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Milli ıef ve Reiıicum· 
hurumuz İsmet lnönü 
Maarif Cemiyetini yük

sek himayelerine aldılar. 

S.hlbl ve Umum N•tr•r•• 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yari 
t u l Mersin luımnl • !it: la 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

arşamba 
11 

ikinci KANUN 

1 9 3 9 

11 3187 
Yılı; 1 Sayı .._ __________________ __ 

Milli ~etimiz ve 
Cum~urreisimiz 

Nafıa vekaletinin Mühim kararları HALKEVi 
Maarif cemiyetini 

yüksek himayelerine 
aldıhır 

Izınir 'l'elefon Şebekesi ıslah Edilerel{ 
Genişletilmesi Kararlaştı 

Dördüncü Resim Sergisi 

------- Muvaff akiyetle açıldı. Ser giye bu sene 

İzmir ~interlan~ma otomatik tesisat yapılacak ve ücretleri de in~irilıcek iştirak diğer senelerden fazla oldu 
Ankara ıo "Rad yo' -
M ı lli e ııf imi z ve Cömhurreisi 

miz ismet luönü uzun ıo maodan 
beri yardımların ı esirgemedik 
leri Türk maarif cemiyetine yük 
aek himayelerinde çalıemas ı için 
müsa11de etmişlerdir. 

Nafı a \'ekAleti, iz.mir hinterled ilmietlr. ltasife 1-ııanbul ve Ankara ile Dün akşamda ta'ebe velilerine ~ir çay ziyafeti verildi 
a ıı dıuı otomaıik talafoula 1z 20 iuci asır medeniyetinin ,.ocak iki devre üzerinden mu 

Şehrimiz Halkevinde dördün kilap yürüyüşündeki hizmelle-
mir merkez ine lııtQfama~a karar en mühim bır vaEııtası olan t13l_e havere eddbilmektedir. Bazı za 

1 

t 
g cü resim sergisi pazartesi günü rinde eraga ti şiar e d inmiş ol-

vermişıir v kAl \l h . . fondan bülüa halkın kolayca 111 manlar hattın dolu olmasından 
deki ala.k dil tı d ~ en &~ rı:ı.z tifade etmesi Nafia VekAletinin 1 'e mükAleme miklarnıın çoklu saat on yedide aQılmıetır . Ser du~u muhakkaktır. Kursu idare 

. · a r aıreye ge en ır arzusudur. ~undan abonemanların sRBtlar gife eehrimizin tanınmış sima eden Ressam Bay Ali Cemal in 

eh~mde ~~9 yılrnda enehl Ak Yukarıdaki bu telefon tesise ca bekledikleri görlllmektedir. tarından bir çok zevat dave\lı mosaisi de feraga t ve tevazuun f ransız Bü~ük Elçisi 
Antaraya geldi 

tl'larda uaş l amak - s rhr bulunmakta idi • İlk olarak islik canlı bir nümunesidir . İşte hR· 
uzere 8 1 1 tının mühim bir kısmının 939 Bu vazi7ete nihayet vermek mak 

T ti Al h. s K ı IAI marei1le törene baelaomış kınız büyük sanatktlrın mükAfa· urgu u, ıışe ır, oma, ırk yılında ikmul ediltCeQ'ine mubak &adile nafia tektlleti ımir mer 
ve bunu miiteakip açıhe VaH ve lt da e 3er inin kareısında hisset· 

ahc Bergama sıra ile fzmire kak nazarile bakılmaktadır. 1ı kezi iı,ıin 150 bin liraya bir ku 
• · Parti baekanımız Rüknilddin t i ~i he1ecanın gô7.lerinde belirt 

otomatik telefonla baRlaoacaktır mir hinterlandını oto"-notik 'ele raoporlör makinesi satın alacak 
Ank 10 " R B NaeuhioRlu tarafından yapılmıe tiQ'i şebnemlerdir • Sergimiz ta· 

ara e1yo11 
- u arad rl Dikili, Foça ve Mene fonla tzmire baatamak iıinde lır. Bu makinenin de bu 111 

F 11 s h-k - k d"I Valimiz kı1metli bir hitabede biat, kop1e ve itham olarak Ü" r n a u umeti Ankara bü men de vardır. ilk olarak göz önünde tutulan içinde satın alınara monte e ı " 
yük ı · · f k b k k" balunmuelard ır • - Sonu lklncld•-e Qıaı re ı asile irlikte ou DiQ'er kısımda büyük hat nokta bu tesisatın evvela fazla mesi rniimkün olAca , o ta ıt 
sal h k' Hundan sonra Ev aı· komi >ıt ı ak11prosle eehrimi olarak Aydın, Nazilli. Denizli ve istihsal merkerlerinde sapılması ddtreler beee Qıkacak ve karıı K f J ~ • ~ 
ze o 1 · ı d' 1 ' tesi baekanı Hasan Dayı a~aaı Uf U u~ ayramı munose 8 
C

• .,e mı~_er n·.. s\AsJonda harj kazaları lzmirin Ödemiş, Tire bu t-urellı; ticaret itlerinin ko hklı on kiei birden görüeebile y f4 
ıye v k ı ı. b 1 da 7aıdığ1mız nutkunu belii~at 

S 
e ı_ı uamın_ a_ a.alemi mah j Bayrndır, Torl·alı, Kuşadası ay taylaeıırılmasıdır. cekıir. Bu suretle 8 oneman a tı'Je ~u·yu' ~lerı'mı'ze çı~ı'len us müd- tl h k f le okumuetur • Me\'Cut eserleri ur • arıcı ye protokol u I rı bir hat olarsk ta Kemalpa Kuran portör maki nası rın hiQ be lemedeo tele oudan 

mum müdürü, hariciye mensupla ea otomatik telefonları ikmal Ştıhırıer arası telefoau vası iatifadeleri mümkün olacaktır. gelenlere göstererek izahat ver ı fi J ı 
rırıctan daha bazı zevat ile' Fransa miştir . Bu sergide bilhassa res te gı a ar ve ge en cevap ar 
erkdnı tarafındaıı k ı ı f k 1 1 • • y 1 N 'L' sam Alı· Cemal •arafından dört 
rt ır . areı nnınıe ar 1 sene zar ında öy Ü erımıze og"'us 8\J8 aıuı sene emek sarfa.dilerek fapılan ı 

E ı · · ı SMET INÖNÜ 
çının lJa) anrna buketler ---.----------- - au·1ıreıe aeldı' Ulu Ö.ıder Atatürkün askeri ü REtSlCUMHUH 

lakd ım edilmitlir. Hariciye veki 5- B d d t } d 1 9 ı uiformah tablosu naıarı dikkati 
limiz Şukrü Sara"ohfu o" hl e ...ıeıı Ü b İ fi İQfi lJ gw ay ag..., } } 1 celbetmakte idi • Bu tablo tak ANKARA 

v 6 aı; ..J ı Kurtuluıumuzun on 1edinc i 
fıo. n_ra Fransa büyu· k eı"·ı !!·ıni ha Bü kree, 10 (Radyo( - dirlerle karıılanmıetır • 

v - yıldönüınüoü sevine ve heyecan 
rıcıye VekAle\inde k a uuı etmişt i r Ziraat Vekili komisyonda izahat verdi y u1ıoslnya kralı Naib Yapılan resim ve tablolar la kutlayan halkımızın sonsuz 

