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HAZİRAN 

1939 
Yılı; I csayı 

11 3306 

Bir As~eri Heyetimiz lon~raya gidiyor 

Heyet ingiltere ile müsel
lah bir ittifak aktedecek 

............................................. _. .................. ._ ... cm ........ ıı:::m .. ~s:::mm=-s:=~ll:llilz:ır:ıcazı:r.E::1c:ıı 

' f C. H. Partisi 
!idare heyeti 

ı Beşinci Büyük Kurultay delegeleri 

Türkkuşunu ziya- 1 
Bir f ransız gazetesinin 
Hilafı hakikat 

neşriyatı 
Valı"mı"z !lerefine bir t tt• ı 

r re e 1 er Ankara 2 n.a. (Radyodan] 
ziyafet Vef di Pari , Sunr gnzotcsindc Ha 

Alacaı:>c.ımız esleha ve tavyare bedel- ' b G k 1 rif'iy<· Yekilimizo atfodilcn 
5 J Baş 6ğretmen Sa iha Ö c, en namzet ta- beyanatın lıakilrnta avkırı hfr 

l ı . 
erini ihracat kredi/erile 6diyeceğiz. j' lebelerin yaptıkları plô:nörlü akrobati l rnh _t~~ıdığını ,.o hu .ra;r.ının 

harel.atına istirak etti Ilnrıeıye ' '"okilimizin bcyana-
Anka ra, ~ AA (Radyodan) - Londra j ~ tın:ı uygnıı olııı:uiıgıııı ııeyann 

dan bildiriliyor: 1 Ankara 2 a.a. [Radyodan] hils etmek i~in biitiiıı vntnn- 1 .Aııadolıı .Ajansı ıncznııdnr, 
Bir Türk askeri heyetinin ordu Arka 1 Ti.irk Hava Kurumu bn~- da~lnrııı oldoki yardımı csiruo ' H l'f ı, lı 'd k 

nınd K" o b . t• Jt d ! kanlığı Tiirkku~nuıı gezen De- rnemoleri Hlzım~oldiğini ~c . a 1 a~s os~ovaya gı ece an azım r ayın rıyase 1 a ın l ı şinci büyük Kurultay tlolegc 
Londraya gelmesl. beklen ı·yor. 1 Türkk111uı~ıın ?r<~uınıız içinılo 1 Ank ~rn: : a.a. (Rad>'o?an) 

lorino 150 kişilik bir ;ı;ivafet kıymetlı hır ıhtıyat lnın·eti Da rlı hk ısproc gn zetesı ya 

Burada bir ittifak akdı için Türk 1 vermiştir. • olduğuııu bir hitabe ilo htlV'\11 zı-yor: 
1 I He.ret, bn sn.balı Tiirkku~u etmiı-ı doleırelcı·<leıı B H· 1·. • İngiliz kabinesi 8ovfet Ha· 
ngı·ı,·z l1u~ku"metlerı· arasında mu"zal{ere ·< ·< eı • •11111-1 · · K · · M ı rı 'te~hılorini gezmiş, paraşiitle <lo lıaYacı "Cnd " "· r. ·)-· 1 ~·ıcıye ~mıı~erı 1 o oto a temas 
,.,.Ukubulac,·tktı r. 1 d k b"l~ •.Ol ıınızı O\ >..<l ıçın harıCI) e nazırını l\foskovaya 
v ve grupla yapılan atlayışları ıa -a ı ıyetlı bulcluklnrını göndermek kararıudadır. Aucak 

Öyle tahmin ediliyor ki Fransız ge seyretmiş plfinörlü akrobati VO bu yılmaz gençlerin ilerisi hnrici)'O ııazırınrn maegul iyeli 
lıarekatıuı toma~a oyJemi~ ve için çok iimitler balı~cttir,.iııi bu ı:ıeynh~ta m_üs8:ade ~ermez~e 

ne)kurmay reİSİ de bU fırsattan istifade 'Ta]ı· "\'e ]>nı·tı' k 
1
1bundan sonra °Etimo~uttaki mukaboleteıı '"'<·>·~ ·leın· .1t., o başka bır durbın dıplomatık ba~ ·anımız •"' .• 1 ~ ıı. rtevlet nclaını gonderi l" kı· ederek ru- rk heyetı·ıe temas edecektı"r. ? • tayvaro alanına gidilmi~tir.. ,,ce ır. 

B. Hiikııii<ltlin ~a ulııoit-lu • • , 1 M • Q 

' 

.... ~ h Burada bu sene Tiirkknşıırıa ersın rt okul ve a L. Türk heyeti burada silah ve tayyHre V111l ve Parti 83Şkısnıınız alınan bir kısmı erkek talebe ıse 
fabrikalarını gezecektir. Heyet, aynı za 1 RllknOıidln Nasuhloğlu şerefine ile 3 kız namzed bn~ iiğret- binası ı·stı·yo 

Cumhuriyet Halk Pıırtisl idare he 1 men Sabiha Gi)kçonin do işti r • 
lltanda Türk ordusunun silah ve tayyare ıyeti tarafmdbn dUn saat yirmldelrakifo planörlü akrobati hare 
iht• . . d k ki d 1 bir ekş · m ziyafeti verilmiştir. A •• Yazımızın b A şlı~ı apaçıktır r Bııh .;e mahalles'ndeki ma 

ıyacı ıc. ın e on uşaca ar J r. zı· afette Parti te kı'l"'-tıoda. katı .• Yapm_ı~lardır. Heyet mu ve her rur~d 1 h l . y ş a 1 _ ·< • • '"' aeın an ıyacası >ır dam Feril'ouin ~vi (mektep hu 
Tu .. rkı·yeye verı"Jecek harp levazıınatı- çalışanla t b b l tea.kıben laboratuvarları goz- ıstek ıfad t kt d ' E b 

~I 
1 r ama men azır , ::: uo 1 . H ?" e e me e ır. tet u binada iken Ticaret te idadi 

n h k ct•ı ·ı ct• . muşlardı mış Te a>a Kurumu namı- ~ün Mersin bir orta okul ver11 sinden çıkarılarak orta okul ol lu bedeli İ rC<iİ re 1 en e te tye oluna- 1 r. na Jı~rzurum mebmm B. Riik- lıse binası istiyor, Ve bu isteQ'iıı muı:ıtuı· 
1926 

. 
1927

) 
C~ktır. ' ~lyatet, çok gOze_ı ve neşeli 1 rii gonçlodmizi uçmağa t~şeb "' 

geçmış ve çok sıtmlmı görüşme· ı tahakkuk ettirilmesi hali hazır 7 - Şimdıki cumhı.;riyet ilk 

..............- tıer yapılmıştır. I lngı"lterenı· Roma elçı'sı· duruma göre bir zaruret olmue okulu binası 
1 

tur. Nioin mi diyorsunuz, Yeni 8 - Bn son olarak bu gün 
talyan istekleri Bir lngiliz gazetesine göre 1 K -c- . . Mersin'in muhterem okuyucula içinde bulunduğumuz orta okul 

ont ıyanoy u %1• rı işle size bu derdi izah edi binası. 

1to , • Halep ve Hatay t tt· yorum! Şu kısa taıihton görüı-· or ~e 
nta gaze!e etrı ge- • Aok~a~~eA.A~ (:adyodan) Ben de orta oku'da çocuğu anlıyoruz ki yirmi sıl içiude 

ne nefttya a d b k log!ltere hu-kOmetinin Roma okuyan bir talebe velisiyim. Bu sekiz bina deği etirmietir. Yani 

a rıebeple her Mersinli gıbl bu kül u - b k ba•ladı lar n aş a büyük elçisi Kon\ Ciyanoyu zi· VSl3':l UÇ UQU senede bir bina 
r • l . · tür JUVamızla az çok ilgili bu dan d igeriue göQ etmietir. Bu 

lit ~oına a.a - lt~lyanın Kor '• /"' S • • iih • b • k y.ıre~:~~\~\\r.tutulan bu koaae- lunmakta:vım. Çocuklardan i)ğ nun b'1 maddi imldinsızlıklariy 
~Q- ~e Nis hakkındaki iste ki.eri 1 ..,,ıma ı urıyenı~ m ı~ tr ~smı ve Mu aiadan hiQ bir maluma\ alınama reodiklerimi gö~lcrimlt1 de göre le beraber talebe artışı olmustur 
t naaebetiyle Fransa aleyhıne sal petro/lerınden buyük bır h;sse : mıetır. rek böyle bir eks;kıık varlığıuı Talebe artışılll şu eeicilde 
11~ı8leler tarafından yapılmakta · 7M k. . d . 1 Cok önceden acı acı duymuetum hulilsa gösterebil ı liz: l:: 8 Musolinıoio metale~atı~ı' J«' ıyeye ıa e edılecek 1 Türk . fransız anlaşması Duyduğum bu acılar orta okulu 1925·1926 ders ) ılında ao 
~ lla, Cibuti ve Süven uzerın muzla daha yakından ilgilendık ınevr.u\ G mezun; 1935 1936 413 tt leınarküz ettirdi~i günden be . Antakya ( Yenigiin ) - him h~r kıs~ı da Tiirkiyeye 1 Hatay meselesi le ten sonra biraz daha Rrttı me~cut 79 mezun; 1938·1939 ders 
t 'tltaıu kt-tsilmiş bulunan neeri1 J~ondra, 30 - «Xiyuz Ho terkedılcccktır. b • t•kt ·ıa Kıe mevsiminde iken Yeni yılında da 723 talebe mevcudu 
'l, hnldeo baelamıetır ' yo» gazetesi yazıyor: 1ngilterenin tavassutiyle' lr l e l n Mersin sütunlarında (Çocukları· vardır. 

