik ttı 
ferahhk getirecek~ir. 

lama törenini aoırorum. Bu ıao " . 
Cümhurirer . ıs rıııa1 bhir ııı kan dokuhlror. Sarıeıı me- Aziz Yorddaelarım, 

ımıı b · b'd 1 · k mit bulonoror. Arlr.amııdı ı• denıreı a ı e erı ro oluror. Kn~eal barramı ceee ile e · 
raktılımız hadlHler artık dOoya Harp harici kalmıı milletler Qirmenizi dilerim. 18 inci ~ 1 
tarihinin malı olmuıtur. Ba ha- de bu koca buhrandan ıetır• ı d " - - b 

1 

di1eleri raratao te rılrftlen Ttırk . . P . onumu ırramınrn b11şlad1Qn 1 

milleti kendi baearıları karıı· · oekıror. Bu gıloılo şartı arına ı l An edirorum. 

En büyük eserimiz cumhuriyetimizdir. 
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VENi MERSiN ') -Sayfa 

Valimiz Bay Sahip örgenin gazetemize beyanatı 
Sayın valimiz bir sene zarfında vilayetimizde ~apılan nafia,kültür, 

maliye, sıhhat, ziraat, köy kalkınması işleri hakkında malCımat verdiler 
Maliye işlerimiz memnuniyet verici bir tarzda işlemekte ve vatandaşlar vergilerini 

vermekte duygulu hareket etmektedirler 
Bu sene içinde de nafia işlerinde iyi netic~ler alınmıf, Tarsus-Mersin arasındaki su kanalının ikmali son 

raddesine gelmiş bulunmaktadır. 
Günden güne alınan tedbirler ve at;ılan eğitmenli okullar s~yeiiude hiç bir çocuğun m~ktepsiz \'e tahsilsiz kalmamasına çahşılnıaktadır. Adliyemiz 

de işler süratle görülmekte amme ve ''atandaş hukuku hassa~iyeıle tedvir edilmektedir. ffayvan hastalık.lariyle yapıian mücadelede muvaffak iyetli 
ıwticeler ah11mıştır. Ziraat sahasında ikim işlerine fazla ehemmiyet verilmektedir. Portakal örnek bahçesiııde 40 bin fida&i vatandaşlara parasız tevzi 
edilnıi tir. Gert·k hastaıu~ ve gerek dispanserler menuıuuiyet verici nıühim işl~r başarmı)ardır. Köy kalkuınıası davası uda hassasiyetle çahşnıaktay1z. 
Köylünün refah ve seviyesinin yükselme::ısi eıı başta gelen işlt'rimizdendir. 

----------------------------------------

Sayın Valin.iz Bay slıip Örge 

Her geoeo rıl •ilAretimiı ADLiYE iŞLERi : 
aerek imar te inea te gerek Adliyemizin sarfettiği iayret 

iotimat te küUOr aabaaına reni ve batardıtı işlerin saym hayli 
renı faalirete aaha olmakla, ta· yckün tutmaktadır. Amme· ve 
tındaeıların terfih te aaadetleri Vatandaş hukukunu tedvirde ~öı 
ioio her turlü tedbirler alınmak· terdiğ'i hassasiyetle mahkemele
ta fe kolarhkler göe\erilmek- rimiz iftihar edilecek bir durum· 
tedir. dıtdır. işlerde ıürat ve verilen 

Cümhuriretten eneline ge• kararlarda isabet ve adaletin tev · 
lioceu kadar gec;rn at1ırlar ıar- ziirıde c:sk• idare ile katiyen kıyas 
fınd a çok ihmal edilmis olan kör kabul et mi} ecek bir yükseklık· 
98 kör kalkınmaaınA, körlünüu tedir. Bu sen~ zarfında Ağır ce-

bh f b CÜ b 
. , za mııhkemesıne gelen 141 dava-

eı at ve re a ıoa m urıre., . ., d d' 
ıdaremiz Qok bürük ehemmirel d nn 512 sı başarılmış \'e 9 a c ı 
vermıs. bu bfhük davanın ba• de ~aşaulmak üzere rüyet halin

earılması iQin llzım gelen her 
tedbır &lıamıs bulunmaktadır. 

Dılnkii kör te körlü ile bugün· 
kil köy u körlılterimiz t"raını· 

da h or cikeuen kıras kabul 
edilmirecek derecede çok bü· 
rdk farklar urdtr. 

Vilbetımiz dahilinde bir ee· 
ne ıarfıuda yapılan ieler hak
kında "Yeoi Menin,, e malumat 
l(hfetmeıioi reca eUiQ'imiz muh
terem ulimiı Baı Sahip Örge 
b ı ıe aıaQıdaki beraoatta bulun· 
muelardır. Sarin okurucuları· 

m ııa bu beraoatı eıraeile bil· 
dıriroruz. 

dedır. 
Aaliye ceza mahkemuine 

gelen 991 işten 470 danesi başa· 
rılmış ve 521 danui de derde~ti 
rüyet bulunmaktadır. Sulh ceza 
mahkemesine gelen 1420 işten 

954 danesl batarılmış ve 166 da· 
nesi de derdesti rüyet halinde 
bulunmaktadır. Bu üç mahkeme 
bu müddet içinde l 15 meşhut 

cürüm işine bakarak başarmıthr. 
Asliye hukuk mahkemesine 

gelen 1131 davadan 7?0 adedi 
başanlmış olup 411 adedi de ba· 
tarılmak üzeredir. 

Sulh kukuk mahkemesine 
gelen 1025 davadan 628 zi kara_ 

Ana okulu., ünvanını taşıyan bir 

1 

d~ poliklinikte ve Silifke hastane
de Ôzel okul vardır. sinde de 118 vatandaş yatakta ve 

M;ıarif Vekilliği tahsis~tı ile j 2395 kişi de poliklinikte tedavi 
bu sene Mersinin Elvanlı bolgesi edilmişlerdir. 
nin Tömük köyünde de bir maran
gozluk ve Demircilik kur~u açıl

mıt ve öğretmenleri gelerek işe 
başlamıtt•r. 

Yine bu miiddet ıarfında Mer 
sin memleket hastan~sinde 62 .J, 
Tarsusta 542 ve Silifkede 87 ame
liyat yapılmış v~ her üç hutanc
de 5249 vatandaşın muayeneleri 
icra edilmiştır 

V ıl :lyoti miz dıı.lıiıiııdo lııı 

ıuH o 1.arfııı lu : 

Bundan başka Mersinde kız
lar ve kadın l ar için açılmış ve bir 
kaç <;enedenberıdir çok bilgili 'Ve 
mahir mezunlar yetiştirmış oıan 
B :çki-Nakış ve Şapka yordıı vardır 

Tarsusta da bayanlar için iki M tH. İ'ı Bö l tıd İ) 1 ti ~ 111uı-
dikiş yurdu bu gün 'hali faaliyt t\e ~eriı ı ,itı 4051 !, i~ i 
bulunmaktadır. !ltırsiu tııit ço~ ııgu 11111:1.-

Vilayetimiı.in ilkokullarında yen 0 tn i ıı de :l06 ı k i~i 
18184 çocuk okutalmaktadır, tlun 'l'arsııli hole ı\iy e ıli ııp rnıie· 
!ardan 12704 dü erkek ve 5480 ni 
kız talebedir. rirıde ;J:n 9 k i~i 

ViJAyetimizin tahsil Ça2'ındaki Uiiluar ınuayeııe ve teda· 

garretler earfedilmislir. sut, 20 ede\ beton su m.ehaıı, 6 
Bu _rollardan Mers in·Göz· , adet beton s ı tov, 600 mt. 25.000 

ne, Mersın·Fındıkpıuarı, Tarsus· 1 m. 3 toprak hafriratı islerı ra• 
Bozanti, Tarsus·Namruo, Sı!ıf· pılmış •e bu i şler içm 280.000 
kEı·Gülnar, Sılitke·Mut, Mot•Ka-

1 
lira sarf eci ilm ı sıır. 

raman, Mu~·DaQpazarı, Mu\· Er· Bu isloriu ı-ü •ude gelmesi 

çocukları en son rakamlara göre vi eviııdo 1460 ki~i J 
41416 dır. Hu miktarın ısısı dür Anıunur uıul\y(.ırıe ve te V·Jayetimiz dahilinde bu yıl içinde yapılmakta olan köprülerden biri 

meoalr, Mut·S ilifkP, Mot·MaQra, için 90,000 amele re'-miresi 1800, 
Güloar·SilıfkP, Güloer·GiliııdirP, makinist •e ö peratör •e mua
Gıl ınd ıu,·Anamur, Gı lındıre· •inleri u•miresi ödenmie te bu 
Avaoı k, Aaıımur·Gl ıi odire, Ana· ielerde 8, rüksek mühendiı te 
mur·Ernıtıuak roll:ırın d a rı 1771 mühendıs çalıemıe ve or.lıemek- • 
mük elhı f amele QA lı ştırı l arek tadır. Hafrir at işlerinde S Pkr 
keçitı güolfı eııreu mıotakalarda kuetör geceli gündüzlü çalımıı 

12 + 564 Kim. ten ire turabiJP, ve çalısmaktııdır. 
9880 Mt tu l h ı vdek hefriratı Şehr ım ı zle Tarsus ırmatı 
1314 M3 kara hafı irutı, 13495; pek rakıada artık birbirine 
M3 toprak hr.friratı, 1308 M3 baQlanmıs bır vazire\e gelecek· 
blokt j, 445 M!J kuru davar 284 tir. Açılan kauulıa ucu haruo 
M3 t as ihzarat i şleri repılmıştır. ı l&hhffuzhaneeioe kadar gelmistir. 