Prens Pot Bükreıe .relmie ve 

1 

birer birer tetkik edilmie, yapan 

V I• p • B minneı ve eükranlarını tazimle 1 1 ve 8fll a\!kammız Ankara - Bu gün eRleden 1 kadarki faallrelini hülasa etmiş K.ral . Karola mOlaki ~!muotur. tarın ıöaterdikleri muvaffakiyet rimle yüksek huzurunun 

R 
V evet ve sonra ziraat, iktisat, mıı ve tali koml111on raporları hak ŞımdiJe kadar bu görüsmelf'r memnuniyetle kareılaomıştır • arz 

U• Lne~d'ın HasuL 'ıog'"lu emtr,,a,fiırnd. a hiç bir ve1 neıredilme- Halkevinin 988 Jllı dördün ederim . 1 U il lire ve divanı muhasebat encü kında izahat vermişlir. 

l 
menleri büdce enciimeni reisi Vekilin izahatı arAsıoda ıu cü resim ser.cisi hatıra defierine ABDULHALtK RENDA 

D l "t ~ k · · · d ı rakamlar z ·ıkredı'lmi"tir· 1 Valimiz ıuoları yazmıotır : B. M. M. REiSi ev et Şurasına ·' u erremın rıyaeetın e top ana . . 'if • • t 1 At 'I. d ANKAHA 
rak ziraat b ıuıkast ve merbut te Şımdıye kadar komı&yonuo 8 ya fl18S\D 8 Halkevinin dördüncü resim nam t Ö l t "' b "' k - 1 Mersin kurtuluşunun on .ze g ıterİ di ıekküllerinin bu~da)' ve silo ko 

1 
m_übaraa 6 Lifii Utsdııy ye unu seroisi cidden takdire fıtYandır 

5 k 1 r l h • • yedinci 1ıldön6münü sevinçle 
• •••• • • • . 1 s· b k 3i>4, 04 tondur. Alım mer ez ~rı r ransa O ev ıne Ressam Bar Alı· Cemalin d e"'erı 

ı p mısyon arrnın umer an ve 'J ts kutlayan halkı mız. ın hürmeı va 
\. anıutnnıı on kabl 1 t Eı' \ k' . nin say\sı 54 tür. Mübayaatın k b l . . ·r d · · b · t 

• • l C lüao ıtı senelik bılançolarını e•tı· mu Q İ nümavış- Ol l ade e en sergtJI Ve U ıe e tazimlerini Sonsuz minnetlerimle 
1111~ olduğu 'c ~ ii r iirliin-e gir ! heyetı umumiye halinde tetkik da. n dolayı her sene temin . • ., çalışan güzide talebeyi tebrik 

· l· l , " I · Q'ı para 3 - 4 bıo Türk !ırası /er yapıldı arıederim . mış 0 .m h•v]Pt Suraı<ı kaıın- etmııtler, toplatıda alakalı vekil . . . ederim . Vali 
1 .. k .. . • 1 k dır. Muhtaç Çıfıçılere ve muhacır R ~.,. b' 11.1 CELAL HAY AR 

ııu ıu mıılt.mnc g iire Y·tpıla er ve il let müdürleri ve müıa 11 k h 1 k t . · 1-.asu ıoa u 
k " • , -, kebe h r . . ere yeme ve to um u evzı Roma, 10 (Radyo) - Bize bu zengin sergiyi ve BAŞVEKiL 

ca · azn 'e~iıniııo hiikiimotçe eye 1 reısı de hazır bolun atı 65 bin ton, kuraklık oldn sa helva alevhinde Tunus, Ce ANKARA 
veni , ti .. t . \ muetur. 1 1 ren Halkevi bsekauını ve ar ko 
• IHllllZP or go" enJıniı..tir B hal11rda ki tohum tevziatı 2 bin ıair ve sair ,erlerde yapılan nü miteaini tebrik ederız . 

l > ' · , u~day komisyonu pilanço toa mühim bir kısmı serbest · J k b"l T bl Ad ' 
>ll ııaınzotler ara:-ııııda suna aid komisyon raporunun mayıe ere mu a ı re us ıs· 

an V l" 1 1 b döviz.ti memleketlere olmak üze ababa ve H ırarda Fransa aley 
· . n a ı vo 'art i ı·a~ka- una baa:tlı evrakın mütealeasın re ı"hraea• 140 bin ton , •.halen 

Mersin kurtutuıunun onye 
dinci yıldönümünü sevinçle kut 

Halkavi ar komisteRi düu tayan halkımızın saygı ve eük 
akeam da sergiye ietirak eden ranlarını sonsuz hürmetlerimle H d • hiue nümayieler yapılmıeur. 

ııııııız iikuiiddin Na. ulıioğlu' au sonra söz alan Ziraat Veki me•cut miktar da 2 yüı bin ton 
<lu Yarllıı· . li Faik Kurdo"'lu 20f>6 numara 

talebe velilerini davet etmiı ve arzederim . 
.. dur. 

lı kanun hükümlerine tevfikan Bundan sonra bir çok zatlar 
l t:ıttkil edilen ve ziraat • Vekilinin söz almıe ve mülttfıkao bazı 
reisliti altınJa bulunan eimdiye kararlar vermletir. İngiliz nazırlan 

bir çay ziyafeti vermietir. Bu 
ziyafet esnasında müzik kolu ta 
rafından müntahip parcalar ca 
Jınmııur. 

REFiK SAYDAM 
DAHiLiYE VEKiLi VE O. H. 

P. GE NEL SEKRETERİ 
ANKARA 

Bugün Pariae 
hareket edecekler 

Universite Rt,ktöriiııün 
Beyanatı 

Ticaret ve Sanayi o~asm~a 
~ün i~inci münte~ip 

seçimi yapıl~ı 
Sergi, bütün rurddaelara 

k b l k d Halkımı Mersin kurtıılueunun on 
açı u unma ıa ır. 

y~dinci 7ıldöuümü he7ecan ve 
zıo bu güzel sanat eserlerini 

, ................ ,, görmelerini d ileri& 

Loudra ıo "Rad.,011 - Rektör ıon aınıf talebelerine bir çay Bugün idare heyeti Hasan Dayının söylevi 
İn1ıiltere Baevekili Q b L l l k I k Sa1ın ba1an ve baylar; 

~aın ve harici re nazırı Ha~~a~~ Verece1e Ve On ar a gÖtÜfC!Ce ay 11 aca fır Meersin Halkevinin dOrt 
u a1ın 11 inde (buaün) p · Kanuni mQddeti hitam bu yıldır oalıean ar komitesi resim 

hareket 1 arıse 1 "" 
d etm elerdir. Hareketlerin stanbul, - uuiversite ıö· besini,·ön sınıf talebeleri1le, pek lan Meraio Uoaret te 11na1i kolu bu gün deQerli buzurunu-

en 8'el J k ı · ıı h bir k d 8 ın arında bulunan meatr tah • er Jıl oldutu gibi iJi ıe99olerin temıil etmeaioi odası meclis intihabı ioin ikinci ıa 1988 1ıtı reeim seraiıini ser· 
dan .:p~~J~r~~u h.ep bir aaız bu Jllda ikinci kioun 15 iude kabul eltim. . mtlntehip eeoiml dtln oda aalo mekle JÜksek kıvanç du1mak-

ni istemitler ~eog~~~~ Qverilmesi baılıyacak • 5 euba& pazar ıünO Soo sınıflar üniHraite tıh ouoda yapılm11tır. tadıK~mitelerimiz baearılarına 
)ardır. . t Japmıı bitecektir. . • . 