t,r Ciano ailesine ait olan Telg· l :J..'iir1riye Oumhurreisi bü- Frnnım ile Tiirkivo arasında 1 olunacak mız. Çocuklarımızı koruyalım , Görülüyor ki, on ÜQ sene 

tnn~ lhıeıesi, bu gün dört eü yiik~hir ı:ıiynsi mııvaffakiyet yapılmakta olan ~niizakorelor J Ankara. 2 a.a. (Radyodan) Oocuklarımızı nasıl koruyalım I içinde taleb~ mevcudu muntaza 
ll:ıııı~lt bir makale. (Koraika dra eldozjetnıi~tir. İncinüniin krnmn de prensip :ınla~rn:t:-<ına varıl· Paristen bildiriliyor: Çocuklarımızı korumak icir1) baş,man artmıtı ve 30 daıı 723 c Çık 
ııı,~ttı son perdesi ünvanmı tası dtgı bu ınuvaffakiYetin bir kb dığı ihl.n edilmokte<lir. Bu 1 Türk - Fransız anlaşması· lıklı bazı ya~ılar okumu_e .or~~a l mış ır. Aradaki arLış farkı 6!)3 

8dır. 1 · · 1 1 . 1 I'ln Sovyet anlaemasından evvel haklı temeunılere, Mersımmızın kı şi btaluyor, ki bu arııe cumhu B . mı şudur: pronsıp an a:-<masmın ma ııye-, h" 1. . .. 
ıı 111 il gazete ezcümle Koreıka I . .. . t' . 

1 
tahakkuk edilmesine muhalrkak ı ımmet ı zeugınlerının cevap riyetin bize verdiği kühür aşkı 

bG 6
1l &onunda zaruri olarak lngıltoro Turkıyoye 30 

1 
do ~ndur. gözile bakılmaktadır. vereceğini ümit etmiştim. O nın açık bir mi$nlidir 

'' t,:nıc hat1an aileeiue kavueoca 
1 
milyon İngiliz liratıı ve boş Evvelce Tiirkiye ile l~ran j Bu anlaşma çok yakında ü~idim müsbet karşılık görme Çocuklarımızı okutm ak, hem de 

t' ~I ~ 'e zulüm ve itisaf ile tari yiiz harp tnyynrc::-i -verecektir ~a ara!'!ındn Tiirkivovo iadesi hallolunacak Batar meselaeile mıe olmasına rağmen büsbütün maddi rahatlık içinde, okutmak 
J t,l tıkukun iptal edilmiyeoeğini I>nraııııı bUyiik bir kısmı Uo- kararlaştırılan Hata;· ilo Ha- birlikle ilAo olunacaktır. kırılmıe da d~ğildir. ismini ebe istiyoruz. Maarıf Vekilleti onla 
t• ltlaktadır 1 . lep vilftyotindcn ha~ka, Şimali General Vey_gantın. Anka_ra dileş.tirece_ k bir iki _ze_ngin veya rın mnnevi ihtiyaçlarını k ... rı:ııJar 
'
e A i "'azJarın .'·enidcn talı kimıne Y , b t d - b t b t ı 1 1 "' '\d b Snriyonin do miilıim bir par- eeya a ın an mus e ır ne ıce ı.engın erın ge eceğıaı ıala ümit ken eüphesiz çok liliı davran ' ana Ve lsarfolnn:waktır. Buı.ulan bn.~_;- çası .Tiirkivet·e ilhak edile- iledörımeside aolaemanın muhak ederek teselli t.ıulmağa çalıııırol dığı gibi maddi eksiklerini de 
l• ~{ " " kak olduğunu gösterir bariz bir rum 

' 
ka l\Iu:.ıul Petrollerındon mu- cektır.» M . . . d b tamamlamağa gayret e&mektedir ers · delildir. Esasen ereınımız e u . 

tıl 'l'. 1 n J T .. k t · ı . mektep binasızlı~ı derdi bu gÜil v.ek~lel_ın bu gayretine biz Mer 

,,elefon santrallarıı ur gaze ecı e rı Çin siyasi direkt6rÜ ~~ltda.ya Bçıkmdış yenki biı ~e.rt de l~1:;~~~;;, de himmetini eklemek 
"Ql. b tt b / J aı ır. u ert ço eskıdır. Ve 

'ilflda tom tik ey ana a u un u orta okulun tarihile yaşıttır. Ya 1 <186> Sl kız ve <537> si er 
O a londraya Varmış/ar tJe büyük bir afaka Ankara, 2 A.A. (Radyodan) hnız bu gün kEındini daha a 1 kek olan bu (723) çocuğumuzun 

olu'"Or ·ı k I l . d' k . - . ' bu günkıi binada ne "fıkilde ~ ~tı\ .., l e arşı anmış ardır. Qin siyası ıre toru Gançek kından ve aoık olarak hıssettir . . "' 
( d,11 aradan mevsuk bir men verdi~i bir beyanatta : Çin or· mieLir. Mekteplere kuruluş gü ok~duklarıuı lnr rtığcr raznnız 
ı.~'ıı, tlctıaıoııı bir habere göre ı· . Londra - Türk gazeteci le 1 cileri şerefine mükellef bir ziva dusunun her tarafta mut11ffakı- - . . . 1 ıa ızahıı çalışacağız Hu göster 
~. •e ı nunden berı geçırdıği değişikli k . 

1 
d·g· . 1 k 'k 'ı ı ~<ı\ Mersin telefon Rantral rınden mürekkep altı kişilik bir fet vermiştir. . yetlerinin devam etmekte oldu ~i her bakımdan tetkik ed~rsek • me • ı~ e
1

1 1:;z} ıa ı at; (Mersin 
'tı~ Şe:ı'tkın bir zamanda oto I grup buraya gelmiştir. GazelAci Gelenler arasında (Ulus) baş ğunu, Japonların ise askeri du bu fiklrlerimiı daha sarih anlaeı ob~ta o u ukn

1
u,,, lususi bir okul 

~ '~ b e sokulacaktır. Konu !er büyük alAka ile karşılanmıe muharriri Falıh R fk At rumlarından tamamile nikbin bu ınası yo u.u yüzünden bir 
~ 'ıı u &ant il b" 1 1 1 ay, lunduklarını her yerde rüzlerce Jır. 1 • ''-iı ra ar ın numara ı lar ve Türk sefarethanesine git Anadolu ajansı umum müdürü MerHin ortaoknlunun tarilıcesi senar salıcı gıbi mütemıldi)'en 

'' ,~tı bflboloııyacaktır tikten sonra hariciye nezareti Muuffak Men.emencioğlu da var telefatla geri Qekilmekte olduk M . 'yer hatta mahalle değistirmie ul 
i• ~lt<qlltei" er karıısında Adana !matbuat eefi (Pıt) i ziyaret et dır. lllrı sö1lenmi1tir. l d e~sı:.:rt~ okulu ı~:G :ı: duğu bakikatıdir. 
iif ~ 'eti " halkı namına büyük · ı d. • k ~ k [ • k ın a eım 1 1 ayatepe _1 0 u lzah edilince görü!ecekıir ki 
e ~~~rinc du1duk, Uzun zaman 1,mıe; ı~. b .. "'. . . :ur . ga):etecileri tayyare QCU sngeme ·urumu lunda aoılmıe olup bu guu~ kıı bu günkü bina önümüzdeki yıl 'bq, lııılteaddit defalar biı de at uat ırlı51 reısı Yod, fabrıkr1.lar_ıyle deniz ineaatı fahri dar ~e~ietlrmie o:duğu bıaalar dar gelecek ve mektep binasınıu 

~.'~•ııu,~l1 a Jaıdıı. te me•cut , matbuat klflbünde Tftrk gaıete katarım zıraret edeceklerrtir J 5 günde 4 J J yaV• eırasırle eı.mlardır: . . . 
·" " ' "" 1 B - kü deA"ıetırılmesi mecburiyeti kendi 