Mersin - Silifke roluoda ZİRl\AT iŞLERi : 
6.075 mt. ailindırııj rapılmıe u lçiı;de bulundu~umuz fU bub 
bu ıotuu coabdb'ınden munteha- ran yıllarında hükumetimizin 
aına kadar betou 88 adet kilo• Türk çiftçiıine zaman aman 
metre taeı dikilm istir. Bu isler- radyo ile yaptıtı netriyatta ver· 

Bu sene içinde ikmal edilen köy okulla rından biri den maada. 4751 m3 kırma ıas diği ö~ilt şudur 
· ihzar edılerek bu sene eilindirej Türk köylüıü daha fazla, 

okutulduğuna göre gerıye 23232 davi e\Tinde 652 ki~i 
çocuk kalıyor ki bunlarda mek- rapılmara haıır buluodurulmos. ekebildi~in kadar fazla ek. Ye-
tepsiz kalmış çocuklardır. J\Iut ınottytıııe ve tedavi Arni ıamarıda 3056 mt. hendek tiştireceğin her mahıul değer 

Günden güne alınan tedbirler evinde ıo:ıs ki~i muayene ve bafrirat1 1225 m3 kara hafriratı fiyatile satılacaktır. 
açılan ehitmenli okullar. tesis edi· tedavi c:ıdHıni~tir . feleri rapılmış bu isler için 1657 Hükumetimizin bu kıymetli 

6 B l ögütleri ve istihaali artırmak ve 
len yurtlar vasıtasiyle bu ınikta- urı ardan ba"1'.a vilaye- mukellef amele Qalıstırılmıstır. 

b ıatışlaıı organize etmek buıuıun 
rın da azalacağı ve biç. i.r çocu·ı timiz dahilinde : Merain - Tareue rolunoo daki geniş yardımları 1ayeıinde 
ğun mektepsiz ve tabsılsıı bıra- 263,,.0 kı·ı;ı,·y .. çı· ı\ek aııı"ı mühim bır kısmı esaalı lAmirat 1" k ~ ,. ., ~ ,. ,, ur çifçiıi her yıl artan bir gay-
kılmamasına aarfı gayret edileceği 15092 k . . T·r isi müteahhidine ihale edilmistir. retle daha fazla iıtih1alde bulun-
şüphesizdir. 450 ı~ıyo ı o hŞlRl Merıiu • Sılıfke rotunun mühim makta ve mahsullerioi de de;er 

Cümhuriyet devri bu işi de ki~iye dizarıteri aşısı kıeıınlarıuı esP.slı tamirat i eı 
ı t fiyatile satabilmektedir. 

muvaffakiyetle başara caktır. yapı ınış ır · mu\eahhidıne ıbale edilmiotlr. 

SIHHAT İŞLERi ; N A1', lA lŞLERl: SU iŞLERİ: 
Bir rıl ıoinde •ilhetimlz 11 ci eu isleri mıutakasın· 

Cumhuriyet idarerrıizin vatan
daş sıhhatı ile pek yakından ala

kadar olduğanu söylerrıeğe hacet 
yoktur. Bir memleketin ferdlerinin 

sıhhatı ne kadar iyi ve Sağlam 

olursa o devletin bünyuinin de o 
kadar sağlam olacatında şüphe 

dahilinde oafiara ait islerds da 15.000 mt. ikska•alörle 210. 
ehemmiretli baearılar merdıtna 000 m. 3. ve 40.000 mı. el ıle 

gelmi~tir. Yolların tamir, ıslah 120.000 m. 3. kanal h:ıfriratı 6. 
ve renideo rapılmaeı hususunda adet beton köprü. 24 adet beton 

Viliye.imiz z.irı at müdiirlü
ğü mmtakamuın çeşitli mahsul
lerine ehemmiyetli zara lar ya
pan ve onların gtrt k keyfiyet 
ve gerekse kemmiyet bakımın

dan kıymetlerioi azaltan hasta
lık ve böceklere kartı her yıl ol 
duğu gibi bu ıeıı e de daha geniı 
mikyasta mücadele yapmıttır. 

Şirin Meninin uzaktan ~öriinüşü yoktur. Cümhuriyetimiz kurulalı 
MALİYE iŞLERi : 'ra bağlanmış ve 397 ader:ii de beri bu büyük hakikat karşısında 

Vilayetimiz dah linde 1910-
194 t yıla içerhinde muruat ve 
mahıulatırnıza zarar yapan yaban 
domuzla•iyle milcadele edılerek 

1023 domu z öldurü n n, ür. 

Ba yıl •ilAretimizio mali rüyet edilmektedir. üzerine düşen vazifesini aıaıni bir 

leleri geoeo rıllara niıbe&le da· Göriilüyorki mahkemeleri· şekilde ifa etmiştir. Bu cüınleden 
ha iri te çok earaoı m.ımouoi· mize intikal etmiş 4708 itden olarak son bir sene zarfında vili 
reUir. 2864 dü karara bağlanmıthrki ye\imiz dahilinde vatandaşların 

Maliye ıeeki14tımız muota · bu tayanı taktir bir durumdur. sıhhatiyle alakadar daire ve mü-

ıam oalısmıe u 1&r10 balkıcıız MAA.RIF lŞLERl: eanescler iftihara liyık bir şekilde 
de•lete olan borcunu 'ergilerini, Bu gün vilayet merkezi ile çalışarak vazifeltrincıe muvaffak 

Mersin-Tarsus arasında sıı kanalı işi bitmek üzeredir. 

anlayarak, bilerek H HH ıete kaza merkezlerinde eksniıi Cum·ı olmuşlardır. Şahrinıiz memleket 
aünüode ödemektedirler. Vergi huriyet devrinde yapılmış ve açıl- haatanesinde 1 seneiçindc yatakta 
tıhıilAtında bio bir tatao~aıı mış 22 ilk okul vardır. Vilayetin tedavi edilen vatandaşların miktarı 
cebir te tazyik rapılmamuıoa merkez ve kua merkezleri ile 1256, poliklinıktA 8666 v~ rönt
oazaran tıhsilAt nisbe\i aöQdr köylerinde ise 143 ilk okul ve 22 gende 1163 dür· Tanus memleket 
lerimiıi kabartacak derecede etitmenli okul bulunmaktadır· hastanesinde ~u müddet içinde 
ıGkHktir. Vilayet merkezinde "lsıyuva 637 vatandaş yatakta ve S077 si 

İnönü) Türk Birliğinin ta kendisidir 

A yni yıl çe is nde b ır çok 
kaz lar mızds z ıra ı. t mahıulıerl

mızio amans z uüşman a•ınd n 
biri oıan çeıdrwe türemit ise de 
derhal alınan tedbirler ve )Bpılan 
savaş neticesinde . 6160 kilo çe
kirgl! ıürfesi ıllif· edilerek 1071 
hektar arazi ç:kirge afetinden 
temizlenmiş ve bu suretle mem• 
leketimizin çefitli mahıülleriain 

- Soau üçüncü sahifede -
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Valimiz Bay Sahip Örgenin 
gazetemize beyanatı 

Vilayetimizde hayır müess seleri 
----~&~ 

Bu yıl içinde de mesut r)eticeler veren 
çahşmalarda bulundula 

- S ahife ikiden ortan - tığı büyiık hizmetler dolayısiyle\ht faaliyeti irtihar edilecek ka-
zarar ve ziyana uğramasının önü- çok faideli olmaktadır. dar ı. büyfıktnr. Bu yıl işinde 

T. H. Kurumu Vatan müdafa~sı için geniş mi~yasta te~errüle r 1 a ~ul etti 
Kızılay ve Hayırseverler ceııı i. ~ et ı azan1i 

stırrette faaJ iyet sarfetı11 istir. 

ne geçilmiştit. VETEHlNERLlK iŞLERi: 15084 adet eşya tathir edilmiş 
Bu sene bazı kaıalanmızda 

1 
Bır sene içıııde veteriner 2829 adet gıda maddesi ınua-

n bilha5sa Tarsus bölgesinde 20 ıel eriudA de muvoffakı.,ellı isler yeneclen ge~·irilmiş 1622 vatan
bio hektar saha kaplayan vasi baearılm ı eıır. Vılliyetımn. dahi- da;;ın iaşesi leınin edilmiş ve 
bir arazide zuhur eden tarla fa· f ıında tıu )' ı ı ıoınde bir tek ı m l 084 vıılandttştt da µunısıı ilaç 
reıi istilas ına karşı Yüksek Zira· bd1van hasıatıkları ı;ıkınıe va Vl'rilmiştir. 
at Vekile-ti derhal gerekli ilaç bunlara karsı ıcabedon fenni Ayrına belediye ebeleri ta-
ve malıeme ile bir çok eleman- mücadele rapılınıe ve bır QOk rttfındttn 2B4 doğum ytıµılııııştır. 
Jarıoı Tarıusa göndererek geniş baynu kurıarılmışur. Bu seoe KAZ ALAHDA FAALl y .ET 

--~----

Çocak Eairgeme kurumunun yaptığı işler göhsümüz.ü 
kabartacak kadar krymetlidiı· bir mücadele açmıt ve bir ay ı.arfında 13123 haf vao aeılanmıı:ı, 

devamlı ıavaştan sonra 20 bin 265 lıey9uu seromlaomıcı ve 2875 
hektarlık fareli arazi temizlen· ' ha)·van da ıliiQlıınmışur. 
miştir. AT KOŞULARI: 