1 
silioi taıarmıı olmak hibıri1le Bu intihapta Hı1ri Poda gereken kuneti dün olduğu ka 

Ayoı Umanda bir si ' ~ömeatr tıtı_lı mQoasebet11le pek iyi geçenfer üniversite tahsi Kemal Ekin, ıabun fabrik111 aa dar. bu gün te hiQ 0üph011iı 1a 
but bu arada ıne•d Jah ta ı rektor, talebelerı oalıımıJB teı· ! 1• d b·" ük hibi Kıtdri Sabuncu, Komiıron rındao soura da, CumhuriJet 

J ı aua oıkarıl •ı ın e en uy baearırı ıöster 
mıetır • ıe müdah l tik etmek te ihLiJ&Çlarını bizzat . \!U Şeref O~nQ, tOocardan Refık Halk Partisinin, kühürel kalkın 
lerle münazaa edil~iet etadbeou~pdolüis kendi ıaıılarıodan dinlemek · mıe olmak ~tibari7le üniversitefe ôıkünal, Akdeniz ticaret limitet mamızda öncüliik etmek üzere 

Ü h • ' pek iyi derece ile oelmiı olanlar m 1 ve asara uanımı tı makeadiyle ıoo ıınıf talebelerile • şirketinden Şükrü Malaz, Yeni yarattı{tı Hıtlkevimizio nurun· 
ıırları götürecek ır 1 

hr · Na f k · da bu kütle7e 1eni katılmıe ol Mersin aaze&e te matbaası sa dan feyız almata devam edecek en areket a ültelerde pek iyi derece ıle ge k . • 
eder etmez iesizler v ma ıtibari1le bütün talebefi h ·ıbı· Fuad Akbae, bakkaliye ma ve bllıarıları ile Parti ve Halkavi 8 tabut or Qenleri ve bu sene ünitersiteu ük · 
tadan ka1bolmu1Lur • • en iyi temıil edebilirler. "'azası ı, sabı' pleriodeo Yunus ' ne borçlu olduğu " ran ve mın 

pek iJi derece ile 7azılanları ça • ı; k 
Son f t 1 b 1 • b 1 komı·s.,oncu Burbaoettı' o Hekı"m neti ödAmete oalıeaoe tır • Ja c;atıracaktır. sıoı 8 e e erı, a Jt Resim kurauoa devam eden 

1939 J . - R h t 788 kiıidir. Bunların 846 sı Lıı: oıtlu , müteahhit Halil Arika1, ta lebe arasında; tabiatin hemen zmrr •nt i ektör, bu mnnase e e aea 142 ıi fen . 125 ı edebı"ır• 122 aı· A • k . M • k er ~ıdakl etraflı izahatı vermiıt ı r: .. guten ıır etı eram .mın~a ası hemen yalnız Türk 1avrusuna 
na,yo l F hukuk 0 6 d. :'\.. b ı · 27 aceotası Vasfı Orııo, TQccar na Uarı •- Öniverahe talebesini IÖ 1 6 il lf t&ul e\. . Sj bH ~ıfladıtı fÜksek istidatlara 

b. c k b" dan lakeoder Bodroı Noıio Mis ır milyon WÜŞt . aıestr tatilinden istifade ederek e zacı me te ı talebeaidir. Hu· tesadüfümüz yüzde ahmıo bee 
nin erı. benimle ve dekanlarirle beraaber kuk son sınıf talebesinin 122 ol kul Ahme' Güveno aeçilmi&ler niebetindedir • Bu istidat sllbip· 
M 11uğrağıdır. Çay içmı1e ve ıörüımete çatırı masıoıo sebebi, dört sene rejimi dir. Bu zent bu gQn ıaat 

10 
lttrinin tıanat bilgilerini daha zi 

a arınızı şimdiden JOrum. MQmkOn olea7d1 bQLÜD 1 tatbik olma11 dolayısi1le bu ıe dl aralarından meclis azalarını 7ade JÜkseltmek hususunda ya 

hazlrıayl talebeyi Qalıracaktım. Fakat Dui ne normal mezuniyet ıınıfı teeek pılacak 1ardımların pek isabe•li 
nız ayıracaklardır. 

• tersitenio buıün tam altı b·o kül etmemie olmasındandır. Pek ------------ ve mahalline masruf olacatı ka 
20 Aiustos-20 EylQI talebesi vardır. BOtün talebayi iyi geçenlerin 18Jısı 226 dır • ve 3 n dıe tatıabeti talebesidir 11aati pek kuvvetlidir • 

... -.;;;::ı;;;;;ı;;;;;;;;;mı;._;;;;;;a;;;;;;;a-~._.-JIOatırabilmete imkln 7oktur. Bu Banlarıo 171 tıp, 24 ü hukuk Bu 111 üniversiteye pek İJİ yazı Yurtdıı elarım 
llUD i9io, bGUlu ÜDİ'8rıi'8 , ••• a 6 edebiraı,7 ıl iktıaat,7 ıi fell laolarıD llJlll 136 tir. Her Türk ıauatklrı11111 i11· 

. . . ., . 

sevinQle kutlayan halkımızın hü 
kümet ve partimize olan minnet 
ve baA"hhklarını derin sa1g ıl a 

rımla arıederim • 
~ BelediJe Reiıi 
Mitat Toroalu 

Gelen cevaplar 
BELEDiYE RElSt MITA'J' 

TOROOLU 
MERSlN 

Kurtuluı gilnnnüo 17 inoi 
rıldönümü münasebetifle hnk· 
kımda gösterilen temiz duy~a 

tara teeekkür ederim • 
Reisicumhur 
ismet lnöoQ 

MITAT TOROÖLU 
BELEDiYE REiSi 

MERSiN 
Kurtulue aOnünfin 1ıldödl 

mü münasebetiyle iıhar olun a 
samimi du7gulara teeekkür edor 
sa1gılarımı sunarım • 

Abdulhalik Ren ıJ a 

MITAT TOROQLU 
BELEDiYE REISl 

MERSi~ 
·Güzel JUrdunuzun kurtuluş 

yıldönümünü kuıla r refah ve sa 
adetler dılerim , 

Baş\'ekil 

Celll Bayır 



Romen basını 
VE 

Yeni siyasi Fırka 
Vötorul gazetesi: bilumum hayatı kur
porosyonlarımız, Romanyanın bu yeni 
siyasetine oit Jestlerde mevcuttur J;y,,r 

Ronrnayoda lt>şakkOl edt>n tlrt>cek ıs~ bu mQddt:ıt zartıoda 

yeni sıyasi tıı ktı h?Skkındı:ı RoTieo 1 slyd~ı sistem gibi bıınunla de mPe 
matbuıılındH ~örlUen nt>şrlyttt aışa gul olmıssı IAzımdır. BugOokO &ibl. 
Qıda gösterllml~tlr: 1 19 12 1U38 tarihli •curentuı, 