ıı ~ \t, \,;~ btQ bir suretle ihti1a l 1 spanyadan 1 Husyan ·ı ruva baktı ·ık k ~ b~ g~D Kayatepe ni l{ÖS!tıreceklir. 
•Q(' ~et, aeloıediğinı ileri BÜ" m nu usu 1 ~ ~u Şi:;tıd Fransız k . 1 Bu derdin devasını evveııı 

ı~' :• ~~i t~a •e Menin gibi bil Son a6nüllü/er ele Ankara, 2 A,A. (Radyodan) loshanesinin bulnndu"'u binao·nso 1 lıiı .Mersinliler düeünelim. Sonra 
.le' 

1~ı tıı61 caret te iı merkezini o o ••• Çocuk Esirgeme Kurumu 15 • I 
s~ Gter~llel bir muhabere hat ayrıldı/ar Ankara, 2 A.A. (Radyodan) son 15 gün içinde 413 hastaya 3 - Ziyapaea gazinosnnun Maarif Vekilliı'ti ilo birlikle hal 

1~11 t''ı ltıoıı de buıunanAdananın S. Rusyanın nüfusu 1930 daki bakmıe, 305 1urunun dielerini üst kısmı; Qareeiııi ve iiee aQılması imkanla 
,,o' ~lt~i~tır h~ı~ bir oaaıtara kavue Ankara, 2 A.A. (Radyodan) tahriri nüfusa göre 170 milyon tedavi etmie, 17 Qocuğa giydirme 4 - Yanık mektep adı veri rrnı araetıralım. Halta binayı 
~jll ~'11~ 14 tlo8• e Qok lüzumlu bir ispanyadaki son kalan 500 suretile yardımda bulunmuştur. len bina (mektep burad Ticaret hazırlıyarak Maarif Vekillellnden 
:ı 1 ta~ ltı(l

1

~'.. te_ıg~af ~e telefon kieilik gönftllü kafıleei bu 467166 idi. Bu yekun 1936 sene Kurum rine bu müddet zarfında \'0 idildi adını almıştır;) lise aQılmasını isliyelim, 
r9l1 tlirı6 :rıuQuuüo bu kararı I gün bir vapurla hareket etmie sine kadar yüzde 12 fazlalae· 1581 Türk rurusuna pak tarize 5 - Tarsus eoeesi ıizerinde Bir «_:ocuk voli~i 

areılarız tir • mııtır · yapmıotır. \le ietasroaun günerindeki bina;· M. A. Özdilek 



YENi MERSiN Sayfa : 2 

1 
Yaznı~: ı 

1 
Honrı 

Bordo3u.· 1 

SICAK KÜL 
1
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Elektrik ve 
Hava gazı 
Resimleri 

Bir aylık Adli faaliyet 
Mayıs içinde Cumhuriyet Müddeiumu· 

miliğine 151 evrak tevdi olundu 

GQney Yurdda 
-Folklör-

Alalar sözü -Deyiset 

~ Mayıs 939 ayı içinde Mersin' meşhut suç rlaus1 gelerek bun 
renm derhal kapanması lazım. ediniz. aialiye Vekaleti elektrik ve Cumhuriyet Müddei umumiliali· 1 ıa .. dan 3 adedi umumi hükümle 

Yara kanıyor. Bu taze ya- bana inanınız ve bana rardım 
- 23 -

Derliyen: Sait Uğur 

l nsan bir vare"'la 1·ile harbe gi · Mo"'svo"' do·· Noru". bu Qiddetli hava gazı tevzi müessesqlerinin 51 /t. 1 , , u " " w ne 1 dan ge miş, bunlardan re tılbi tutclmus olduQ'undan 
rcr. SiUUiııı tekrar mütecavizin itirazlara kareı duramıyacaltını elektrik te ha9a gazından alı 17 tanesi talepname ile Sorgu meşh.u~ s~çtan cık_arılmıe _ve 32J 
eline· geçmad~n enel manirane anlattı eimdi· Oda eski sil4b ar nan resimleri tahsil etmiyerek hakimlığiue, 84 adedi iddianame adedt ıddıaname ıle Aehre ve. 
bir eekilde kurmak parçalamak kadaeının koluna girerek : müruru ıamana uğramal a rı hak ile Asliye ve Sııth ceıa mahke sulh mahkemelerinb verilmie 6 { 

-D-
• Deteden büyük fil ur· 
Dallı söz yerd0n mal oık•" 

rır, acı söz dinden lmand•P 
çıkarır. Jilzım • - Peklll!l. Bu izdivacın önü kmda yeni bir karar ittihaz et melerine verilmiş ve 26 adedinin adedinde de amme menfaatı gö · · v kAJ t b k · ' . . rülemediğioden takibat icrasına 

Piver I.anje beklenilmlyen ne aeçeceA-im. Süzana haber ve mıştır. e ne u arar ıle elek de suQların bır kısmı sabıt olma h 1 ·· - 1 d.,..1 k 
* Dökma su ile detirmeP 

,., ma a goru eme ıl§ ne arar te 
receğim. Belki Nikol muhalefet trik ve havagazı tevzi müesse masıoa ve bir kısmında da am ri!mie•ir. 

dönmez. 
bir sabırla : 

- Beni dinleyiniz, kızımın 

saadeti konueulurken sizinle an 
laemak arzusunda olduğuma ina 
nınız. Bu hayati meselede benim 

9
der. GenQ kızlar, çabuk kapılır selerini resimleri tahsil ile mü me menfaatı görülemediğinden Bu ay gelen 215 ceza iJılma 

ıar. Kadınlar da öyle değilmi'? kellef tutmaktadır. Her hangi 
1 

takibat icrasına mahal olmadı~ı tından 168 i infaz edilmie ve 
Acaba bu fena ahlBkından uz · bir ihtimamları dolayısiyle mü~s na karar verilmiştir. 47 adedi haziran ayına devredil 
geçemezmi? seseler resmi tahsil etmedikleri ' Gene bu ay içinde 41 adet mietir, 

• DinPizin hakkından iına11 

sız gelir. 
• Digreni yiyen sıpa bit 

daha harmana gelmez. 
• Dadı dama~ında kaldı· 

- 1 
de hakkım var biliyorsunuz'? - ~ıkolun eu Şarl Donura ve mururu ıamana uA-rattıkları rı· 

- O halde neden bilhassa karsı aekı oldu~una kanaatim takdirde reııimler müesseseler; ıcaret ve Zahire Borsasında . bir 
talık satış raporu 

haf- • Daha neler tavuk melet 
kurba~a oturmue çocuk belet• 

• Dervişin fikri ne ise zikri· 
de odur. 

müdahale edip bizim hazırladı- yok . den aranacaktır. Messeseler 1 
ğımız. Süzanın hazırladııtı bir - Siıe söJledimi '1 mümkün olen her oareye baevu 

- Hayır, hissettirdi. Evden rarek cereyan bedelini abuneden : Ticaret ve zr.hire 
saRdtıte mani olmak ietiforsunuz 

- Şu gördüA'üm Şat'l Do· 
nu1la, eu eöhretini ieittialim genç 
le Nikolun bahtiyar olaCaA"ına 

uzaklaemak için evlenmek isti- tahsil edememie ve zaman vaki Buğday sert sark 

borsasından alınmıştır. 
20 000 4 5375 hazır MM.T 

P,V.T 

• Davetsiz varan kuru rerde 
oturur. 

olmus ise, rt:1smin tahsili için 1 
" " • vor. .. 1 •• 1 • rer i 

260 000 3 875 a 

240 000 2 75 -3 125 kısa 
• Davulun sesi uzaktan hOf 

gelir. 

ioaoabilirormusunuz siz ? 
- Tabii inanıyorum. Fena 

bir eöhreti yoktur. Metresleri ise 
hiQ yok gibi. Bu hususta izahat 
aldım. Halbuki erkekliQ"inin bü 

Evden uıaklaemak içinmi(. gostermt:kle mükellef bulunduğu 
Hakikatmı bu? Piyer Lanje za-, ga!ret ve ihtimamı isbat eden t Arpa 
fsrinden memnun kalmı:vacakmı? muesseselerden resim aranmıya 

Baeka bir muvaffakıyet aramak caktır, 1 • 

Anadolu 
yerli 

45 000 
485 000 

vad ve hazır M,V,T 
4 -4 125 • • 
3 tı6 3 625 vadeli ve 

hazır • 

• Deniz ,anrnda kuyu kasıl 
maz. 

• Dağda kurt dolaıır 
bize bulaeır. 