Mıntak.amızda her yıl geniş· Bır- kaQ yıldauberı vılliyetı· 
lemekte olan portakal ve limon ınızde a\ koşuları fapılmırordu. 
bahçelerindeki aA-aç ve meyvelc- Geçen J'll Meram vılAreıi 
rine arız olan ceratitiı ve her husuı-i ıdare namıaa son bah~ır
nevi koşnillerle de mücadele ya- da at kotıuları yapılmıeıır. Bu 
pılmıt ve bahçe sahiplerhıe bu koeulııra 12 at işurak eımıe ve 

hususta icap eden tavsiye •e birıncı ıkıncı ücüucü geleııtere 
talimat ilejbirlikte ilaçlarını püı- 600 lirı:ı ıkral..'.lıre (ö~dü • ) daaı· 

Porteluıl Rnhceei ilAolsnırkeo 
kürtmek için püliverizatörler ve- tılmıbtır. 
rilmiştir. Bu suretle Vil!yetimiz ENEME iŞLERi : 
Narenciye bahçelerinde bu yıl Bir rıl ioiode 9i!ıhetia 54 
75.000 ağaç ilaçlanmıştır. köründe ielAhı hhtarıat kanurıu 

Mersin portakal örnek tat~iketı repılar11k 476 harun 
bahçesi : damızlıQ'u raramadılrlnrı içiu idie 

edilmişlerdir. 
Yüksek Ziraat Vekaletinin 

Sılifkedekı D. z. l Kuru
mıntakamızda Narenciye (Porta- muoun tekır çiflli(tiaden rer i 
kal, Limoo, Turuoç, Mandalinıı, kırmızı boQalar nlırıarok ihtiracı 
Grepfurt) ziraatioin tevıi ve in· olan körlerA vı:ırilmiştir. 
kişafını temin maksadilc 1937 se- BELEDİYE lŞLER.1: 
nesinde büyuk fedakarlık ve Bu yıl içinde hele<liyenıiz ele 
gayretlerle kurmuş olduğu bu bUtcesiııin mOsaacle ettiği nishet
öroek bahçesi kuruluşundan bu te faydıılı işler haşttrmış ve ba_ 
güae kadar muhitine cidden nü- şarılmak tızre bir ("Ok işleri ele 
muoe olacak derecede büyük karnr nltıırn alınış buhınnrnkta-
hizmetler başarmıştır. Oroek dır . 
bahçesi de Narenciye fidauları· Beled iyemiz bir !Sene 
nın her çeşidi bulunm.akt~dır Bu ynptığı i;;le r meyttnında 
fidan çeşitlerinden şımdıye ka- vardır: 
dar halka 20.0(.\0 aşı kalemi h:v-
d olunmuştur. Son seneler zar- Pazar caddesinde bozulan yer 
fında örnek bahçesi halkın aşılı Jer tamir ettirilmi~ \'0 Gt\mriik 

" önün· ünlindeki iskelen in ~:nrnyen kı-fidana olan ihtiyacımı goz 
de tutarak fidan yetiştirmeg'e ~ınlttrı Ticareti ~in.biliye iskete
ed büyük gayretler sarfetmiş bu· sıyle taş i kele!'ının ıthşnp ve 

Bataklıktarıo kurutulmasına çalıeılmaktadı 
luomaktadır. Bu güne kadar d emir kısımlarınm bazı yerleri 
40.000 fidan tevzi etmış olup bu tamir ettirilmiştir. Uray dnddesin 
sene de ~5.000 aşılı fidan tevzi de 2100 mP.trelik kısım parkelen
edilecektir. mesi işi ile 50 bin Rdet parke 

Yüksek Ziraat Vekaletinin kaldırım taşı yolların blah ve 
mıohkamızın biricik meyve mah tamiri için müteahhidine ihalesi 

.sülü olan Narenciye meyveleri- yapılmıştır . 
Deniz kenıırmda tanzim e· 

ain inkişafı bakımından tesisine 
' büyük himmet ve gayret ıaıfet· dilen parkın gUnden güne gn-

tiği bu örnek bahçesi yaz ve zelleştirilmesi için d e lazım ge
kış hem şirin ve yem yeşil tabii Jen faaliyet ısarfedllrniştir . 
iÜztlliğile hem de muhitine yap Bu yıl içinde belediyenin süı-

Sorı yll içind" vilayet 

m"rkezinde oldugo gibi bütün 
1cazaJarımızda da ümrarı, kül

Türk bava kurumu vila· ı 
yetimiz dahilinde hu yılda 

tür, nafi!' hareketleri 

nuniytıti mucip bir 

c_,reyan etmiştir. 

menı- mu vaffakiyetli i~ler başarmış· 
tarzda 

tır. 

Silifkeuin b!lzı köylerin-

do yeniden okul binaları . ya
pılmış ve ka~aha i9iııde yol

lar parkelenwiştir. Mntta 

çeltik fabrikasının işleti~mesi 
için lüzumlu tedbirler alınmış 

btıleJiye yeni binalar yaptıra

ra~ varidat kayunkları tenıiu 

.,ımege rnu vaf fılk olmu~tur. 
'f1trı.n~lıı, yol tamir ve ıslahı 
isleriııo uttvrtıt edilmekle be-
' "' -
rah~r Ke~hükii köprüsii yeui-

dNı iıı~a ociilmi~tir 81lghklı, 

llulıat, Ta~oba köylerirıde 
hirer uknl iıışll edilmiştir. 

Tarsusta bataklıkların 

Saym de'1er halkımızın 

koruma karşı .duydogu derin 

yardım bit1si düny~uıu geçir

diği büyiık bnbra.uı müvft0t

besinde ehemmiyetiyle müte

naıtip artarak devam etmiştir. 

Hiç hir maddi yarnım ve fe

dakarh ktan katiyen çekirııne 

yeıı balkuuızıu gö~terdi~i lıaR· 

sa~iyet Şıt)'&Dl kayd ve şiik

ra11dı r. 

Vii:'iyetimizdNı vatauırı 

paı lak giiklerioi, wnml~ktıtiıı 

ııınrıiye~, ıh.daw~t \'6 şert1fıni 

mııhafa?.a \'6 miidat'all tıtınok 

1'iirk havttcıh~ına dtığ'Hli ve 

u~·anık _.{Ök tılewıuılıuı yflıi~-

tirtnbk azmiyle bir çok gtrnç

lerimiz Tlirk lıava kuşuua 

gönderilmiştir. 

KIZILAY : 

HAYIRSEV.EN LER 

OE.M1YET1: Jı rının varlığına b ğlı olduhu ha· 

kikati karşuında ve bilhaısr.: 
Qev-(yok~uı ve kimsesiz çocukların Reisi Oiiınlınrnınaz ~ 

. . l l .. varlıklarını korumak · · k 
gili Milli Şefıınız sınet no-i ıçıo uru · 

. . lan Çocuk Esi K 
oiioiin muhterem oşloı rn ın · rgeme urumu 

ıon seneler zarfında fa ı- t' • 
'\"iikt1ek ba~k ıuılıgındn fanli - t a ıye ID! 
. ar ırmış ve bU. mühim dava ı 
yetto bnlnnarı )'Kltlllll sen•n- başarmak yolunda çok mühi~ 
ler cf<ıniyetirıin şehrimiz şn- gayretler sarfetmiştir. Şehrimiı: 
besi BllYHl vnlimiz bay Sahip kurumu da. geçen senelerde ol-

kurutnlmll~l için okaliptos 

dikme i~lel"iııe de bıı sene fazla 

ehemmiyet verilmiş ve devlet 

fidarılığındari halka parasız 

ruu\ıtelit cins m6yveH aıtaç 
fidaularındaıı 10 bin tane 
dağıtılmıştır. 

Yardım severler cemiyeti azaları kışlık hediyeleri hnıırlarken 
Örgeniü refıkalllrınııı riyaREf- duğu gibi bu yıl da mühim ic.. 

Seylap. Zelzele ve diger 
1 

k ler aö - t" ., 

tJ'ııcle hu \'Jl a91 mış vo Hm em6e rmuş ur. _Mersin Çocuk Eı"ı: 
afet ve kazalarda Türk vtatan- " k 

b
. müddet içiı.ı.le 9ok ıneş g urumu uzeriode durma"a 
ır değe b. - 6 

kür faaiiyette buluııarak fay- r ır rnuesseıe halinl almı.ı 
t bulunmaktadır Müt . 

dalı i~ler haş11rmış ır. kild 1 • cvazı bir şe· 
' e ça •fao bu kurum ile h 

Halkımızın ı,rnıılı asıı:<ır- rimiz ve kurum .d h şe • 
.. "ki . k ı are eyeti ııe 

lerimize teberru etti erı ı>Ş· adar iftihar et•e azdır H 1. h 
. . b"' • a ı a. 