ıs-12 1988 tarihli •uoıversuı21 gaıeıesl •.Mıııt uynoış Cflpbt'sl. 
gazelt:t;l •rtsk slynsl teşkl ıat baş bHflıklı yazısında fZCllmıe şöyle 

11 den\lmektedlr: 
lıklı mBkaleslode, umumt btırpteo 1 •0 it ,1 1 ı ı ti 

ıor er rP, m er ytı uız o 
sonr5 g çeo bu yirmi sene zısrrıo z11msızlık al~yhtoe dpğil. otorite 
da s\ytıı;1 yııpıcıhğı lle en ziyıtda fiklrlt!rloln zıuıfı:ı dllşınesl esbıt 
lnklş. t ederAk mllıtbt>t netlcelflr bıoıs k"rşı da mtıtt!v~cclb bulun 
veren tek purtı usuıO olduğunu mısktadır. :vUUt uyanış c~·pbesinlo 
ve totıslıt<•r. rt j ım bıblr ettikleri sılsll~l mer11tıb kııldeslne ve dloa 
bu usuıo bhçok memlekt-tlerlo mık gOılde ıslııbııta matot h11ıe 

kvbul elliklerlol delall ile lzııb ket tarzı, ŞHŞkıo g~nç ik Ozerind~ 
eltikıeo onra eıcnmle şu motale ~ok z11m11nd11nberl arı u edegeıdl 
ayı }OrOlmekledlr: jtlmlı bir takım ıaferlerlo kal'J 

41M l I uy11nı:. cephesinin yeni 8mlli 01 ac11ktır 
~~----~~~~~----

kanunu , yarınkl umumi b>ıyatımı • ff •kil t' 
zıo bttkıki bir cevheri olıscısktır: uan u ume 1 

Hudutlarına kıskıınç btr gözle 
bııkan memlekellmlzlo mOlttıb\t 

bır kııvvetıe, mOshıkbel bOlllnlQ 
ğlloü ve mazide ıığır fedıtkarlıkla 
ra maloJıın milli istik ıanni koru 

Pariadeki aiyoai 
memnrları geri 

çofırdı 
mak Qzere bunun gen1ş bir at 
mo fer ile millt vııbdeti yaratması Berlin, 10 (Radyo) -
temenni edılmekledir. Iran hükü.neli ile Fransa ara 

ı 9• 12. 195s ttırlbll •vııtorulıı srnda ıakaddüsleden son hAdise 
ler dolayııiyle lran Paristeki el

gazetesl de ezcllmle şOyle bir mD Çilik memurlarını geri oa~ırmıe 
hıJea 1 llrOtmektedlr: tır. Elci hariç olmak üzere bütün 

YENi MERSiN SAYFA - 2 

l~_Ş_e_h_ir_v_e_m_e_m_ı_e_k_et_H_a_be_r_ıe_ri __ ~l·~spda 
Belediye_ Encümeni AN K ARA Balık avı bölgelerini ıüzı· 

Radyoaunda bu yadıyı çıkaracak 
Et fiyatını artırdı giJnkiJ: progrıam 

Moskora, ıo (Radro) -

Koyun eti 35 Keçi eti yirmi 
beş kuruşa satılacak 

Türkire RadJodifüzyon pos MOddeti ..hitam bulmak oserf 

l 
taları, Türkiye Radyosu, Anka- olan bOtQo balak avı bOlfıclerlııl' 
ra Radyosu . . müzllyedeye konulacaeıoı So,yet 

1 

Dalga uzunluiu BOkQmetl Jıtpoa bftyOk eıçuıttot 
169 m. 18~ Kes 120 Kn tebliğ etmiştir. 

Bir kRÇ gündenberi ~elırimizde et nzhgı na~aı·ı dikkati 
1 
T. A. Q 19,74 m 15195 Kes 20 

celb etmekte idi. ve ka- 2k(}vvK:·, A .• P. 3170 m. il65 Kes. ! Amerı'ka .. a LltaraflıL kanuni 
BeleUive encümeni dün havvan alım satımını _ ~ j U U 1 

sapların ~asraflarını hesap ede~ek ete yeniılon narlı koy- Ça~~mba ~1 '. 1 /939 kabul edilecıkmi 
muştur. Bu narha göre : Koyun etiııin kiloiu 35 , Keçi 1,30 1 urk müııttı (pi 1 
2- S · 18 k ı 13.00 Saat, aj ını haberleri 

o ve ıgır etı uruşa satı acaktır. meteor ankara V.atinşuoo ıo •Radyo" -
Şehrimiz kasaplarının bu fiyatı muvafık bulacağını r 13 lO 14 M • . k ( . , Bitaraflık kanunun kaldır~ 

t h . . ' uıı rı' aseı A 'k b' 1 'k d 1 .ı ve ınua azaınan ~e rın ılıtiyaeına kli.fi gelecek miktarda rnası rnerı a ır eeı ev '" 
L cumhur baudosu ıef Ihsan Küuçıparlementosuoa ıetdi edilmi•dt uayvan keseceklerini umarız. ) ... 

er Biıarafhk kanununun ıaraftar t• 
HALKEVi 

1 - Mare .. caddeton (J. P. aleyhtarları meclis rl1aaetine bit 

ı Tarsus Bl;leJı'ye Reı'sı' Sousa) birine sıd bir takrir termitlerdit 
" U 2 - Vals • Les p11tineure Bazı mebııslar ıakrirJerind• 

O
• d• • • • ' • ••• (Valdtöfel) 7alnız mubıribler için detil bt 
Of uncu restm sergrsı j Tarsus belediye reisi Celal 'ı 8 - Barbiye dö Setlllo rıı z1manında da ıilAh üzerin• 

Haaan [)ayının RamazırnoQ'lu dün eehrimize gel uvertürD (R'lHini) ambarso konulmasını iıtıemielet 
miı te akeam Tarsuea döomüe 4 _ Molodi (G Blzet) dır. 

IÖ',,olevi tür. 1 5 - Offenbahyana (J. Offeo 

kısma -!~:iı~cld::.ı:~~tıkn-delterl r erzi Hasıl ve Artadaslan bah\8,30 Türk milziai JUrd ha Belediye encümeni 
tetkik bakımrnıza arzedilmişıir e İ tt'I taları ve h1lk ttırküleri 

Kardeelerim erıa 8 f 8f 1 · 2 • 3 01un hatalara 42 eanofı cazanJırJı 
H · h b' h /; Sadi yaver Atamau E ık· .. t ı ıı er işimızde, er ır are· Kaçakçılık suçu ile bir müd Tve ı gun op aDJ\ 

ketimizde maneti varlılınm gö· deltenberi muhakemrleri devam 4 - Halk türkılsQ ·alı terin beledive enciimeni muhtelif 
bfıl'lamamı 

nüllerimizi dolduran kunetli il· eden terzı' R ı k d ı aşe ve ar a aş a ı:. H ı•- ü kO 4 E u - a "' l r ıu y seren 
hamluına m•dyun olduQ"umuz rıuın dün muhKkemeleri sona l ler serenler. 

halihkArımız ebeat Atatürküa ermıe, Bayan Reıeı te arkadaı 6 - Halk tilrkılsfi •ikl- kat 

suçlardan dolayı 42 esnafı 
muhtelif derecelerde para ceı• 

sile cezalandırmı,~ ır. 