200 000 için istirahat etmeden koeacak , Yulaf 
Süzanm anlatmak istemediği ve Fuar macları icin i • 

,, 3 6875 .. P.V.T 
M.V.T 

• Darısı başına. • hazır , ' 
hazır lanı- Çavdar anadolu 

Nohut • 
tün güzelliğile kndmları teshir mösyö dö Noruaoın nezdinde 
etmesi lbımdı. Hen im istihbara bulunan esrarın anahtarları pe program 

25 000 
90 000 
36 000 

3 6375 
3 70 ·4 
6 25 -6 60 

20 

• • • Doğru söyliyeni dolc&J• 

.. • köyden kovarlar. 
·~~~------------------___.,,,, 

tım fevkalllcte. Tehlikeli rabıta- şinde gidecekti? yor 
)ardan baeka bütün çapkınlık- - Evdeıı uzaklaemak arzu lzmir _ Fuar günlerinde 
!ara müsamahakar duranmalı. 1 sunun sebepleri nediı? Neler re yapılacak spor temasları ve ha 
GenQlik, gençliktir azizim. reyan ediyor evinizde. reketler için de bir pro{tram ya 

- Bazanda lüzumundan faz - Bir şey bildiğim rok. pılmıijtır. Beden terhiyesi genel 
la sürar. 1 ~ü~ük ~ir sükut] Süza.nın ~ir direktörlüğü tertip edilec~k spor 

- Ya onları ihmal etse. dueuncesı olsa aerek. Pıyer şup temas ve musabakaları için faa 
- Kim onlar? heli heyecanlara kepılmağa baeı liyete geçmiştir. Yapılacak fut 
- Kadınları. lar · bol ve güree temasları beynel 
- Onu bu kadar eafmı zan Nikolun izdivac kararlarının milel ve temsili mahiyetle ola 

nediyorsunuz? . . yıkılması eimdi kAfi gelmiyorf cakhr. Ayrıca pisiklet ve rüz 
- Pek saf değıl. Ya hır de ona. Baeka nasıl bir tehlike me yı.meları da yapılacaktır. 

jenere olsarch'? 1 genQ kızı. kızını tehdit edebili· lımir ~ lstanbul - Ankara 
Pirer Lanje biHün nefreti I yor? Annesile, övey babasile, kar şehir muhtelitleri temAslarının j 

ne raA'.men silah arkadaernın ko , deşile, ayni etde yaecımanıo ver büyük bir atılka uyandıracağı 
luaa gırer. Erkekçe anlaeması j di~i korku ve nefret ne olabi ve ÜQ muhtel itin en kuvyetli 
lazımdı onun. Uçurumların derin lirdi'? Bunlarla sadece bir anlaş kadrolariyle bu müsabakalara 
liklerioe inmek llizımmıY • mamazhkmı yoksa? Sevgi ve iti ietirak odoceA'i anlaşılmaktadır 

Kont dö Norua heyecanla: mamların bir ıarafa doQ-ru mey 1 
taoibe~~:~ . göstermek sartile linin uyandırdığı teessür ve he Berlin . stan~ul Hava 

- Delilim yok, fakat hissi· yecanmı? Yerinden kımıldamı· seferlerı' "a~ıa,lı 
kllblelvukuum. yan fesat bekli1en avcı sabrile U 'I U 

Bu hislerimin na üzerine is· oda önünde koean avı ürkütme İstanbul - Berlin · lstanbul 
nat ettiğini söyliyece~im size. mek için nefse bile almadan ya Hava seferleri 1 Hazirandan iti 

Şaı·ı Donutu rakından anla eamayı nefsine icbar edecekti. baren baelamıetır. Bu münase-
Lakayd bir sesle : betle Berlinden lijtanbula bir 

mak üzere bir gece barındaki 
- h d t mahremane bı·r - Süzanm bir düeüncesimi 

muşa e a ını 
dediniz ? 

tarzda anlattı . 
- Casuslama bir is değilmi Evet, manasız bir düeuuce 

bu ? kadınların kıskanç olduklarını 

- Nasıl teUlkki ederseniz. bilireiniz. 
- Fakat bu kafi değil. 1 - Ona kıskanç olmak fırl'a 
- Bende ayni fikirdeyim. tını b~lkide. hazı~lamıe oldurıu~. 

Yalnız bir gün, bir meslektaeım Şuphesıı. lzdıvac uzun bır 
la bir münakaşa esnasında, oıt bağ azizim. Evet bir erkek icin 
tunun Şart Donuyla arkadaşlı- çok uzun bir bağ. 
ğını bir çok mühim sebeplerin - Etet olabilir. Fakat Niko 
tesiri altrnda bozduğunu duy · lun bu iete al4kası ne? Onu, ka 
dum. Hissikablelvokuum, süphe rı koca kavgalarınıza niçin ka
lerim beni aldatmıror görüyor· rııtırmıyorsunuz? 

tayyare gelmietir. Aynı tayyare 
ıle Be;-lin müsteşarımız B. Ga
lip de lstaubula gelmiştir, Tay 
yare sabah saat 7 de hareket et 
miş akeam saat 18,5 da da Yeeil 
lröye golmietir. Bu münasebetle 
Yesilköy Hava meydanında ha· 
varolları mensupları ve gazete 
ciler tayyareyi karsı lamı el ar ve 
Yeeilkö:v de bir cay ziyafeti veril 
mistir. 

Bir alameti farika nizamna
mesi ~azırlamyor 

Pirinç Ceyhan 
Pamuk klevland 

• Kapı malı 

Yapa~ı Auadolu 
Tiftik sarı " 

6 000 
20 000 

5 000 
8 000 
8 800 

JI~ turfan~a Bamya 
T arsusun Ebülhadi 
köyünden Osman 
Yıldız tarafındau 

yetiştirildi 

Turfundacılıkla i~tiğnl eden 
B. Osman Y ıl<lJZ 

44 
38 50 
57 

100 

• .. 
" 
• 
" 

M.M.T 
M.V,T 
MM,T 

• 
K.MT 

Halkevi idare heyeti 
toplandı 

italyanın 
, .. ......... ··-· 

Deniz ve harJa 
kuvvetleri 

Romtt, a.a. - Ayan ml'custıı 
de Bahriye bOtçeslnden babsedt11 

Bahriye mDşleşarı Cavagnarl, ıtıl 
Halkavi idare heyeti Baskan dO 

yanın hali hazırda modern bit 
Fuad Mörelin riyasetinde haf ıı 

nanmaya sahip otduAounu berb' 
talık toplantısını yaparak ev Qa 6 1 ti 
lıemaları üzerinde muhtelif ka gl diğer bOyOk bir deniz defte 
rarlar vermtelerdir. nln denanm111 ile mukayese ·edil 

GeQ vakte kadar süren bu meklen kallyen korkusu bııl1111 

tf)p\antıda neeriyat komitası üye madığıoı beyan etmlştlr. 1 
!erinden Hüsamettin Karadağ Hatip, bu dooanmanıD yeli 
tarafından nesredilen (Hayvan 
\arda kıl kurdu hastalııtı) hak 
kındaki broeürün ilimiz kaza, 
nahiye ve köylerile bilumum h:.I 

c:flzUtamlttrla mOtemadlyen zeOgfll 
leşeceğinl söylemiştir. Bahri pr0' 

ramm ber biri 30.400 too bacıJJ10 

de 12 kruvazörOo ve 16 b01oı 
kevlerine dağıtılmasına karar vtt deD labtelbablrln loşasıoı d :rplş e 
rilmiştir 

Bir 
kısmı lkmal edilmek Ozeredlf• 

Ctıvagnarl, ltalyan sabllıerl· 
ntn mOdafaasındakl ehemmiyeti 

1~ 
Dolandırıcılık suçile baroz ettirdikten sonra, nence oı: 

. . . 1 rak, ltolyanın bahri noktal ııa~ 
adlıyeye verıldı dan tamomtle hazır olduğunu 

ıo 
Mezitki köyünden İbrahim botta uzun blle olsa ber tO'ıe 

oğlu Mehmet Yae adıcda Mah harbe devam edebileceğini sö1 
mudiye mahallesinden Abdur mlştlr. 

rahman Ôıderinin 12 lirasını Hııva bQlçeslnlo muzakere•1 
İki senedenberi Mersin ve (senin polıste tevkit mü er' esnasmda da müsteşar oeo J 

Tarsus muhitinde Turfanda bam 

yayı Tarsusun Ebülhsdi köyün

de oturan ve sebzecilikle ieti~al 

zekkuen var, bu işten kurtul · tJtır 
Vatle, İtalyan havacıhğıoın P .ı 

man için 12 lira lazım) diyerek ıer 
dolandırmaktan suçlu olarak ~lslan ve ispanya muharebe ~ 
hakkındaki evrakile Cumhuriyet sayesinde daha ziyade kuvfetll 

eden Rumeli göçmenlerinden 
B. Osman Yıldız cıkarmaktadır. müddeiumumiliğine teslim edil- mlş olduğunu söylemiştir. re 

m iştir. MUsleQar. lta )yada tat1' .ı 
Mumaile1h bundan on bee w !" 

gün evvel ilk defa olarak tur · Bir ay içinde Ceza fııbrlkaları inşaatına devanı ed~,ı 
evine giren mah- ğlnl illlve elmiş ve lspaoJ8 ~ 

binin htıva bombardımaol•''ııo iktisat Vek41eti bir alameti fanda Bamya yetietirmie ve pi· sunuz • - Ouu, Süzan dahil etti hu 
- Bu mösyönün ismi? iee • 
-· Sır kalmak eartile evet. farika nizAmnaılle projesi hazır 

- Peki neden anlamıporum? Jamaktadır. Üzerinde son tetkik 
yasaya l irmi kilo getirarek kilo- kumlar tesirinin her lDrlD tabmlnlo fefr~ 

Mösrö Emil Randan. 
- Kendisini tanıyorum. 