11 yaların tanzim ı~ınde ~e il- zırda 34 kimeesiz ve yetim yav• 

~~~-~~I~ b .,88 kıı:hk pamuklu dıkmek ruyu kucağında b d «! 3,. ,. .. arı n ıran bu 

llılıOll ı>ek biiyük gayret muessesede•görülen İ nlizarn 
, yo . ı ya· 

"etwi~ bu cemıyete mensup pılan yardını yavrula d k ' 

Gürbüz gençlerimiz- bir geçit resminde 
Kaza merkezinde lıükfı.- daş\nıo imdadıua bir yıldı-

rnet konağında. baştanbaşa rım gibi her yerde yeti,en 

yeniden ısll\h ve tRmirle civa • ve Vatandaşların JRtırap, elam· 
rı geııiı,Jletilmek suretile şeb- Jerioe ilaç, şefkat, yardımhtr 
rin gtizelle~meRİ temin 
mi~tir. 

edil· ırnnan Kızılay knrumuınıızuıı 
üilAy~timiz dabilirı<leki t.,şki · 

lktiırndi bakıırıdan ha~h JA.tı hn yıl da iiı~tfiııe düş.en 
haşıııa hir varlık gfüıtereo şerefli vaıi feıüııi lıakkıyle ıfa 
'l'arsus paruıık kooperı..tifiııin etıuiş bulatımaktı:dır. 

ortalc ndeıli ıreçtrn sene 87 C'l ırlarıınızıJa yurdumu 
k 

h ~-,ın . . 
i en u yıl 557 ye ~ııkmış ve zon eınniyet ~q selaınetı , ~s 
kooperlltif kısa bir miiddot tiklal ~ 6 lıiirriyetimiz ic;ııı 
zarfında pamuk müstat.sille- elde siiııgü n~vbet bekleyen 

rindon hir milyou kilo ınuh· kab an melımeıçiklerimiıe 
raın dA 

telif cine pamuk ı;ıatın almış- halkull ızın ibzlll ettiği nak 1 

tır. 600 brn lirayı tutan bn ve ·ni yardlmlarını kabul 
a~ . i" .. 

alım i~inden ınüstabeilin f4y. Pderek bu ebemm:yet ı 1' 1 

dalanmt.sı t~miu edilmiştir. mnvaffakiyetle başarmıştır 
Köy işleri: Yurdun şerefi, istiklal ve 

Köv Cumhuriyet idaresinin nanınsuııun kahraman bekçisi 

ıizeriillie ısral'la l1 ~rduğu en b ll- şıuı 1 ı ıuıkeı· leri nı ize goçeı: se-

yUk mevzulardan biri olduğu neye uisbeıtle dllha fazla be· 

şüpheşizdir . Bu bUyUk ve esaslı tliyeler verecegi ~iipheRi~. olan 
davanın layık olduğu ehemmi· ıuulıterem lııılkıuıızın guster-

yette başarılması için her şube digi ba8tH\ı;iyete karşı ıninnet
ve dairemiz elinden gelen gay- tar ,ılan kurum şimdiden vtı
retin aza.misini sarfetmeb.--ıedir. · ı · · i rilecek ~ışlık betlıye erıını~ 

Bu yıl içimle VilAyetimiz da- kK.bu!e ha:lırlllndıgı vilayetı
hilindeki köylerde köy bUtcesi · · 
ve imece suretiyle bedenen ba- miz balknıarı meınuuoiyetını 

- Sonu Sııbıfe dôrlle _ mucip olm"ktadır. 

sarJ' ., . . . .' r e ı terbi 

1 in iz bay.uılarrnm ışhra.- ye ve ternızlık ümidin çok - t~ 
şe ır · d d" Ç us un 
kile a:f. hir ıniiddot zarfm<la e ır. ocuklar iyi giydirilmie, 

lO binden t'azla pnmukluyu yeme ve içmelerine azami dere. 
.ı ı· .. cede dikkat d"l · · lı lkevi sıdorıurıua gece ı gun- e ı mıstır. Yathkla. 

d:zlii ekipler lıalincln çalı~- rı g~ni! salon okuma odaları ter 
temızdırdir K 

, k ımrtttile hazırlamış ve h • . • urumu gezen ve 
11\•1 şe rımızde t dk"kl 
t lim eıınege muvaffak ol- e 1 erde buluoa11 
eı,; ! sayın mebuslarımız burayı .. 

t dükt gor-
ınıış ur. en sonra kurum batkanı 

Çocuk esirgeme kurumunun barındırdığı yavrular bir 
Yardım severler cemiyeti 1 arada 

. .. .. maarif müdurümüz . gArıı~ olçu<le halkımızın vere- _ bay Şefıl: 
Ergu d- - f b "k 

cegi bu kabil lrndiycleı i top- 0 uzu e rı e:ler~k takdir-

lamalr, dikmek gibi üstüne lcrini izhar eylemişlerdir. 

ıtüşen yükt.4ek vatan vazifeı:ıini Çocuk yarının büyiiğüdür. On 

başarmak için şimdiden ha- lara yap 1 •t• k . 
ı an ı ına ço yerındedir 

zırlanmış bulunmaktadır 
Butürı M • 1·1 · b 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMU . - ersıo ı erın u nıües-

B
. b b ld se ı:eyı gormelerini ve bu şefka~ 
ır ana, a anın o uğu ka- . ~ -

d b. t d - •t • k ıyuvasıyle alakalanmalarını bizde ar ır va anın a umı ve ı~tı • 

halinin yetitmekte Olan çocukla- temenDİ ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Halkın Partisidir 
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• İRFAN KAYNAGI HALKEVİMIZ 
Gençlik ve beden terbiyesi teşkilatımız 

Halkevimiz bu yıl içinde de göğüs kabartan 
rrıuvaff akiyetle devam etti 

çahşmalarina 

Gençlerimiz apor sahasında bu yıl çok güzel neticeler aldılar. Mükellef/e,.imizin gayretleri 
her tarafta taktirle karşılanmıştır. 

Gençlik beden terbiyesi mUkell etleri bir: ge~·it resmi esnasında 
çıkarmak ve atmak Hlzımdır.. leri atalar sözfl, Foklör ve sttire 

ç O N K 1 : httkkındtt tlerlerııelede yapmıştır. 
Memleketin ve milletin milli ~Iuhtelif nıevzulnr üzerinde 

seciyesini kuruyarak mOsbet il- (30) konferans verilmiş ve bu 
min tekni&in btUUn icaplarını konferanshırchm 4i20 . yunlchış 
tatbik etmek H\zimdır. faydttlanmıştır. 

Ç ü N K İ : Güzel Sanatlar : 
Dl\nyanın en asil ruhlu mil- C. H. P. Genel sekrete liği 

Jeti olan TUrk milletini tarlhde tarafındıın Ankara halkevinde 
IA.yık olduğu yUksek hayat ve açılan halkevleri resim ve foto
medeniyet seviyesine ~·ıkannak ğraf serğisi için şehrımizde bulu-
Hlzımchr. nan amatör gençlerin eserinden 

Ç O N K 1 ' müteşekkil bir serği açmiştır. 
İstihsal sahasındı:ı bilhnsstt Muhtelif ta.ıihlerde on bir 

n llfusdtt kemiyet ile beraber key- aile toplantısı yapmış ve bu top 
fiyeti artırmak Hlzıındır. lanhlarda müsahabeler yapılmış 
a~.Ü&iL A S~A: ve arktdaşları bir birluile tanış-

TUrk devletinin 1 temelini ve tırılmıştır. Toplantılarda (3500) 

hOvnk türk inkilabmın gayelerini aza hazır bulunmuştur. 
haİkın~henliğine:sindirmek Hızım- ~Mandolin, Piyano \ e Keman 
dır. k uuları açmış ve derslcıe mur-

Hal kevi temsil kolu gençleri bir temsil elen sonra 

İşte lıu bUyUk vezifeyi Uze tazam bir surette devam edil
rine alan halkevleri türk aydm-ı miştir. bu kurslardan (13) bayan 
ttrmdan km•vet aları:ık 9 koldan ve (5J bay istifade etmi~tir. 
\'alışmağa başladı . Temsil 

Halkevleri 19 şubttl 1942 de 1 Bir yıl içinde aşağı da adları 
onuncu yılma girecekdir. Bu on sıralanan piyesleri temsil etmiş· 
yıla yakın zamandttki muvaffa- tir, 

kiyotl halk terbiyesi lım•usundal İstiklal, Mahçuplar, Beyaz· 
ne kadttr bClyUk başarılar yaptı- b k E 't "' d . ay uf, ğt men, nanun a amı, 

B ff k
. tt bQ Uk Kafa tamırcısı, Para e ıs , e a-ğııı ı göstennektedır . \ • • . d l' i F d 

U muva a ıye e en y 
rolll filan in kilttpcı lUrk aydınla- katlık, Erkek kukla, bir azizlik 
rıdır. TUrk aydınların- halkevle. piyeslerini şehrimizde temsi~ et
rinin kendilerini alakadar eden miş ve bundan başka karacaıl)as 
şulJelerinde ne derece bUyük bir ve Göznc köylerine gidilerek 

Dağılan çöker, daima bir, daima toplu 

4 Sayfa 
~ 
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----~.;_ ____ ...;:,,..:... __ ..:..! __________ __.; __________________________________________________________________________ ____ 

Türk işçisi İ···-·o;,~·; 
@ 

OR 

Türk Emeği : YAKUP ASL 

T 
•• k S • 1 'fiirkiye ve Ru ·~ a 'I ııı 'akii 1( ,·, deıı ıııe-I ur ermayesı Ozun ve Almanyada tahsilini il IH l llmiş, ~e-@ 

Tu 
.. rk Eser·ı lııelerce profesör Bı>sinı Ün er \P ·ofı·sör Ke.ı 

iç 
Onan Tevfikle eah. mı~ '~ ln a \ \ ıa Hf .. rlin 
ITı p Fak iilı esini,; Şa riw ha• taı es·, il' prof esörl 

P A K '.IVaguer ve Bod_eı:l<}) 11 bPr, \eı_ iı ~alı~ıp Ni-0 
Ssaiye ve elektrıkı ıeda' '" aıt '' ıkalar aı.@ 
Onuştır. 

ve Yağ Fabrikası 1 ~ı oderıı ı eda' iler · ı:i ı ell' ı.. ı i al iııele ri ,@ 

0Diatermi, Ultı·a' iolt}t. 'Oh k ... , n elekl'il" 

Yalü>Z looııu d ~·· bütün •çınce en mod•ru ıeeıaala kavur Fahri ka da amele y Alı : . lııeııetraıo I' llll'Saj ım ı. iıı l(•ri _ r .~on sis 'Gı 
Tu