"Bizim mllsmlr kategorileri· memurlar bugün Paristeten 
mlzl temsil ed~n bOtlln fııklOrlerl rılacaklardır. 

hayalini ııesillere armağan eı Jarrnın beraetiue karar verilmiı poz 
ay mek için her Türk sanatkArı ıir. 7 - Halk türkQsü ·BillbOI 

mlzin korporatif mahiyetindeki bu 8 H ti ·ı B B k 
toplantılıırıoı tebaraz ettirmek ga 1 1 er 1 e . e 

Yaeadıtı mfiddetçe faaliye\inin 1 Yakalanan eualar sümrük ne geıerstn çukur ovada y U rttaş •, 
en büyük kısmını Gnun em ·al resimleri ahndıktau sonra ken 8 - Halk ıOrkilsü -bOlbOle 

yet enteresandır. O, umumi men 
faatlere hadim •mobeocı::l itllb11dı,. 
tHbııkkuk ehtrecek bil'umum mes 

gorüımeleri 
ı kurdum tuzağı 

sız bir ihti&!lm ve kehramal'Jlık dilerine iade edilecektir. 9 _ Türkii ·ay rfoQdu t..at Hava tehlikeaini t/j• 
taean vücut çiz1ıilerini canıan· I madımı ıan ue lıarumuna 

J ki deuleı adamı lek erbabının gızll ı:ırzulıırıoıo te 

zabUıO d melıtlr. Blı'umum bayati araaında mutabakatı 

d.ırmaa~ v~k~etıneti birinci va- 'a~rimiz Ticaret ve Za~ire 10 - TDrkO ·g61ıeo bahçe yardım et • zıfe edınmıeıır • 1 Y sinde 

iste bu düıüncelerla meelıQ Borsasında 11 - TQrkG ·ıevenlik Tolu 
korporttS}ODhırımız, Romanynouı efkar var 
bu yeııl siyasetine alt Jtıstlerde 

olan Hocamız Bay Ali Cemal de Dün 12 - TürkQ • sinemde bır -------------

Yapılan tutuemue ocak olsaydı okuyan 
kursu idare ve hıJyatla mücade Müzeyyen Senar, Mustafa Çağ 

3 - Pastoral dete (Ho:ıd' 
ger) Berlin 10 (Redyo) -

D. Hıtler \e Bek mülAkatı 
mevcutturlar. 

D ğer tarartan resmi mebafll 
den eld~ edilen malQmata naza hakkında iyi malumaı alan mah 

le ederken, didinmeleri arasında 
tam dörı yıl bir eserle bae ba· 

muameleler ıar 
l!i,15 Saat, ajans Meteoloro 

ji ve ziraat bor~ası haberleri 

4 - Naotmusik (ıeoe mQı 
gi) Wedjg 

filden alınan haberlere göre : 
ran, bulk, tes s istldısıoa ıttıla ha iki devlet adamı mülAkat 
ı:ııl edildikten sonra birçok iltihak esnaemda bilhassa Akdenize 
ar kaydeailmiştlr Sıtyısı ;>ek bO milteallik mesaili görüşmüşler 
yOk lıır yekQn tutan v&tandaşlar dır . B Hıtler Polonyanın Ok 

, Dün ıehrimiı ticaret ve ıA 
ea kalıyor . Bu eserle konueu-

b b k 1 
, hire borsaeıoda GO ton fasulye 

yor bu eserle ao aea a ıyor 
1 d 1 · d 0 .. 12 kuruş 812'5 santimden alınıp 

ı 9,25 Konuema 

21.45 Konuema (mizah ıaati 

22,00 Müzik (kOc;Qk orkestr' 

19 40 Türk müzili ince ıu z 1 - Raksan süitde Blö ao 

bu duygu lçlo asrzularını lzbıtr bu ranya hakkındaki endieeıerioı 

sosunda istical göstermişlerdir. 1 izaleye Qahımıe ve müstemleke 

bu eser e ert eeıyor u . ort 
711 içinde ö7le anlar oluyor ki 

1 
satılmıetır. 

sanatkArımız uyku içinde bu AdHna borsasında yalnız 
eserle meısul olurken yakala- parlak üzerine muamele 7apıl 

dıQ'ı bu reuk ilhamını kaçırma· mıı ve 32 kuruıla 36 kuruş ara 

mak için yataılından fırlıyor e:t sında alınıp verlldiıli burıı bor 
na& için elzem olao her konfor · easına bildirilmietir. 

faslı ıeddi Araban okuyan te dıite (E. Künneke) 
Çalanlar Tahıin Karakue, Hakkı 

Derman, Eeref Kadri, Hasan 2 - Göl kıyılarrnda ( Kari 

Yeni bir slyusl epokun bdŞ ler mesele11nde iki memltketin 
lvngıcıoda bulunm11k.t11yız. Dııbh1 mentaaıleriuin müeterek olduğu 
slyıu;etımtzln alacıığı istikamet na iıareı etmişlerdir • 

ıg~a şubııtıuda kabuı edilen ka PekOSIOVlkJI YS 
nuou esastnto karakterine ve siya V 

dın mebrum evcıtinde, ço~ ıay 
ri müHit zi7a ve mılıeme için· 
de, pal•l te fırça11oa 71p1eıvor 

ve eseri &zer inde rüyasını ha· 

kikaıe çetw .. te '1•ela-7or • 

si ldarecılerln eski usuldt>ki siya Macar·ıstan arasın .. a 
ıf f ı:ıallyellerlnln 18ğvınıt mOteddlr U 
olan arzul11rına lelabuk etmekle· Budapeote 10 •Radyo" -
dlr . Macarıelan hükümeti Prı.R 

SanatkAr ıı:in ne hazin bir 
tecellidir ki hayatının en büyük 
em.eaıyle meydana selen eseri 
yüce Ônderiıı hayata göz yum · 

Şııyet memleket, kısa v,:tya daki sef rine talimat termit te 
but daba uzun bir perıyod 4çlo son hudut hadieeleri dolayısile 
musmlr kuvvetleri teıvlk edecek. c~koalofakyanın ıerzlye vermesi 
1enl mPslekl eforları tekA~llr et rıi israrla ıalep 1ttmi1J ır. 

17 
Nuray • Ah baba kaıki beni de bö,ıe bir se· 

ven olsa ne kadar bahtiyar olurdom. Baba ba 
köl'e bir ıyilik yapıtmaımısın. Eaer mOmkOoae 
bunu senden rece edecetim. 

Babası - Bunu benden isteme kızım. Adam 
oıllu iyllığin kadr!ni bilmez Oolar iyilıle kölO 
JQkle kareı koyarlar. 

Nuray • Olsun baba bize ne kötülOk edebilirki 
Gllrtan - Artemis seninle adanın kuyıu ııtahil 

Jerlnde QiQek topla71p denize aerpıiaimiıi te ıon 

ra dalgaların beraı k6piikleri ara11oda bu oi· 
çekleri yOzerelr, ıakalaıarak .ıopladıtımızı hatır 
lamıyormusun. Yokaa aendı benim sibi ba anda 
iıtırab te OmlJEizlik içinde çırpını1ormusan. 