Kont dö Norua gözlerine 

dalan hayali elile sanki uzaklae 
tumak iater. Gülerek cevap ve· 

sunu 120 kurustan satmıetır. Gel de olduğunu h~batetlletui teb' 
ter 1apılmakta olan proje önü- Qen sene de Osman Yıldız ilkf Mayıs 939 ayı içinde sehri ettirmiştiniz 
müzdeki günlerde devlet eiirası· t miz ceza evine 54 mahkum 29 -----

- Bana inanmıyorsanız gi· 
dip kendisini beraber görelim. 
lhtiyatlarıno raA'men, bildiklerini 
size anltıtmı.ktan çekinmiyerek. 
Bu mühim ahval kareısında eü
ktlt edemez oda. 

Pirer Laoje daha kuvvetle 
sözünü bitirmez.den evvel : 

- Sözlerimi reddetmeyiniz 
size rica ederim Kont. Kızımdan 
arrı raeadığım seneler sizin zen 
nettiğinizden faıla acı durdum. 
Onu niçin tekrar görmek isteme 
diQimi biliyorsunuz. Onun çocuk 
luk tarlıAını iki tezat aile his 
leri arasında hırpalamamak için 
ondan uzaklaetım. On bee sene 
süküt ettim, uzak kaldım. Onu, 
sizin ruvanızda çiçeklenmesi icin 
bıraktım. Ben bu koncanın açı 

he güzelliğini seyretmedim. Ka 
bahatım tar. Bunu şimdi anhyo 
rum. Onu butün uzaklıklara rağ 
men hep sevdim. istirham ederim 

de a bamya getirmieti. 1 , 
na verilecektir. Projenin rüksek m'lvkuf 2 para cezası suclusn, 'il, •.. ı• l Si 
tasdike ikttranrnı müteakip der TurfandaCılığa Çok ehemmi- 7 borçlu olmak üzere ceman 92 l ı ogre ım gaza 8 ~ 
hal tatbikatına geçilecektir. Pro yet veren ve bu uğurda sarfı kişi girmie ve mevcut m!lhkü Maarif VekAleli tarafıııd:ı 

rir : 

- Çok korkunQ bir eey 1 kı
zına 4eık oldu~umu iddia ediyor 

- Şüphesiz hem korku hem 
dehşet veren bir düşünceye ka· 
pılmış • 

je yerli kumaeların Avrupa ku mesai eden B. Osman Yıldızı minden 46, mevkufinden 31 para hafta! k 1 k d·ı n (il~ 1ı 
1 1 ı o ara neere ı e , 1 

maeı .diy.e sahlm~srnı d~ ~a~a takdir eder ve muvaffakiretin-
1 
cezası s~çlularından 2 ba~r~tan 1 relim) gazetesinin 15 iooi s• 6111 

men önlıyecek hukümlerı ıhtıva I den dolayı kendisini tebt'ik ede mütev611ıt suçtan da 5, kıeı ol it h.f 1 k kıfısJ f 
etmektedir. .riz. 1 mak üzere 84 kiei tahlife olmue on a 

1 
sa 

1
. e 1 °1

8r~ . r es;' 1 
- DeA'ilmi'? S\izana ilk tesli 

düf ettiğim yirmi beş, yirmi se· 
kiz yaeında olduğu zaman ne 
kadar güzeldi hatırlıyorsunuz? 
Ne taze, ne güzel ı ,bir vücud re 
pısına malikli o. Gözün ve du· 
dakların neeesiydi o Farkında 
olmadınızmı siz? Nikolun bugün 
tamam.ile an:ıesine benzediR"inin 
farkında değilmisiniz. 

Biçki, Nakış, Dikiş sergisi 
5 Haziranda Halk 

evinde açılıyor 
Müze ve sergiler kurumu 

toplanarak bu rıl acılan biQki, 
dikie, 1urdu talebeleri tarafın 

Piyer, bu euur11uz, ve hata 
ile dolu itirafın kareısında sen · dan hazırlanan ielerin bir sergi 
deler. Fakat, henüz tamamile kurularak halka teehiri hakkın 
anlamak, dinlemek i~tediğine iri daki talebini tetkik etmielerdir. 
şemediği içiu hislerini zapteder' istek yerifıde bulunmue ol 

- Fakat o, sizin kızınızı duğundan Eerginin 5 Haziranda 
gibi . t halkavi salonunda kurulmasına 

- Sonu ur - ' karar verilmiştir, 

razı •e rest ııı ere ıntııa jl8f 
tur. tir. Gazetere aırıca bir de 1f11 

l·ıman Habarelrı· yapıım1e1ır. ôtretmen •' ıP,., 
menlerimize birer tane ediP 

Bir Motosikl&t ~ir çocuğu 
L\manımızda bulunan Alman rini tueire ederiz. 

bandıralı Ksblre ve Makedonya __ ef 
1.6.9S9 günü saat 17,30 sı vapurları hububat yUklemekle,ı 1 1939 J mir elit 

rnlarıoda Nusratiıe mahallesinin TUrk bandıralı Sebat vapuru Ka-' z 

yaraladı 

Göz ne caddesindeGabriyel adın · ı ramancılara alt kömUrO, Şule va nasyonal Fuar•, 
da bir şahıs Motör11ikletle dola- puru da demiri boşalmııkta, Ame • • ,. tefi' 
sırken Devlet Demiryolları köp l rlkan bandıralı Ekisportlives va- bır mılyon ID uŞ 
rüler ineaatıoda Qalıean İsmail puru krom madeni yOklemekte ~ • ğ x. d 
Öcalın Doğan adındaki çocuğu ltalyan bandıralı Obevlra vapuru nın U ra5 I ır. ·ot~ 
na Çarparak bacaaından ağır,, krom yüklemek Uzere beklemek Mallarınızı şirnd1 

vücudunun muhtelif yerlerinden te olup dQn gelen Dcolzyollarıoıo 
de hafif sur.ette yaralanmasına Dumlupınar vapuru eşyayı tocca hazırlayınz. e,yl~I 
sebebiyet vermistir. Yaralı ço· J rlyeyl alarök bu gUn bereket edef 20 Ağustos - 20 
cuk qastaueıe kaldırılmıştır. cektlr. 
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Ankara 
Radyosunda 

bugiJnkü proğram 

YENi MERSiN 
,ıın __________________________ ~----~mı. [§]~-------------@ 

1 

' 
K a n un, karar v e t a m i m 1 er 

ır::'I ----------~r.:1 -~ ..,. ..... _ 1::.1 1::.1 

MERSiN 
PiY t\SASI 

3 HAZiRAN L 9J ~ 

1 l A N 

1 
T aasus vakıflar memurluğundan 

Keşif Muvakkat 
Türkiye Radyodifüzyon a.. l hlı • · l r.;-ı- 2-6-939 

Poatal~rı, Türkiye Radyosu ırıemur arın me timıyet eri aid olduk- ~-
==~ bedeli teminat 

Lira k. Lira k. Mevkii Nevi v kfı 
A11kıra Radyosu. ları dairelere bildirilecek Pamuklar 

DALGA UZUNLUJl.eU 1 D 1 t · 1 • d - k. Klevlant \.J - eve ış erın e mus. um olan ihtiyat subayların o - ı 
1' 1639 m. 183 Kcı. 120 kvv 

1 
tahtem maaşlt veya ücretli mezkür madde hükmiJe Aske· K=~~~~b 

.A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. memurların mabkümiyetleri ri Ceza Kanununun aı nci Koza 
20 l<vv T A p 31 "'ıO m mensup oldukları daire amir- madd . h'''- - "t tb'k d'I k Kırma 9,65 • · · • , • l'kl . . . . _. . esı uııı;;muJ a ı e ı me K 1 -Kes 20 Kvv l ı erıne bıldırılmtdıgı cıhetle üzere hk' . t .1• 1 ozacı par agı 

Cum~rtesi 3t6/1939 bu babil mahkum mem~rJar nekl ~.• kumt.•lye ' 
8
.m. arı ör Buğday- Çavdar 

h k
'- . erının a ı eşmesını müte S d l 

13 30 Proüram I a ıundi aıd olduğu daireler akip s 'h k" . 'ht' ert ana o ' .., h k . . arı unyesı, ı ıyat su y k 
ce a larındA ınzıbati muıme b l k .. 1 1 umuşa 

.. 12,85 MOzik (Neşeli mu- ' ıe tatbik edilmemekte oldu-un ay~ sıcı ~umarası .mensup 1 Ye::-li buğdayı 
ııfı . Pi) ! g oldugu askerlık şubesı tesbit , Ç d 

· 1 dAn badema ge-rek maqlı ve edilerek d • M·w M" d ı av ar 

r 
14,00 Memleket saat Aya- gerekse ücretli müstahtem bu faa V k'logt'ruca .. 