-rk elın"ın cu·mt.urı.:ıet\e ka- mustur. EvvelM fob_rıkanın 550 vazı·yetı" Oiğitton yag iRtihsal edıl- t9lJ ı· ct' t ., @ , d • . 'liPlCIH a 'll ve e P\ <. ı t) ırnız c ç·a @. 

t T
- k sıııııl Turk -600 beygir kuvvetın e bir ıo- mektefHr. yevmt'-'O 40 tun ışle- O ' , . 

İçel Pamuk 
------------------------------

VDI$ uau ve ur ışcı , F b ı·k d b .ı..o 500 · J k d 
k

A 

8 

r 
1

· 

0 

i göı:ı- komobılı rnrdı. Dakat Qalısma 8 r 8 a u gu aD'e- nen 11iöitten 4 toıı tasfiy~ Diılısnıa · ta ır· dQ-

ze asınıu e e . nazaran le Qalıemaktadır. Kamilen Tılrk 7 " 'lll5J • ~ terd·1ıı•1 fabr"ık alurdan birisıde mevzuunuo geo_1el_~ıne edilmiı;ı ~ekilde yai"i çı1carıl- ~ v·ı ,.d• h" • ~ 
l 

8 
M. . . çok bu lokomobıl thUJBCI karşıla- İŞQİBİOdeo mürakk•P olan aın•I• kt J ' 6 

• : 1 a ıye ve cerrc:ı ı ıye mü-: 
QPAK dır. ersının en - d · · kadı osu en kuv .. etıı· randı-an ma s ır · 'lll5J J «l!e• • . 

1 
d n b"ı- rama·or ve muesseee en ı<Jtenı· w ... b &!Df h Sl ır dliı ıhıhar euı~ı müessese er e Bo fabrikada ayrıoa aın 'lll5I e assı • \'K• 

riei olan IQPAKı bütün Mersin len randıman alınamı~ordu. vermekte ve fabrikanın Türk ik maddesi bulunduğu takdi nle @ Hastalarını her gün s at ~ 12 :l-6 va ka-!: 
halkı ve Türk ikLısadcılart çok Son rıllarda bu ıhtıracı kar~ tisadiratına yapacaı?ı hizmetteki t9lJ J 'l!C. şılamak ve kuvvoı muharrikeJı rolü tamamlamaktadır. vejetalin de istihRal edilir. 'llO'dar muayene ve tedavi eder. Ilı 

arurmısk makeadi)'le 600 bevgir Mersinin iklim vaıireli ma- Amerika yer fıstığııı~aıı :Adres: Hersin Yoğurt Paz ı, 01..kurt ~ du si ~o, ı 
iri tanır. 

Soa zamana kadar sabancı 
eermArelerin elmde Türk eme
ahıi ve Turk mahuı ıe\eyen bu 
fP.brika Oürnhuriret devrinde 
milli bir şırket hulıne gelmie ve 
Tür~ üu azmini, türk Ü 11 çaiıŞ'll a 
B101, türkün zeka-iını gösteren 

kuvvetınde reoıdeu bir lokO' lümdur. Yazın 40 derecere ka- da araşit yapaonk tesıRat orelefo) No. 172 l§ı 
mobıl aatıu alıucfı. E'ı-cvm mon dar riikaelen hararet altında movonttur @ @ 
tfljl f8Dllınaktn oınu lokomobil Qahemak mü~küldür. Bunu na- Memleketimizde fıt\ttk oooftO@@ O@ @O • 00~ 
fıt&llıete geçlıjti lakdırde fab· zarı dıltkale elen fetJrilta idıt· • çogalır81l fabrika bundan pek u••ı it t rıka muauam bır kudrete uıa- . 1 k gen rıga eposu reeı rem ıne_ae_ t ftı~ı '~ eu bil· çok istifade "decek ve meın. • 

assa ameıe ıçıu er aı a1maaa lekete muhiın bir gelir tem10 hiitiin ınii~teı ilerinin t:u huri Bu, ramını lık ol ocak ve ay ırdı~ı braneıar h t &ıh 

karar vermie ve bunu da tatbik 6tmiş olacaktır. .. • 
etmeQe muvaffak olmueıu~ı Fab Sabun: kutlular ve en derin say~1larını ~l ar. 
rikada ruın serinli~ •e kıeın Qigitten tasfiye edilen ·u· ıgen Kolonyaları 'I iil'ld~ ede h e erdir. 
sıcak lrn repacak tesı~&t mevcut yağın tortıısuııdan ikinci ne-
tur. Be iesısa\ sayesınde raz1D vi sabun İP.tilıRBl edilmektedir. ülgen LoS) onları bir 1 ikad11. 
40 dereoei hararette fabrika içiu Her giin hir ton E!tihDn istib- ülgen Brıyantiııleri ~ar arı LW!io. il e. le hera 
~:d.;,4 derece sıcaklık olmak- sal edebiloıı lıu kıs~mda lıka~ her. sae< razibcı \erir 

Fabrika idaresi : madde ıuttıkça n ye un l ~ l l: ı . yiikseıebilir. ülgen Esaus arı ıa ... ıl\1 'e tabı bir danı-
QIItçrR: lası beş demet ~i<:f'ğP 11, < iJuır. 

Fabrikanın hariçten görCnüşü 
en güzel bir müessese olmueıur. dao azami raudımau almak im
Bu fabrıkanıo ıGrk sermtsırle kanını bıılacakhr. 
ulrk eserını göstermeAe Qalıean yeni Binalar 

b - • k faah· ve bu huauatıt en u,-u . 1 lfabrı~a moderu eekilde tevsi 
reLi gösteren hıQ eüphesız Ata· edılmektedir. 1938 de hat\aran 
mızdan ılk defa ılhaı:n aı:ırak 1940 du bılen bu faalireı harb 
çalıemaQa beeıovan iş l3auka· rıllorıuo tesadGf etnı tı olmasına 
11dır. le Baukasıuıu memluke~e 1 ro~men hıç b r şpyJea rılmarao 
hedıre enıaı bu c;ok ınöh uı mu· Turk eım aoytısıııde ~ e 11 fab· 
eHeBe arasında en kuvveilı mev rıkn bınaları ıkınnl tıuıımitı ve 
kii tuıan lçpak ralnız bır brantı Lır larahau ineıı.a• devem edt>r· 
iberine çalııtall bır fabrıka de- ken dı{ter taraftau ıstıhsalala 
Qıldir. baelamıew. Yenı fabrika bına· 

Buz Jplik, Yağha- tarı e~ mode:o eek~_lde tauzi.n 

Fabrika idaresi, direktörden 
itıbareo en ufak çırak ametere 
kadar Türk emelinin eserini 
vermeQ~ aımetmie olan türk 
Qocuklarıdır. 

Bilhassa direktörü olan 
Hamit Barhun ciddi, eekident>e
ri banka\arda Qalıemıe' ıükeek 
idare amirliainde bulunmue çok 
kırmelli te meaıleketin bakkile 
ihıhar el\iQi bir iklieadcıdır. 

Çok litiz çatıean Hamid Bar· 
hun un kuvvelli disiplini, ve 
!iyakatı saresinde fabrıkadan 

1 D . edılmış\lr. Bırna gore fabrıka 

ne, Sabun, eğır- cıvarıodaı i geu•e anultarcıa bir 

men, Çeltik, Çırçır dokuma fubrıkoeı, amele gaz.· 

f b 
nosu, direksisoo ve bahQesi için 

k111mtarını ih\iva eden bu 8 
-

rika istihsal eıııai maddeler iti· iertibat alınmıehr. proieri 

Yevmiye ıo bin kil<> ülgen )..avantalaı·ıııa 1 iç heı Z( ı oldur. biı' 
pamuk iı;fihsal eden hu şube kerf'e tecriihf' ediniz • 
memleketimizin nıü\ıim mevki ülgen Podrolaı·1 'iicuoa uu l aklık ,e za-
tutau fabrikaları arasındadır rafrt verir 

Hnndıln ~ıkan 9igit, yağ 
fabrikaımıda kullanılmaktadır 

Degirmen: 
En modern tesiRata malik 

ola.n değirmen şubesi türkiye

niu iftihar edecegi mües~ese
leruen biridir. 

Ülgen ıtuyat Mağazası Avn I n yfıkR 
ıtrıyat fabrikalarının ~..ıvar~tal ı ı rı allı 
ları rujları cilt süt lerı antısep:ık lo ycıı korsala 
ve her nevi diş macunları dış fırç l ı ı sabunla 
rekabet kab~ıl ~tmev.ec~~ deıecede u uz (• muhtP-
rern mü~terılerıne bıldınr ve en de m 1 arıni sunar. 

Ülgen it ıy t , z 1 No. 24 
~ahibi: lsmail f l~en 'dersin 

LASU s 
Umumi Sigorta nonim ş·rketi 

Merkezi: is içte Zünhtir 
Mer~iu için umunıi ,ekili: 

Melhem elhun <~ ı n) 

Fabrikanın unıumi manzarası . 1 dı· 

istenilen randuman teınaaıeo al- Kunei muharrike&ı 0 
ma _ 

İ l a I 

içel Oetterdarhğm~an ; 
barırle Türk iktieadıratına ve hazırlasan m i m a r Semih 
Türk milli eervetine hızmet e- Temel ve montı:.jı rııPhn mühen · 
den en mühim müesseseler ara· clis Cetıil Edikedır. Bılhaesıı mü 
sında rer alır. hendi& Ce!Al Edikeniu kurduQu k- d ao alınaaıa 

ınmakta ve fabrikaoıD her O• aı için azami raD um bı'l b" oi lokomo 
eesınde tGrk utki, ıark t.ar ıre· ran bu eube, re k 
si • türk temizliA'i göriil:nektedir faaliyete geoar geomeı enkd çeı . ube olaca ır. 

Fabrika şnb~leri nıt.sıl eser veren bır e . 860-400 torb~ un 
11alışıvor' yetmıre b k -ı • · tibeal edr bilen bu eu 8 pe 

Bu 
18 ı.t • 

Z : ,akında faalirete geçece.,.ır. 

~1ersin belediye uıezbahası ) olu üzerind , 
kain vaktile batmış olan bir fraı sı1. ~enıisiııe a· 
~emir direl~ -~ f>:: l l ı tarihiıw tt:.sadtif edeı. 
Luma erlesı gunu saat oubirde stHılacaü111da 

1
. ı . . d o c ll 

ta ıp ermın efterdarlı k nıah.amıııa ıniiracaatlaı 
ilan olunur. No. 713 H-4-9- ı 4 

1 
Mersin;n buz ib~iyacını ÇELT1 K 

eo tomiz şekilde temin eden Günde 15 - 20 ton çeltik iıtle 
lçpak fabrikasıdır. aıektedir. Geoen aeoo faalipettı 

Her sahalı muntazam buhman bu ıtube bu sene de 

b. d t f ı· f e denm 
Rervis arabalarına şe ır e e- muntazaaıao aa ıye ın 
sadif' 'lttigimiz buz .şub~~i 1 edecekdir· . . 
fabrikaya ayrıca mölıım hır Fabrikadaki dığer tesısat. 
relir temin etmektedir. Fabrikanin bususiretlerııı· 

o den b" ·side mftkemmel bir ta-

Fabrıkanın genç sporcularından bir gtup t PI~lK: 15 b. mirha~~ ile mfikemmel bir dö-