.. uray - Fakat baba 1altarırım sana bu kö· 
riln göılerjni aç Hem mfisaade et ba adamla ko 
noeacagım • 

Babası - Pekey kızım. 
OJrtan • Artemis, Artemis. 
Nuray • Söyle buradayım. 
Oürtan · Ah Artemiı senmiıın elini bana ter 

Yaklaş saçlarından koklayım. •Nuray yaklaeır. 

Hırır, Hırır HD Artemiı dettltin. Artemiıio 

ılı pamuk gibı 7umue11k ve parmakları 100&01· 
muı elmaııa sıbi dftıvündOr. Saçları odan futl -ırm 
rsaemiolerio, uobılll1rıo kokolıri7le karıturıl• 
mış ayrı bir koku akar. 

Nııru • PekeJ ben nı ıibi koku,orum. 
Gürlen • Si& biraz ilde çiçegioi andırtyor· 

IUDUZ • 

NuraJ • Hayret, memnun oldum. Gözlerinin 
aıktan kör olduaunu i9iuim. Sen aekı daha iyi 
anlarsın haydi bana da anlı& reca ederim. 

Gllrtaıı • Atkı anlamak te bilmek için baoı 
bak ve dOtüo, 

Nuray - Bakhm .a diltılıiöOm bunun ne 9ı 
kar. Sen baoa .. kı anlat, Sına b0r6k irilik r• 
pabilirim. . 

Gılrtsn • Ôıl~se rakıaı, Seo kimtin. 
Nuraf • Ben periler imparatorunun biricik 

kıııyım . 
Oılrtao • Beo kendi cidsimden iyilik sörme· 

dim, batkı11ndao oaaıl umabilirim. Bana ne iyi 
ilk rapacıkaın. 

Nuraf • Gözlerini aoabilirim. 

Gfirtan : Oh De bOrOk aaddet. Bu iyllite 
karşı benden ne iıtirorımn. 

Nur,ar • Atkın oe demtktelchııi••• NM •D 

Gür, Hllmdi Tokay, Basri Üfler Bume) 

20,30 MDzık (Radyo orkesıra 3 - Bafatel (eaka) Gustıf 
sı) ıaf Praetorius Linder 

1 - lı Sinanor Hruechino 4 _ Bacchanaıe (earap ilah• 
uverıür <Rossiui) Baküs ıerefine danı (G L) 

du~u günün sabahı son fırÇa 

okşanmaın ile bitmiı bulunuyor 

2 - St!ofoni fa minör La 5 - PrelOd -op ıı No (A. 
Passion (Haydn) ·Adaaio, Aleg Scri1tbine) T Harmana &ert 

Dördüncü 711 resim sergi• 
mizi bu deA'erli eserleriyle zen· 
ginlPetiren ReHam Bay Ali c~ 
male komıtemizın eükranını bil 
dirirken gelenleri en sıcak eevai 
ve ea1gılarımııla ıelAmlarız . 

ro di molto, Menuet Trio Fınoı j 6 - Çervio operetinden pol 
pre;ıto puri (F. Lehar) Q. Liodemın &er 

21,00 Sut, Hham, tah•il4t tibi 
te lramb170 aukut borsuı f ı yat 23.00 MDıik (hafif pıroalat 

rı plak 
21.15 - Müzik (rad10 orkf'sl 23 45 .9'-Beo haberler ve 1• 

raın detırm rınkı proaram 

latecaksın, baeka bir ıey istemem. 
Gürtan - Bu kolay, pekey yOıQoQ dudakla· 

nma yaktaetır, eimdi seni öpecetim. 
Nurer • Oh ne hctt< '8Y· 
Gürten ·•sır daha öper. Şimdi ne his edi· 

JOrBUn • 
Nurar - loim 6rp'!riıor. 
Gürtao • iQinden ürperenin kalbide Ç11rpır, 

gözlerinde aık kıvılcımı parlar. Bö1le bir pırıhı 
varmı gözldrinde. 

Nura1 • Bilm1yorom ki . 
Oılr&ao Aynırı dikkatli bak. 

t MuraJ • Aınam 1ok ki. 
1 Oılrtan • Bu nasıl olur. caotao 1an1oda de· 
; tilmi. Hdlbuki benim bildığim kıılaran 1anıocla 
I oanıaaı olur bu çanıamn içinde lrırem, .ruj. pud 

Ta, kızılhk, arna makaa, tırnak Cilası te daha 
bir çolf: 'fe1ler bulunur. 

· N uraf • Ben tb6ylı;;fe,ıerl bllml1orum. 
Gılrtan • ô1leyae ,. HD olrklo '8 rabu& ki 

fi derecede sOzelain. Ne ise •hlbinl dloler., kal 
binizde kutveıll hareket JOk •bır daha Oper • 

N 11ra1 • Oh ba öpı1eler ne tallı f"Y, 1ını10 
rum; kalbime ıhk ıhk bir ıerler ık19or. 

Oürtın •ıtalbioi tekrar dinler,, Temam ;adi 

ıekın sftmbilrtlleri baelamıı kalbiolıde !iorır 
lıaımı GOrtın10 g6kıGne daJaonıtırı. Emiaimki 

· gözlerinde ıık eimeekleri çakmaktadır. Bu ohıl 
adi aıkıu kıla1ik atkı sıomek illere bulua .. 11· 

lanı ıbir tlelikUr. •iiı ~aÇ defa Ataha ~per. 

Nura1 · Of, 1aoı1orum, yanı1urum. 
GOrtan · lıte bu 1ınıt lrılı'8ik te lirik afklf 

baılangıeld ır. 

Nur•r • Ba ne tatlı yamı, bavılıcalım. 
GQrtao · itte aıkı anladınıı demek. 
Nura1 • Hayır daha trlce anlamadım 
Gürtan lıte bu 101 dolru aık bahoeıiO' 

gider • 
Nurer • Beni ora1a ıthDr, o aık bahçeıfol 

bana a6eter. O bahçede ne tar bana ıörle 
Güı ıın • O bahçede bOtOn dOnranın çiçer 

Jeri tardır ~e her 1Sman tazedır. LAieler, rtJ1 

ııektelerr. giiller, ıtlnbOller, portakallar. 
Nurer • Bana bu bahoe1i gôııer Jaitarırılll 

aanı. 

GOrtao · .. O bahoeoin IAleleri •dudıklıktO• 
sl'ııterir. o baboentn menellıeltrl ba ıaolar 
bldtr. Ve o bıJıQe.nJn pQt$apJJ•rı. l.\"•eeı• 
'IÖBterlr bDDUQ ttbtdlr. 

Nuraı • Damelı1'etll;WQttıi t:.ı•• 8\J>i tP 
ıeJdfr ö,ıe mi. 

GGrtan Her lradlada ~ bıhOenln 9loelr fi 
meyveleri ,,olunur. 

.!' uraJ ~etekkar ederim ,.amma ııkı tılll' 
miJle anlımıt d"8tilim. Fakat aanı bu senlt 1911 
gi iOlode ilôr raıamanııa acııorum. Bah11uttlO 

Oioek te merteleri sana Hrebfüı:im Haydi, .be,ı 
biridaW ip. 