1
d

1 
•
1
u a: ı' Anadol yulaf 

ı, aJ'a .. 1 • . e a e ıne gon erı mesı A 
1 

as ve meteoroloıı haber- unaıı memurların mabkumıyet mezkA k"I tt b'ld' .1 rpa 
eri · 1 . h . ur ve a e en ı ıra - A d 1 • erı alrnde keyfiyetin derhal mi t' ı na o 

1 
14, t O TUrk mUziği 1 aid oldukları daire amirJilde- ş ~ k' . f k .. _ ı Yerli 

. ~ Peşrev 2 - Arta kinin Kur·' rine bildirilmesi. 
1

• 
1 

•
1
' ar muva 1 gorul- Nohut şark 

~.1lıhicazkAr şarkı: ( Cismiogi-1 2 - lo7G sayılı ihtiyat za ~ek~e ıbtı~at sub~~ların mab 
1 
Fasulye an.adol 

ı) 3 - Sehak: (Çılgınca sevinç) bitleri ve ihtiyat askeri me- kumıyetlerı takdırınde de bu f Yulaf yerlı 
4.- kemenca taksimi 5 . Fai·lmurları kanununun 23 Oncü yolda muamele yipalmasınıntMercimekıark 
~rıio: (Badei vuslat içils: n) maddesine göre ibriyat subay dairei kazaiyeniz dahilindeki , Sahlep 
a - Şemsettin Ziya: (Ey konca lık sıfatının zevalini mucip ola Müddeiumumiliklerle Mahke-f Tatla çoğeD 
Cıl) 7 - Muhtelif saz esarleri J cak mahiyette bir ceza ile melere bildirilmesi tamimen Balm~mu 

il~ l4,~0,15,30 MUzik (Karı- 1 umumi mahkemelerce mah· tebliğ olunur. Cehrı 
Program. PI.) 1 Susam 

t 15,30 Milli kUme musaba lQ ıg Yapalı 
,:~~:~)(19 M•Y•• sıadınd•• Dünyada Neler ..,Eldu 1 ::,~b 

19 
Oluyor 1 Anadol 

,OQ Proğrem KJ-
19 or; < --------------------C Aydın 

Pı) , \> Müzik Dans saati p } y k u pazarı 1 anmıı yapak 

19,45 Trırk mllziği (Fasıl O b' . . . . ~üz yunu . • 
heyeti.) o ır seneden berı Lond yıl on ıkı mı iyon 1 ngiliz liralık onya malı tıftik 

20 10 K (O 
1
. rada her sene bir milletler ere pul satışı olur ÇünkU · burada Yozgat 

ti~, h 'd. 1 °~u)şma ış po ı- sı pul pazarı kurulmaktadır. toplanan tOc~arlar, dünyanın Keçi kılı 
a ıse erı G 1 d .k. . . bil 

21 2 
eçen e e on ı ıncısı. yUk . bO .. . 

' 5 Neşeli plikhu . R. bir lokantanın salonlarında en yurc pul tıcaretini ~apan Pirinçler 
l'ı, ~0,30 Memleket saat aya- açıldı. l~rdır. Bazıları beş yOz bın pul Msraı 

1 
1Jans ve meteoroloji haber- p · t M'JA d A bırden alır. Ceyhan eri arıs en, ı ano an, ms . 
· terda odan, ZUrihteo, Liyejden Bu senekı pul pazarında ÇRy 

ı . 20,~5 TOrk mOziği ve Danzigdeo gelen kadınla er• en çok pul alan memleket Hin Kahve 
tici1rR:!•k . F?rsan: C?ı handa bi kekli beş yUz kadar pul taciri distan olmuştur. Hindistanın ! Bade':", ç~kirdek 
~i: . vdığım sensıa) 2 - Şev yüz dokuz masada toplanıp ça Bom bay ve Kalkfita şehirleri, J ıçlerı 
3 .. ~ılm!yorum ban~ ne oldu) Jışmağa haşladılar. pul ko\leksiyonlariyle maruftur. Tatlı badem içi 
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Yukarda mevk ii \C k•· ş · f ue<lrli yazı 1 bir kıta 
fur~ntııı tamiri 2490 s ı yı ı kafllın t~yarı • c·ı r.çık 
eksıhmeye kor111luıuşılur. ~tflna k<ısa ~3 f> 939 gii 
niin•feıı itihl.1~~11 oı~ h ıı ş gündiir. 6 .f,_939 s ı lı giiuii 
saat 14 de ıla:~le:'lı y~p~lacağırıd:.ırı ralip ol uılaruı 
o giin larsus vakıflar ı<lar.-ısine nıiiracaatları ilan 
o ~ un u r. 26-28 3 4 

1 l A N 
lçel vaklf lar mü~ürlüğün~en 

Muhammen 
bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. Cinsi No. Mahallesi 
5CO oo 37 !Jo Mağaza 8-20 Cami şerif 

YukHrda y:ızılı mağazanın 939 yrtı ican on 
. gün müddetle açık art1 rıua ~urelile miiz<ı ve<leve 
çıkarılmıştır. ... ., 

9-6 939 Cuma giiufı saat ı 4 de kali ihalf~si \'3-

pılacağından islP-kli olauk:d<t faı!a mahinıal aln;:ık 
isleye1ıl t> ri n vakıflar miidii rl üğiine nı iiracaa t elme. 
leri ilan olunur. ı - 3-6 s 

i ı a n 
Mersin Öğretmenler Tasarruf San~ığı Başkanhğm~an 
Tasarruf S;ı n d ıgı rıırı SP ııe sonu hesa pl arın ı 

görmek ve Yt>Hİ intihah~tı )'3pmak nz~re l 2 6-939 
Pazarlf'Sİ giinii sa<.it l4 de hiilün Ü\'fl leriu Can 
kaya Oku'unda toplanmaları rica olou;ır. • 

1-3-5-7-9 

i ı a n 
Refahiye asliye huku~ mah~emesin~ın 
Berayı .liccı rfll ll e ı·sine giL.miş olan HPfahiyt•l i 

Hasan G azıden 9 .... s~ne~leu b~rı. ııtH'f.de buluJHfuğu 
haber alınamadıgı ıddıa <>dılmış oldu~nnda n hıı 
hususla malı kf• me kara r· ı il t~ ıaıızim kılına u il:\ n 
varakası 140 kıınH· harcı ile g;öııderihJiiFinden ~le r 

' ·- ~ 
Çtp • ~ertıan: (Göğsumdeo ka Pragdan gelen bir tüccar Bu şehirlerde öyle kolleksiyon Acı • • 
(()

6 
~it~ın) 4 • Şemsettin Ziya: için de yer ayrılmıştı. Fakat lar vardır ki kıdmeti 3o 000 Acı çekirdek 37, 

sindP- gazel~ iıı tiş a r Pdi)orsa ilc'll eltir i l nıesi ile ga 
zeteain bir nnshasırııu mahkememize tevdiinin te-

rı2ııın dalgasını dinliyorum) ne yazık ki yeri boş kaldı ile 4o ooo f ·ı· l' , Urfa Yağı 95 
1 00 Mu ·k (M ht ı · r · , ngı ız ırası ara· r· ı 75 ıı ırı ı rı'ca olu r tilrrıi 1 zı u e 1 se- Londra pul pazarında her sındadir. _ç.,_e ___ ,, _____ __,;; ___ a ~--.. ----: .. n_u_. ---------------

l(e ş beste, şarkı ve sema. • " 

c,~: 21.20 Temsil (Nedim ge- Haydn öleli 130 sene oldu 1 L A N 
1 y ezan: Ekrem Reşit) Alman milli marşı Deutsr 1 Alman milli marşı ilk ön Silifke Jandarma. Er O~ulu Komutanhg~ mdan 

·~ 22,()o Haftalık pos a kutu chland, Deutschland über al· I ce Avusturya İmparatorları 
(Ecnebi dillerle) les in bestekarı Hayda öleli 1 için bestelendi. tık sözleride 

~ 22,30 MOzik (KOçOk Or· yüz otuz sene oldu. Dün ölü- başka idi. Haydn bestesini E . . Miktarı 
Kilo Gr. 