. t f8brıkalerın allıncısı olan bu İplik N~ısruında l ın kümhaoere malik olmasıdır •. 

Fabrikanın Tesısa 1 . k _ _ . iğ vardır. ormal zaman ar· 8 • .:\ ıesiıatı bulunan tamıı·l 
renı febrı ada Turk muhendıe . 1500 Ulun · d Yabaocı ellerde iken ufak da gbnde 12 numaradan h .1 dôkftaıhane earesıo e 

.., 

Mers·n ~ 
NUSHASI 5 x:crR UŞTUR. ~ 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 

" 300 ,, 
100 ,. 

l riç ı.;in 

2000 kuruş 
1000 " 
500 " 

Yoktur. 
bir ımalathaoeden farkı olma· ve ıürk ı~çılerinin te türk usta· paket imal etmege muvaffak ı:~~~kıa~aki btllüo i~ler derhall 

rau aıüeaeese, Cümhurire\ der lllrıom eserleri trmamen görül• olan fabrikada üç ekip de rapıtaoakda ve harıce muhhQ Resmi il~natın satın IO k 
rinde bilhaaea le Bankasının b· ı· k\ aır ı ~-----------~u~r~u~şt~u;:.r~. __ s::ılli•----• 

mek
ledir. bin amele rahatça çalıt• ı ır. olunaıama il • -

kurduQu mılli eirke\ eline ge-

Vatan borcu çalışmakla ödenir. 
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Tarsus Rasim bey bez ve 
iplik fabrikası 

IViehmed Akil ve 
Şürekası 

omandit Şirkt:ti 
Memleketimizin kıyn1etli miiessese1erinclen biridir. 

1 
Mersinimizin en ileri gelen ithalat 

ticarEthanesidir Bıı Fabrika ile Vilayetimiz iftihar etiebi1ir. 
Fabrika günde bin beşyüz işçi çahştırmakta, senede 5,5 
milyon metre bez- li5P bin kilo iplik istihsal etmektedirt 

\Jemlekeliıı ihtiyacını daima göz örıiiııde 
• 

hul11ııd11raıı bu miif'~~ese lıtr türlü fedakar-
lığı yapmakta, eıı ziyade liizumlu olan enı
tiavı her ue balıa ... ııaa olul'sa olsun celbet-

• 
Fabrikada, Gençlik teşkilatına, sıhhat işlerine ehemı-niyet verilmektedir. • 

miye çalı~maktadır. 

l:t'f'brikaoın kirmeUi idarecilerinden 1 Behlıl 
Vilhetımiz dahilinde viiou· aile boradan marieeıiuı temia 

de gelirlleo kırme&li ve çok ve- e\mekt~dir. 

rimlı müeeeeeelerimizden baeta ' Fe.brikauıu eeoelik bez is· 

gelenlerden biride hıo eüphe ıihee.IAt1 6,5 milyon me\rnrı, ip
rok ki Raaim Ber bez ta iplik lik ietihBBli\lı ise 650 biu kiloru 
fıbrikaeıdır. geomektedir. 

Bu fabl"ika, Bar Mebmed Bu rakamlar halıhazır diin-
Ruim Dokur tarafından bürük ra •uzireti içinde çok ehammı· 
fedakArlıklar te mühim paralar retli ve kırmellidir. 

earfile rapılmıe ve faatirete Ook iri bır idareci, eetimli 
getirilerek en mühim anlarda J bir ıahslret 01110 B. lbrah:m 
meml~ket te millete bürük biı• Behlül, munis etvarı, iri moa-

&i fütbol, atıcılık, atletizm •eı Fabrike, hava tehlikeeioden 
askeri talim ve terbirere dikkat korunm11 teıdbirleri almıe ve IA· 
ve itina .cöeıermektedir. 1 zırn gelen maektıleme ielerini de 

leQilerinıu ıııhhati ile Qok zamanında ikmal e\mietir. 

Hariç memlekatlerden nakil vasltasının gOç
IOğOnü, sigortasızlığın yapac'3ğı zarara ehem-

1 miyet vermiyerek mai geti~mekte ve piyasaya 
arzetmektedir. rakından aldkadar olao fabrika lt~abrika sahip ve sermare• 

idaresi en ufak bir rshateı:zlık darları bu eeue barır müeseeee 1 Öıedenberi dürüe\ muamelA\ı ile taoıomıe olan mOee· 
hlesedılen hallerde bile doktoru- terine eahseo kır metli 1ardımlar eeee eahiplori, rtaima müısıerılarioe hüsnü ııureıle muamele 
uu aoetur.nakt(c ve tedavire da bulundukları gibi fabrikaoıı:ı r e.pmsk surtıtile memleket liceretioe hizmet etmekll'dirler. 
lüzum görülenleri on rataklı esheireıı manevireei namına da _____________ _. 

tıı>miz re9irinde teda9i ahına deterli ve islieQ'ar edılmireoek 
aldırmaktadır. ıeberr:ııer rapmıelardır. • •••••••••••••••••• , •••••• 

• • 
!MustafaSabuncui r -
: ldhah'•t ihracat \'e lıer ııevi kaııtariyc : 

• f'ecimevi • • • Alım, satım muamelôtı yapılır, 
~~·-~:JI • . • Muamelô.tuun üı cslütü ile tanın- • 

: mıştı. • 
• Haric, ten sipariş kabul edilir. • •• • • Mersin hükumet cadd:!sİ No. 103 • 
: Telgraf adresi: Mustafa Sabuncu: ,. . 
•••••••••••••••••••••••••• 

-Fa hrik•nın harioıen görünüeii 

ilan 
I 

İçel Tapu Sicil 
Mu~afızhğm~an 

~~'..8~.l)M B9~ 

TURKIYE ı1 Çopurlu köyünün köy ci.,~ m 
van ınevkiinde vaki şarkan m Vag~ ve mamula" tı .. ~ Mu~tafa ve Sa tiye ve o udu Sa na y 11 ra 
tarlası, gar.ben ~öy merası, Gi5 
şimalen Hasan ağa çocukları Lı·~ ~I( •ıTED şı•RKETI• .~ 
Ali, Teslime '""e Ayşe hefke- • V 
resi, c· nuben yol ile çevrili 

( 4595) metre mıırabbaı tar~a W F b e k · · 
olal'ak. ecdadından intikai et- ®15 Ali n~lu Ibrahimin senetsız turyag a rı ası ~ .. 
mi~ iken mumaileyhin :~20 de ~ 

Fabrikanın genQlik teekilAtından bir grup ölmesile karım Falına ile ç~- ~ ~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-

metlerde buluomue. ıaır:ao ı:a- melAtile büıün fabrika ieçilerine cuk~arı Halil,. Takettin, ~·; 1 ld a re Merkezi ·. I S'I' AN E~ u IJ ~ 
mau orduuuo bile bir kıeım te muamel!Ua buluoduQu her cahıt ve Bahrıyc terk etaı ş ~ "' i:zi 
hliy'lOIDI karıılamaaa çalıımıe- tüccar ve eabsa kareı kendleini olup i.ıunlardan Halılinde 335 m $~iRı~& w~~o g ~11®~@0@@@ lf{\jj~IK{ lbD~&~~ ~ 
tır. . setdirmietir. senesinde ölerek karısı Zehra ~ rıi 

Balıhazırda B. Ahmed Ra· iri elemanlarla catıean mü• .. N•' .. . . bı · m Türkiye Ziraat Bankasının l\1ersindeki F'ubrikasını istie:ır ~ 
ıim Dokur ve İbrahim Behlil 'd ·ı 'ı bu ee he ve kı,,ı ımete ver a~elını 1 11 eseeee ı arecı er ne r ôr 
iıletme ıirketi tarafından çatıe- senekinden zirade genQlik.teeki rakmış ~e .. bn kerre mezk eden şirket fabrikayı çalı~tırın .kta ve çiğit y<ığ'ınd::n Sabun 
&ırıtan bu fabrikada bin beerüı 1 lllıoa ehemmireı vermıetır. verese sozu geçen tarlayı naTD ~ ~ 
1Ql 111 görmekte te bine yakınJ Gençlik teekilaıı idare he~e- larma senetsizden tescilinden ~ 11nal etmektedir. ~ 

~~;ü;d:~ ve~~~~ ı:;~·c~ı':!::~ f abri~a hnr gün ÜÇ posta~a 1500 işçi çalıştırma~ta~ır 1 e 
haberile talep edilmekle oldu- s d 12 15 b. t k t h . l k d. e ene e • ın on pamu o umu iŞ eme te rr. e 
ğundan bu gayri menkulün 
hukuki vaı.iyetıni ve tasarruf Şirketin izuıirde TURAN adıuda muazzam bir fabrikası Yardu• 
seb&plerini tahkik ve tetkik 1 Bu fabrika: Yağ ve sabuıı sauayiinde Türkiyede mühim bir mevki a 
etmek üzere mahalline 15- 11· ~ m 
941 tuihine müsadif Pazar ıt'f! almıştır. Si) 

günü memur . gönderilec~~i~- m Y afcılık iflerinde ise bütün dünyada nam kazanmıştır ti 
den hu tarla ıle bir hak ıddıa ~ m 
edenler varsa keşif gününde m İzmir Turyağ Fabrikasının nıuhtelif cins tuvalet sabunları, kremleri, diş rr.a- ~ 

tarla mahalline varacakM me- «§ curıları yurdumuzun her tarafında temizliği, güzelliği ve faydası ile hüyük ~öh- ll 
murumuza ,·eya bu muddet m k l f 'k" . . . b . . 

f d h f l 
~ ~ ret azıınmı~ ve Avı·upa rnamu atına aı ıyetım ıs aı etmışlır. 

zar m a mu a ız ı.sımıza ev- B 
1 rakı müsbitel~~ile birlikte mü •• ~~mmm m~mmetii 

Fabrikanın dahilinden bir aörüniie racaatları teblıg olunur. -

Türk Vatanı Bölünmez Bir Bütündür 
• 
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Tar sus Çukurova Dokuma 
iplik ve bez fabrikası 

Yurdumuzun mühim mikyasta iplik ve bez ihtiyacını 
karşılayan, binden /azla ailenin ihtiyacını temin 

eden milli bir müessesedir 

Çukurova Fabrikası; Cumhuriyet yıllarında tekamül 
ve tevessuh etmiştir 

Fabrikanın bu sene 350 bin paket iplik ve 5,5 milyon metre bez istihsal etmiş, 

hayır müesseselerine 1 O bin lira yardımda bulunmuştur. 

KUVVEt MUHARR!KE ramlarını anlstacak ve hesap 
Fabrika.nın knvvei nıohs.r- lftrını tutı\hi)ecek kadar oku

Jik moWr te~kil etmekte idi. 