- Bono var -
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SAYFA 3 

1939 
izmir fuarına 

hazırlık 

YENi MERSiN 

Dünyada Neler oluyor 
Perçemi çıkaran kadın öldü 

MERSiN 
PiYASASI 

1 l A N 

Ev eşyası ve n1ükeınmel 
bir piyano satılıktır 

Başbakanlık, lzmir bAy· 

neJmilel fuar komitesi reisli· 
ğinden alınan reporua 938 fu 

arııııo ecıhşına ve neticeleri· 
ne dair olan kısmı ile 1939 

f~arının açılışına ve neticele 
rıne dair olan kısmı ile 1939 
fuarı için \'ekAletleri ve vek~ 
letıere bağlı mOesseseleri atA· 

k.adar eden kısımların sur~tıe 
rıni vekaletlue bildirmiştir. 

S!ç tuvaletinde perçemi çıkaran kadın geçenlerde c 10-1 - 938 Alma oya ınamulAtından ( IJ. KRiETZSCll ) 
Londrada ölmüılftr. Verena Viskontes Çörçil ismindeki bu ' 
kadın l:ıa-iltereLia asilzade bir ailesine mensuptur, 1900 se 1 Pamuklar !P· s.,,!!?,L marka~ı ÇP.lik çapraz telli az müstanwl ve mükern 
nelerinde attan düşmilş ve aloından yaralanmıfb. Sonradan 1 ~J~vlait 4 '' mel bır pıyano ile bir salon ve bir yatak odası 
yeri kalan bu yarayı kapatmak için saçının 6n kısmı~ı per K::~:ı~ı ~~ takuuandan ve Sair tt>f~rrualtan mürekkep ev f>Ş-
çem tekfine koymuıtu. Fakat, bütün kadınlar onu taklit Koza 8, yası uak li hane sebebil~ l>ilmiizayede acele satılıktır. 
etmişler ve perçem moda olmuıtur Kırma yok Kozacı parlağı 35, ~Hiz·~yede 14 ıu~rıunusaui 1939 tarihine müsa -

Alman marsı yavaş çahnacak Buiday- Çavdar dif cumarlt>Si giirıü saat on beşle ve mütt-akip 
Hitlerin geçen gün imulanığ'ı bir kararnımeye iöre Sert anadol 4,50 pazar giirıü saat onda Tiif'car kuliibü civarmda 

Almanların milli marşı olan Doyçland über alle1 (berşeyio Yumuşak 4•25 tiiccar,lan Hakkı Cr.mal Ocer'an hanesinde icra 

Başbakanlık 1938 fuarı· 
nın iyi randımanlı ve muvaf 
fak olmasında Amil olan kıy· 
metli yardım ve aıAı. 1 

üstünde Almanya) bundao sonra gayet yavaf çalınacaktır. Yerli buğdayı a.r.o edilecek lir. • 
Milli marılar ekseriya ağır ve yavış makamlı olduğu Çavdar 3,.n,s 

halde Alman marşı bunlara nisbetle çok hızlı ve :'.\dda bir Aaadol yulaf 3,50 
askeri yürüyüş marııdır. Buna dikkat eden Hitler, Alman Arpa 

< aaa arın· 

~an dolayı Bakanlıklara teşek 
.rUr etmekte 1939 fuarının da 
ha Parlak ve verimli ol i . ması 

1 cın fuar komitesince isteni-
en yardım n vaktinde yapıl· 
rnaıını ve icabeden l muame e· 
ye şimdiden başlanmasını di
lemektedir, 

milli marşının, bJstesi aynen kalmak tartile, daha yavaı te· Anadol 
kilde çalınmasını kararlaıtırmııtır. Y Hli 

Nohut ekstra 

YABAN GÜLLERİ fasulye 
Tasmaayada büyük bir derd var; Yaban glllü derdi. Yulaf yerli 
Tasmanyanın yollarında, bağlarında, bahçelerinde ya· Mercimek ıuk 

ban güllerinden geçilmez oldu, Nereye gitseniz, nereye bak Sablep 
sanız yaban gülü görürsünüz. Tatlı çoiea 

Hat•er 

Belediye nihayet yaban gilllerile miicadeleye baıladı. Balmumu 
Bundan yirmi sene önce bir lngiliz bahçıvan Tasman• Cebri 

yanın merkezi Hobarta giizel bir cins SfÜl fidanı getirmiı, Susam 
aldığımıza göre dıkmiş. Yapalı 

me~leketimizin muhtelif köşe- Diktikten bir mliddet sonra ölmüş. Bakımsız kalan gill Siyah 
1~~ınde halırımızın el emeğı le yabanlaşmıı·· lıte bu fidandan yaban gülleri üreye Breye Şark 
vucuda getircU'•i ev y bütün Tumaayayı kaplamış .. Anadol 

1 " eşyası, d 
rne busat, tezyinat işler· 'b• Gazetecı'lı'k humması o ı Ay ın kıymetli ve 1 gı 1 rg Ve çan OT Yıkaamıı yapak 
rin sanatkılrane işle· Güz yuna 
hl de bu fuarda te11hiri ve 88 --c.~ s~· -t h Kiliselerde ıarkı söylenir· Konya malı tiftik 

ması kararl Avusturya • ır ıs en ar y 
S &Şmıştır. bi sırasında Avusturya hUkO• ken org çalınır. Urg kiliselere ozgat 

zel b" anatk~rlarımıı için gü· meli asker ve askerliğe dair 7 inci asırda girdi. 660 ıene· Keçi kılı 
ole ır teşvık vasıtası olacak haberlerin neşrini yasak et sinde Papa Vitalien kiliseler· 

n bu karar aynı zamanda mişti. Hir kıtaatııı gittiği yeri de org çalıama11na resmen Pirfnçler 
vatandaşla . "d d Birinci nevi mal 

3.87,5 
8,87,S 
5,7S 

11,13 
s,so ı 

4,50 

9 
18;50 

yok 
52 
Si, 
60 
80 
yok 
120 

l ıs,22 

Eşyayı görmek istiyenlerin ş imJideu 'e sa tın 
almak istiyeulerin müzayPde gün ve saatında JUfZ 

~tir haneye müracaat eylemeleri ilAn olunur. ı ·5 

---------·-------------------------------
i l l N 

Mersin Orman bölge ıefliüinden 
Gayri mamul Muhammen vahit (i,·atı 

MJ. Cinsi Lira Ku ... 
b0.000 Göknar 3 70 

_1-- içel vilflyetinin ~tersin ilçesinin Evcili kö 
yü civarıruia Ayıpmarı ormanınd:.n 50 M3. gayri 
mamul Gök nar ağ;ıcı satışa çtkarılmıştır. 

2-B~her Ma. muhammen bedeli 370 kuruş -
sı tur. 

3 - Şartname ve mukaı;p,lfmame proj 0 lerini 
görmek istiyenlerin Mersin Or. Lölge ş~fJiğiııe 
müracaatları. 

4 - Satış 23-1 ·939 P. ertesi günii saat 14 tle 
yapılacaktır. 