Mnhammen 
bedeli 

Lira K. 

Muvakkat Beher 
teminat miktarı Kilosu 

Lira K. Kuruş S. 

Eks;ltmenin yapılacağı 
güa ve saat 

Saat ~•tra ı -- 13 ı k rzakın Cınsı l , · Şef: Necip Aşkın) munun ° uncu yı 1 ut- evvela İmparator Fransuıya 
~. 1"ried walter - Rüya • Ke· landı. takdim ettiği zaman marş şöy Erimiş sade yağ 4500 OCıO 3712 50 27 44 S2 50 7/G/9~9 Çarşamba de 
~r.~ Solo ve OrkeRtrs için 2 • Hıydn 1766 dan 1778 e le baılıyordu. ı' Sığır eti 30000 000 :3600 00 270 00 12 00 > > D > 
~~;raf • Katbimi aşkta dol· kadar Macaristanda Esterha-1 _ Gott erhalte unser ka- beyaz pey~ir.Edirne ~~00 000 1375 00 lO:l ~21 55 00 > > 10 > 
~r.e. - ağır vals 3 _ Rahma oi· zi prenslerinin şatosunda otur iser! ÇFuçu zeytını 2t>OO 000 837 50 H2 ~ 3:3 50 » » 11 > 

.-;;,~Pretude 4 - Borkiewicz du En güzel eserlerini orada Hayda, Kiımartoa kilise- '&:ra:arka ma- 4500 000 10fı7 50 79 :ıı 23 50 > > 14 > 

2 
ot 5 - Raff - Kavatin yazdı, sinde medfundur., Fakat başı İyi sabun :1200 000 1120 00 84: 00 3f> 00 > > 15 > 

• 3,0Q Son ajans haberleri Bugün Haydn in oturdu- Viyanadadır. Almanya büki'r Kuru üzüm üOOO 000 780 00 5. 50 ı :ı 00 > > 16 > 
e )a .. .. d' ..... d H Arpa 12000 000 420 00 31 50 3 50 > > 17 > 

rınkt proğram. gu !er muze ır. muze . e .. ~y meti başı Viyanadan alıp Kia- . . . 
-- 23,15 Esham tahvilat d~ ın el yazısı notaları ~le_ olu- martona nakletmek karar.na 1 - Sıhfke J. Okulnnuu yokarııia cins ve mık tarı yazıh SPkiz kalem nıevaddi 
'ıı llıbiy0 • ouk t 'z· t bo' munden ıonra alınan yuzunüo verdi, Bu merasim de geçen- iaşesi bir seneli~ olarak 24-5-939 dan itibaren (lf)) ı2iin müddetle <tcık 

•1 (r· 0 ve 1 raa r· maskesi d l d 1 ° • ıyat) var ır. er e yapı mııtır. ı eksiltmeye konulmuştur. 
~ı. 23•35,24 MOzik (Cazband) Pinin porselon tulasi :? - Eks!lınıenin lıaııgi giiıı ve sa~ııa ~apılacağı ~~rtılarıııd.a gösteri.imiştir. 
~ V 3 - Eksıhmeye konulan mevaddı ıaşenın evsafı, numunele rı vP te.;lını ş·ırı. 
lırn ... - . . . Çindeki mab~dlerin kule yükseklikte bir bakır topuz lar~ ?kul komutanlığındadır .. iste yenler~ ~a rtna meler bedelsiz olarak 
, IYUtlliaun as~eri Y8ZIJ811 1 ter~ p~rsele~~~nd~r. Bu ~ule· vardır . Su topuz altın kapl~- V(~rı.Jı r. . . . . 
Ilı~- lerın yuksekhgı on.metredır. madır. Topuzdan· sarkan sekıı 4 _ Eksıltnıeye korıulan mevaddı ıaşemn cıns ve nııktarı v~ mnhammr n be-

'lll'll QfhSU88 ~ag"landt N :,u kkulelelrdenden yb~k.sedği ~in~lirdin uçluına 72 çıngırak delleri ile muvakkat lt>nıiuat miktarları kar~ılarmda gösterilmiştir. 
. İti an ın apı arın an arın e ag ı ır. Ek ·ı . . . .. · ı k . 

:•lctıif1ae •a. - Re.men bildi dir, yüksekliği yüz metredir. Çinlilere göre, bu kul., 5 Si lnıe~e ışlırak edeceklerıu .Jokarıda go -;terı en mu va ~al temmalla.-
1 id

11 
löre, Arnavutluk ye- Bu kuleyi 1400 yılında yüz asar payidar oladakhr rım eksıltmeden önce ıualsandığırıa y:.ttırılarak a lac • akları mak 

~._-~'•hain Nazırlar Mecliai, imparator A - Yo yaptırdı. Bu buz veya Banka meklnpları ilr. kanuni ik :uııelkahrnı gösterir tasdik li ve 
~ y

11tlu" le zat kule merakı · d' ç· d 2on S8 l'L k ' f ' d Lı" ~ l uvvetlerinin bun· 84 ısı 1 ı, ın e 08 lı aya iZ en ya ticaret odasında kayıtlı bulmaduldaı·ırıa air vesikaların eksiltuwve 
"it ) t lial d ,ooo kule yapbrmııtır. b I 1 · · ı 1 " 
~~ tllınan Ya•. or uı~aa Büyük Çin kulesi adı ve· Yeni Zelanda da kurumuş aş amadan önce konı siyona ve5nıf'. erı ı an O urıur. i S-31 -3-6 

'' teıkal etmesı11e ·1 b b - · · k · d · b' h' d M · •• •trıraı . rı en a setbgımız ulenın aı ır ne ır mecrasın a OA ıs- k N A u 
~.- ıtar. re muhiti 80 metre~ir. Dokuz minde bir kuşun ayak izleri r Do tor azım nsal ubet . k~tlıd~r. Bet renklı porselon bulunmuştur. Şimdiki halde, 
~ - · ÇI karemıtlerle y~pılmı~tar: Beyaz bu kuşun cinsi tnkenmiıtir. y O g""'. U f t _p a z a f ] 
~ E kırm~zı, mavı, yeırJ, kahve İzler, 200 sene evveline aittir. .,. 
~ CZa ne reagı. Kuş, saka kuşu biiyilklilğilo-

liaıitarı Kulenin knbbesi S,ooo ki deymiş. İzler, kuşun bashgı 
IACtıl\ - 939 da lo ağırlığıncla bakırdı. Bu kub çamur içerisinde kurumuı veJ 

Bcaaoeıidir benin üetü11de de alta metre kalmıtbr. 

Hastalarını Pazar.dan mada her gün sabah 8-12 ye akşam 15 ·-19 a 

·------- k•d•r k•bul eder -------·· 



i 1 i n 
ersin Ticaret ve senayi o~asm~an 

Oda mızın re~kaladP ~ı n ıfında ve tİC.tf'f>t sicili
nin 658 inci nn marasrnda <A rıeidohı inkişaf tic~rel 
şirkPti Ltd.) ticaret unvaııile mukayyet ve miisec# 
cel hu lnuan müessesenin Türk lirası üzerinden 
yapac·ı ğı ikrazal ve iskonto için talep edf•ceği fai
ziıı en ' iiksek haddi vüzde s.5 olarak tesbil t>dil-. . 
diğiui 29.5 . 939 tarih v t"\ J ~99 No. 111 be~annanıe· 

1 

sile bildirmiş ve 2279 ve 3399 s:ıyılı ödürıç para• 
verme hakkın ılaki kamın hiiktlmlerine t~vfikan 
işhn husus 30 5·939 l':ırihi nde sicil kayıtlarrna lttscil 
edildigi ilan olunur. 

BEY.\NNAM.E SURETİ 

lçel vilayeti yükse~ ~atma 
29-5-939 

Ad ı H1 soyadı ve iinva111 : Anadolu inkiŞ '-lf tica
ret şirketi Ltd. Mersin 
şu Lesi 

Kanu11i ikamttg:Hıı : ~tfrlezi İstanbul 

Titıare t i kanwt~31ıı : ı~ltTsi rı Aza k zade han 
Tabiiyeti : Tlirki)e Cunıhuris•lti 
ernıay ~si : .J 50,000 Tiirk lirası 

, ı nanwle rıirı nevi: Bilumıı m Hehiıı <:J l iiz~rine mua -j 
melemiz yok. Yalnız lP-minatsız ı 
v~,a kPfalHt nıektuplu ikrazal 
ve Liiccar stnfldatı iskontosu 
ede ı iz. 
M~:!kul kıymetler iizflrirıe ikra 
zatda bulunnıavız 
ipotek muamelesile iştiğal el
meyız. 