rikesini 680 beygirlik Mu tor- ma ve heHap yapma Uğr~n 

ıni~lerdir . 
hini ve hir de ıfört yiiz beygir- T . 

1 
, 

Geçen ırnrrn yeniılon l:20 eknık kurs arı"a. SlÇil-
heygiılik kuvvetinde hir itılinı mış ve _iş9ilero. Çllh~tıklar~ 
rnukiııa ilRve rdilmi~tir kısma aıt tıllZiHl ve amelı 

- Curna 

Sayfa ; 7 

jOOOOOOOOOOOOOO@O 00 00000 

1:Mustaf aGaziog" ıu: 
~ o o ir(ğ~~~ r§\Y/0 @ 

g ller nevi iuşaat malzemesi - Demir işleri -ı 
@Carıa Çimento 

:.ADRES: Mt-rsin istaf-lyon caddesi 
@TELGRAF A.D. Gazioglu 

Srelet~m No. 4 

@Posta Krıtusu No. 68 

Soooo•o 0000000 ooo 000000 

İbrahim Derviş Akı ve Şeriki 
Mersin: Bozkurt Caddesi 

Toptan ve perakende kereste işi( ri yapıhr 
• 

Orman l şletilir 
Büyük inşaat işleri i~in siptwiş k.alntl edilir 

Mnamelı\tının dürıislüğü, i~lerinin temızliği. tüccari 
dıırnmunun yiıksekli~i ile tanınmış bir müesHesedir. 

.M akıııelt·r r rillll tatiller lııt. der~leı· verılirilwiı,ıtir. 
rıı; olı~alc iit.~rn ~e<:o ve g irı- ~APTIHILAN O~UL: @@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@~@@@@ 
dili. mutenıadı faalıyııt lıulirı lintmka sahıplc:!rludeu btır' 2 A "la dol tı ı· 11 l{ ı' s c:.ıf t- Can et 2 
dodir. Sadık Eliretııl geQEHl BPcıe 35 bin iM' u CMl 

Bn ~iin fııhrikad" Jf>OO Jıra sarfıle ~ehre Mod~n.ı bır ılk 2 şı· l{eti Lı mı· ted ! 
işçi çah~msktadır. ok_uı . yaptırmak sureıııe eehrin I fl:t9 ~ 

F 1 . k d 11 nıuhım bır ıhurecıoı kareıta- @ @ 
~a>ı·ı ·i:ı:·i :sı ı ıat mııııır. . . @SERMAYESİ: T. L. 1.50,0000• 

" F11brikaoın elbıeelık bez O 
~'alıriks i~çileriuin sıhlıa- imalAtı : @ fet.İ er İc ezi: Jstanbul @ 

Fabrikanın değesli müdürü 1 ileı)e alakadar olmakta ve Harp senelerinden evuı fab Fabrikanın çalışkan idarecilerinden @ , b J • ~I . l . @ 
Bay Şadi Eliyeşil işçiler her hafta mu&yeueye rikıt mubiLi iklimi nazarı dikkale Kara Mcmet oğlu bay kara Mcmet @ ~U e erı el'Sllt znur @ 

Yalaız İQel 9i1Are&inin de· tabi ~otu~wakta ~e hastalar alarak muhtelit oine Jaılık ku- yalnız ho Rene içinde on bin @ Mersin Şubesı : AZAK ZADE HAN tKlNCI KAT @ 
lil bütün rurdumoıun &aoınmıı ttidavı edılmektedır. maelarda Qıkarır.ıe. bu aureıle liradan fazla yardımda bo· @ • • • h I" 'I. •• 
möe~se~elerindeu hiri de Qok~~ GENÇLlK TEŞKiLATI : eneloe barice giden _b_inlerce li- lunmuştur. o Her turlu ıt a at, turacat, o~unç para verme 
on ıplık, bez ve dokuma tabrı Çuknrov"' fabrikası, beden ı·anın memleket dabılınde kal· TiCE· O @ 

kaaıd~~brikaoıa tesia ıarıhi terbiyes_i ~an_u~onr. tevfik"n ma;;_~ ~~~n ı8Şi.~t~i: ~~sus Qukurou faorikaeı, :o@OOO@@@@O@OO@@@@O@@@C 001 
1888 rıh ise de tom tekamülünü e~kek ışçılerıııı . ~untazam F . . . 

1 
.. Tarsus muhitinde binden fazla 

b Ü kG h l·.,et "e bır program dahıhnde 9ahll abrıka ıdaresı, ıayır mu ailenin iri aeQiumeaine hizmet 
te u g ıı e P.mm ,r • • • ...- l · ·ı ·ı • · 
kudretini Cümhurıveı devrine tırrnakı.adır. es15el!e ~rıne her vesı _e ı. e yar- etmie ve rurdumuzun mühım 
b 1 d Fabrıka beden terbiye dımı hır şeref bılmış Te ihtiraQlarına ce98p fermietir. 

orQ u ur. ""k il f" . h Sabun lmalethonesi 
~.,abrika J 932 eeıuteinde mu e e ıy~tı da ilinde bolo-

eeaslı deQ'ieiklıkler rapmıe eeh· nan 366 işçiye elbit~e l ~rmiş 
~t teeebbüelerde modern bır eek- b~n!.a~.a~. atıcı_lık, atletizm, 
le 140kulmue ve o günden bu yuzuculuk talımi YRptırmış 
güne kadar her r ıl bıraz daha tır. 
terakki ve tekAmül ettirilmietir. Hen~lerin askeri talimle
Bu gün fabrıkada 19432 14, 256 rine ehemmiyet v-,rilınekte-
ieler uzirette tezgah vardır. <lir· 

Uzun seuelerfl~ııberi Mersinde Yerli Sahuu 
iıuah\tiyle yurdun .. a.bmıculuk senayiine hizmet 
elmiş ve memleket servetiuin dahilde kalmasına 
yardımı dokanırnş millli bir mües esedir. . . 

Fabriks, Qırçır. iplik ve bez Atış miiRabakalarında höl- l 

imalAtı yapmak ihere ÜQ kısma ge dıılıilinde fabrika birin-

Bütün malzemesini temiz ve hile~iz kullanroerı eiar iUihaz 
eden imnle&hana yaptı~.' eabunların IJ'lliQine, temiılı('rine \'e enin 
betine dikkat etmektedır. arrılmıehr. oiligi kazanmıştır. 

QIRQIR KISMI: FabrikadR ayrıca bir de 
Eo modern mokineler~e spcır kulübü vardtr. Bu kn

müoehheı olan bu kısmı~ ~erı· lüp vakıt vakıt şehirde mev
mi 20 bın kilo pamoQu cıQ'ıU'3n cnt rliğer ~por teşekküllerile 
arırıp pireaelererek balralamak· temas etmektedir. 

tadır. OKlTMA YAZMA l~LER1: 
iPLiK DAiRESi: 1 . y • . 
Her türlü u&er, bükümlü, . Qokorova fabrıkası; ışçı-

boralı. kısarlı olmak uzere ve l~rı arasın~a oknyop yazma 

b . radan :i6 oumanra lnlmeyeıılerın oknnıa va?Jmu 
ır nama _ . " 

kadar dört tip üzere ve güude ogren_mesıne çok eh~mm~y~t 
normal vazireue 1100 pakeı vermış bunun tenııni ıçıu 

senenin muhtelif aylarrnda 
iplik imal etmektedir. 

BEZ DAi RESi: ihtiyaç nisbetinde kurslar 

Bu dairenin aünlük rende· açmıştır. Buraya hiç okoma 
manı 20 - 24 bın metredir. yazma bilınedeh gelenler, me 

l!'abrikanın genç i,çileri bir tören eımRsııı•la 

Hariçten yapılan siparişler gunü gOnOne gönderilir. 

** * ..-:* :ııııı: :&:. * ~.:a:.:a:.a :a: * "Hf. ~lb,: !'r. :ır. -,r, :.r: ~ -:ır. :.-:-:ır. :ıır. ~ ~.,.; • : • : IBIHıf. :a:. .a.:. * · · . -~~~ ... 
! Nazım Miskavi ticarethanesi :. • ~ 

Fabrikanın dahilden hir görnnu~n : ithalat - ihracat : 
~·~* ~~*****-~·*'-l:.*.:.~~31<-*-*-ME**-;;c<··>F.1"-' : Bilumuıu okka naatı ve mayi ınahrukat ~ 
~ Çay / ş Tecimevi ~ : alını satımı. ~ 
~ h / ~it :KUR.ULUŞ TARİHİ: 1s22:. 
:1: Çay-Kalay-Ba arat ve bi ümum iti w r .:a: 
~ k f • • / • ~ • etorinde sürat 'e ınoamelAtında düruetlü~ü ile tanın·= 
~ an arıys tf erı * w. mı~tır. ,.; 

:Adres : ~lersin Hükumet caddesi No. ı 5 O-l 62m : :Mer~iıı lıiikrtmet oaadusi I! 
: Posta kutusu 107 . ~ !f.!f.!ıl!l!f.lel!!t.W.•••~•*-•*-!t.••••• .. •:: 
~ . . ~~ ~~~~~~~~~~~* 
~ *-*~*~~:it-~- -rr.;* ...,.,-.~· ""'ll':iill\. ~;ıft· ~tm" fTj~ 

Vasıf Mıskavi 
+++++• ~+++++++++~~~~~~~·~· 
~ •••••••YYY • • .... ' fK . ·~ .:. Joze atanı oe şürekası •:~ 
~ . 

Her türlü yerli sabun imalathanesi :~. Vaptlf Acentalıgw ı :? . r ~:. ••• 
Yaptığı sabtınlarıu nefa~et.i, metaneti, teıııız I · .:. S~el marka Gaz, Benzin ve ma~ine yag .. ,ları :;: 

f!i ve saflığı ilt.~ umıayiiz etıniş ve ınüştel'ileıiııiıı ••• 
. . Shel mark" ga?., beuzin, mazot ve makine : 
ıtınıadıuı kaza11mışt11·. •:• iarı bütiin diinynca talltnmış ve çok rağbet kn::;~ .. : 

Hariçten sipariş kabul eder ve siiratle mahr.l :!: mı~tır. •!• 

line gönderir. •i• Bu markayı her yerde arayınız. ~: 
--ı d ı 'Taınlau ~.• . . • • En temiz ve karışık SIZ yag ar aı J •!• Adres. ,Jozef Kntonı \'e eürekAsı - MERSiN •:• . . .. . . . . . . . . . . . .. 

hll sabunları itinıatla kullanınız. +;••.••.••.••.•+;u.~+~f·••.••.••.•~o:••!••!o)+!o: .. :••!••:•(•; •! .... • 

Dün, bu günümüze imreniyor, bu gün, yarınımıza imrenecek. 
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r1e1aase18nik Bankası~&I~~ ~-~---==-::m:ı~-~--~-~ 
1e · mt Osmanlı Bankası 1 Tesis tarihi .1888 jl 
• ldaremerkezi: İstanbul (GALATA) em Türk Anonim Sirketi 
• 1ürkiye fUbeleri: ~ KURULUŞ TARİH; 1863 1 İS TA NBUL (Galata Sultan hamam) m ®jg~~&. Wjg@O g fl®.@@@.@@@ O!ro@00.0~ :!.O~&~~ 
I] Mersin. Adana • 1 ürkiyenin başlıca şehir/ ~ ,; ile 
~ ~I Paris, \hll'silya, Nis, Loııdı·a , .\Jaııçester'de 

• V ıı ıı an istaıı Şubeleri: Seliiınik Ati na le "ısı", Kıbrıs, Irak, 1 raıı. Fil isti ıı Ye ) ı ır ı:ı ıı ist aıı da 

~IHER. ÇEŞİT BANKA MU A1'1.IELELER.1§ ŞU'EELER..! 