Hülliyat üzPrine kPza muame 
miz yoktur. 

• \llf ac k faizin en yüksek hucfudn : Senevi sekiz 
bncuktur. .. 

Borçluya tahmil ediltıce k şartlar : 
tııevi 8,5 hesabile faiz alınır ve giizeran ed~ 

c~k fSyyam için de yüzde stıkiz buçu~ faiz yürii
tiilii r. 

~-------------------------mm:ı~---.cam--------------------- ··----------------~. 

Ye e • 
sın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

f çten ve Dıştan günün en ınühiın ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BUL UR..SUNUZ 

Siyasi gündelik-gazete 

Yeni. Mersı·n . ı ı Yıllık Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaf fakıyetını halktan 

=-------------------------

N üshast 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye 

Şerait .~ için 

Senelik 1200 Kr . . 

Altıaylık 000 

Oç ;\ylık 300 

Hariç 

için 

2000 I(" 

1000 

50J 

Bir aylık ıoo Voktcr. 

R uesmi ilinatın sabrı 1 O 
Kruştur. 

gördüğü rağbete borçludur. . 6 özne yay 1as1 n ~ a 
y ENİ l'tl ER Si N : SizinGa.zetenizdiı Dertlerinize dileklerinize YEKi en güzel mevkide satılık arsa 
--------- MERSıH sütunlan açıktır. Gözoe yaylasının mezarlı~ 

• • • rnevkiinde tilccar Erdişli MuS YENi ERSiNi : Okuyunuz ve Okutmı tı'.l••vininşhdindetahmin~• 
Ya çahşınız. 1ört dekar tarla satılıktır. Tal P 

olanlar Mersinde bakkal f6f· 

YENi ME M BAA.sı 
suslu Ahmede. Göznede kBhve· 

ci SalAhaddine mUracaatıarı, 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

KİTAP GA~ ETE VE M"EC:ıv.ı:UA 

·rabı yapılır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler [ vra~ı 

Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrük karıısrn~ı 
her nevi Avrupoı 

Yerli eczayı tıbbi"' 
ye ve müstahzarat• 
bulunur • 

----------~~-__.,,.,,-
• Fenni Sünnetçı 

Sıt~ı T ann Over 
St·ri v~ ~ğrısız süuuel Ödüııç para vericinin tabi oldu#lu mali.ve tahsil 

şuh . i ; Maliye kazünÇ tahakkuk şu hesi ~tersin 

, matbua ratura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve heğen~irmek şartile yapıhr. 
1 l A N 1 hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

yapar. 
F aki çocuklara parııı 

1 
Adres; Tarsus paşa g• 

zi nosn k a rşıs1 

~ ut icra memurlu~un~an t ,~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~G~~~~~~~~ 
~ iidd~i ~lutu n Pırn~r başı mahallesinden H ii-

seyin kızı llu~ıafa ka rı:ı Aliye Tekin vekili ~ut T u·· R K H Av A K u R u M u Sigorta Sosetesi 
kasa basından ~J*'lınwt oğlu llliseyin Pt•kf·rin miid ~ ~ 0/o 10 ratlı Aile sigort9i' 

hakkında bir misal dei aleyh Mulun punar lıaşı malwHesinden llföH•yiu Bu·· y u·· k 
ogıu Ziya bulut ve islanl ul topkapu 97 No. lu Piyangosu 
evde emekli yiizlrnşı Hiiseyin oğlu Riişlii ve Anet 
ınu rda f otoğrafcı il ü~e)'İll oğlu ll.,nızi al.-yhlf: rint 
!Hulun prınar başı ıu a hellesinden sağı IJJsan ve .\bil 
arka ı A bi ~ ~olu 'ol \ 'e önii ,·ol ile rnahdt.t 1200 liral .. . 
kıym e t l i tahtani 'e r~vkaııi 9 odalı bir bap hane 
ve 687 metre nıurahbaı bahcPnirı taksimi kabil 
olma dığmda n ~atılarak hedeJi r~in taksimi sureti)' ltl 
şn~· uu11 izalesine mütedair açtığı davanın icra kı 
iman nı~hkenıesinde yukarda zikir edilen ev ve 
bahcmıirı saularak bedellerinin taksimi suretivle 

• w 

~uyuu n izalesine 3~4 - 939 tarihinda karar verilmi~ 
oMuğundan ve mezktir ev ve balıçe açık artırma 
,yolu vla 3Ü•5 939 yiiuürıden iti haren açık artırma 
) Oluyla satıhğ~ çıkarılmış ve 30 6-g;ıg Cunıa günli 
.. a·•t 13 de ihale ecJilt• cPğinden alnrnl\ isti~enlerinf 
'i 1 ' edi buçuk pey a ~ ÇP.Siyle ~lut icra me 
nıı ~una miirHcaal etmleri ilan olunur. 

1• l A N 

İkinci keşide 11 HAZlfiAN 1939 dadır. 

Büyük lkramıye 

45,000 lira 
~---AY R 1 CA: -------·----------------~ 

1 Milli Mat 

1 » 

1 İkramiye 

1 » 

1 » 

1 » 

2 » (3000) 

4 » (1000) 

20.000 Lira 30 İkramiye 

10.000 > 60 > 

45.000 > ıco > 

15.000 > 400 > 

12 000 > 600 > 

10000 > .. oo > 

6,000 > 2000 
~-

4.000 > 

(500) 

(200) 

(100) 

(50) 

(;JO) 

(20) 

15.000 

12 000 

10000 

20.000 

18.000 

16.000 

213.000 
= 

Lira 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

MİSJl.L 

1 
30 yaşında bir kimse 25 1~ 

ne müddetle 5000 liraya ıiı0;, 
at oluna bu müddet zarfıP 

.. def• her ıene 193 lira ücret o e 
Sigortalı vadede hayatta il 
5000 lirayı bizzat alır. Sigott~. 
lı vadeden me1eli ıiıort• 0 

1 
duğu tarihten bir ıene ıo0~i 
vefat edene aileıi aıatıd• 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal ... lira 500 
24 ıene miiddetle 
her aene sermaye· 
nin % 10 irad ola· 
rak;.. 500X24 = t200o 
Vade ıelince ai-
ğortab meblağ' ~ 

lira 17500 Jı 
Sigortalı meblit, ası'; . 

ıiıort1'nın vadeıinde, ıiı0' ,ı· 
lı berhayat iıe kendiıiııeı ııf 

"IJJ'" gortah vadeden evvel 0 dife 
iae hak 1ahiplerine te 

edilir. MOMEsstı.1 

ilif e mal ~ü~ürlü~ünden ~~~~~~~~~~~~~~ ~s~ ~ 
ı - 939 dan 31·5-941 tarihin' kadar Silifke- Sebze-meyve ve tezyınat H<Jhçt>lt'rin lu~r tiirlii haşarattan ve hll~L3ı~;: 

nin 'I şucu iskelesinde" .\lataya ~adar uzanan Bahçeleri meraklılarına lardan. k~ı~laralması için en son s.islem mak111li4~ 
demz sa lıiJlerile pare d?- niz dalyanından ve göksu Bu sene havalHr rütubeıli gittiğiude n Fasulya re t~sırlı ılaç!ar getirterek teşkılat yapmış. ~19 , 
n hr nden avlarnıcak balık rfısurnunun miiıayede lerde güllerde v~ portakallarda zeıık denile ı ' püse z ,r(jat }llihrndisi ~lurad Aylek bu giinJen ıU ~jı• 
sine talip zahnr etmediğiuden 29-5 939 tarihinden ronlarla kırmızı ve bP.yaz koşniller ira birtlenhid ren işe başlamıştır. Alakaıiarların \'~ni ~er:~l• 
itib~rf'u lo gfin miiddetle 9-6-939 Cuma günli çoğaldığım dornate~, kab•t k, hİJ<tr gibi sehzrlt·rin G ı z ... tesi idartıhanasinde Zir~ at lliiheudisi '''' 
saat 15 de ihal~si yeniden yapılacağından taliple giilleme ve mildyo gibi nebati haslalıklara tutue A \!bPk adrPsine miiracaaıları il;\n olt~ 
rin kaza satış komisyonuna iştirakl~rı ilan olunur duklar1m görüyoruz. Yoai Meraia Baıımeviado Ba

11
lol•M'r 