~~~l]~~me~~~~~lale~Je~IGJele Yugos';,"{;:: :~a;::;::r~e:.:~:;n;stada 
Muharren Sürmelioğlu Her türlü Banka muameleleri 

Steaua Romana 

PEtROL. 
ACENTA·SJ 

ve 

Yağ, yağh maddeler, kuru sebzeler 

TiCAREJHANESi 

1 MERSiN 

• s 1 N G ER 
Cumhuriyet ~ayramınızı . Kutlular 

Bir genç Türk kızının geni icadı 

SiNGER 
@~C«D® ~&G«~~(g@O C«lVJlAAJlF>~~W &@D™I@& . 

Bir Türk kızının yeni icadı sayesinde her ayakll 
Singer makinasile hiç bir aıat ilavesine lüzüm 
kalmadan 

Örgü yapılıyor ve kumaş dokunlıyor 
Ve bu dokunulan kumaşlardan çok cazibeli pek şık muhtelif çeşitler yapılıyor. 

işte Dikiı makinasile elde edilen bu kumaşlardan boyo.nlara t-1yyör, çaket 
Bülüz, eşarp, şapka ve baylara kravat, çaket, pijama gibi revkalade güzel \'C zevk a \'el' işler yapıiır. 

işte mevsimin geyim i~tiyacmllm mü~im ~ir ~ısmrnı ~olaylı~la ve iste~iğiniz an~a yeni ica~ edilen usul 
sayasinoe temin ede~ilirsiniz. 

Bu işler mağazamızda ve nakış salonlarımızda bedeva 
ö ğretilnıektedir. 

Bu işleri bir defa görmek için mağazamıza ve nakış sa
lonlarımıza teşri/iniz kafidir. Bu işler sayesinde /uzuli 
masraflardan büyük tasarruf yapacaksınız. . 

Her bagan bu işleri öğren ek üzere 
Singer K umpangasına n ura -aat ede-

~ 

rek kagdolunabilir. 
Singer Dikis Makinası Kumpanyası 

iMi~~~~ iM 

Celal Gönençtürk 
, 

ismet Paşa ilk Okulu 
Sokağında No. 24 

Pazaı·Lesi, Çaı·~aııha, Cuma, Cumar- · 
lesi giiıılt}ı•i Saat 1 .ı ) <leıı ( 18) e g 

., kadar Pazar giiııii 9 dan ı 2 ye kadar . 
uıiiracaatları kal.Hal eder. 

~ . mr~ 

ıı• Kô.dri Sabuncu rm; 
§Sa~un f a~ri~ası ve her nevi o~~a mallar !icarethanesii 
ti Mersin Urag caddesi iJ 
~ Fahrikaııııı cıkaı·dıitı ~alıııııl:ır hüıiiıı §! 
i Auadolu<la bü) ijk hir ş<~hret k~zaııuıı~ur. § 
i Çünkü yaptlğı temız, hilesiz, ~ 
~ isçiliği i yidirrı ~ 

~ Ticarethane en İ'Y İ, en güzel mal ~ 

~getirir ve satar, muamelatın da doğru~ 

~luk rehberidir. = 
• ll:iriçteu sipariş alır ve .sünümle Aörıderir. g 
~ Telgraf atlı·esi: Mersin Sabuncu ~ . = Telef oıı ıı umarn: ı 0 :! ~ 
§ posta kutusu : ! 9 ~ 
lrW:mllmmllmlmlmlml'mlmtmlllJi 

Yeni ~lan:ıiıı Mat lıa :u~rnıl& HıısılnuıSttr. 