5 - satış umumi olup açık artırma sureıile ya 
pılacaktır. 

l 
rımıza yurdumuzda haber verenın cezası ı em ı. iıin verdi, tk· . ne•i mal 

e emeğiyle u b" t . ıncı ... . v cuda getirilen Avusturyalı ır geze ecı Bir aıır sonra Pepia, Koı· Çay 260 280 
eeetlerı tanıtmış olacaktır. bulunduğu şehirdeki fırkanın tantinden mükellef bir org al- K~bve 110 

6-Muvakkat teminat 14 liradır. 
7 - Taliplerin şarlna met.le ya zıh 

lirmeleri llzımdır. 
VPSikaları ge
l 1-14-17-;1 l 193!l fuarı cenuba gittığini karilerine bil . K • sa t na kıymetll ve . . b. d dı. Kompıyende Sen oroey Badem, çekırdek 

na ktırane el . 1 . . dırme" ıcın ır c;are arıyor u, k'l" . k d . 1 • • 
1 

ış erının gönde . ı ıaesıne oy u, ıç erı 
rı n:esi .. ·· Nıheyet buldu ve ertes1 gUo T ı b d · · onurnUzdeki günlerde t 

1 
d h d. . t· Org şarkt• yapılmıştır, at ı a em ıçı 

vilrtyetle d gaze e er e şu ava ıs 111 ışar d .1• A 
r en istenecektir. etti: Çan garpta yapıl ı Kı ı· ı cı ~ ,. 

Acı çekardek 

I
• Teessürle haber aldığımı ıelerde çan 6 ıncı asırda ça· f y w 

Zmirde za g~re, muhterem ve sevgili lınmağa baıladı, Çan yapıl· pr.. •il 

95 
58 
37, 
90 
70 

100 

fırka kumandanımız hastalan· madan evvel sokaklarda tel çe " 
üzümcü ve 

1
- • 'l mış ve doktorların tavsiyesi ıal dolaşır balkı ibadete davet _____ .......... __ 
ncırcı e- . 

r.e GVona •
1 

k Uıe:rine derhal cenuba gitmıs· ederdı. 
lzmir - Verı ece tir. 

lifleri 
0 

Oıum koopera- Fırkasına çok dUşıtUn o· • 
. . rtaklerana 9 numara ıan kumandan fırkasını da be En eskı kitap 
ı~ın ilk ~efa verilen 9 ve ikin raberinde g5turmUştur. Yerynznnno en eski kitabı 
cı defaln 1 kuruş avanstan Denr.~ek söz ~ar mı?. Ga Berlia müzesindedir. Bu kitap 

Nöbetçi 
Eczane 

........... .... ~ 

Bahçe sahiplerinin 
nazarı dikkatine . 

Bodur, kokulu, Beyrul c nsi Muz fidanları bu 
ay sonurıa kadar her istiyene satılmaktadır. 

Bu fidanlardan edinmek ar u edenlerin: 
Mersin: Az·tk zade han Ualıaettin Közberi tı 

carethanesine mliracaalları. 2 .. 5 

sonra daha 2 kuruşluk b. zeteciye tıırş~Y dıyememişler. papirüs üstüne yazılmııtı. 
ava t . son ır T • b k ne evzt edi ıecek ve bö le o , f ar·ı f ac' 1842 de doktor Lepsiusun 1 t - ikinci kin un· 989 1 ş a n as 1 
ce 9 numara içın kiJo b y • inil Bn llSI reisliğinde Pruıyadan Mıııra • 
da 12 kurut 6denmi 

1 
aşm Pıimut ac;ıklarında, deniz ıiden heyet on bir eserle be· İstikamet Eczanesi ı 19 3 9 

iır. ş 0 acak· ortasında yükselen büyUk bir raber bu ueri de bulup Al· 
İzmir borsasını t kayanın Ustllnde Ediyston fe manyıya getirmiıti. Bu eaer :4 !'imi---·-----~ , Küçiik CaTi hesaplar ikramiye planı 

•atiıi bu r . n sa ış va· neri vardır. Bu fenere yaklaş' b. l'kt' T .. 
tur. Bu i ıp ~Çin 11.39 kuruş mak çok gOctur. l ın .•eae 1 ır, UCCaf 3 2,000 li fa ffi ükafa t 
t ttbarla kooperatif S ff . cik~ k f 1 Fıravun 1 inci Amenembo 
aktarı diğer mOetahaııı dor- d .ırıdna~ 1-~aurnet~ı şam~ld~·'uc oilu ı inci Oıarteunin defterleri Kuralar. 1 Şubat, 1 \lav., ıs, 1 Eyh)I, 26 

vasan 
6 

er en ner en ım \A ... verı 1. • • • • 1 
mali O santim fazla fiatıa Fener bekçilerinden biri ağır devrı~ı. ta~•ır e.den bu eserın Rejiıtro klğıtlı Birinci 1 Ağustos, l ikincitt>şrin 

arını ~ld . F kat de t d mll,Uıfı Sınebtır . . ' cakı en çıkarmış ota• basta tdı, 8 0 z e ro • ıkiDcı ve oçoncn ciDıtea TARHLEltlN DE ÇE KiLECEK TiR. 

k•to htında 2 ı. r •çın 8 civardaki cankurtaran gemilt>ri ıon partileri de aeldi ikTamiyeler:-------
. ardır. D ğer tjple .. d sıralarda dağlııra çıkıyordu. Kitabin baıtarafı ekıiktir, ım•mul tllccari defterlerin 

b' •Uruşluk IOD . d'~ • • ır tediye ya ı tam dört gUn fenerın . ver 115· C Oç ıntunlular tGkeamek 1 l Adet ~ooo liralık = 2.ooo lira 
yet bu 1 • ~ laceğından vazi imdad diye işaret ledıyor. her om vagon 1 ilzredir 

nar ıçınd d k' k ' ı 5 1 ooo 5 000 f n . 8 böyledir. gDn Sattelit adan a 1 can ur· Almanyada Bertı?sgader · Numaraııı defterl-=r ile " · " - · " 
larına ~~ kooperatifleri ortak tarın gemisi fenere yaklaşma hattında bugUne kader görDI· K el ft • 8 ,, 500 ,, - 4.ooo " 
ye kadar r~':ri~ı~rinden şimdi ga u~raııyor. muvaffak oıımı- JDemiş bir vagon tahsis edıldi opya e erı • 
90 avans mış olan yUzde yordu. . Bu vagon kırılmaz ca da 8 Enuanter defterı 
bunda YOıe ibl~~ edilecek Nihayet 14 BirincıkA~u? pılmıştır, m o Y :Ücret.siz olaratk hu. 

n başka daha YDıd 5 da Sattelit fenere: sokulabıldı. . • 
niabetınde tediyat 

8 

8 oç tayfayı fenere çıkardı • .Bu D-.i"°tıarı i4Meıl, yol susi malune ıle nuoıa. 
hr. Y pılacak·joç gemici e~ar ba&tıyı ı.uuu· calarAn:18'&1kıtrl gllaol maoza ralanmaktadır. 

b Kooperatifler bi ·'tıM • lar, lple gemiye naliletmek is raları rahatça aeyredebilmele· Fiatlar her yerden 
areftı, t r;1 :ııJ•DID • d i · · b · vasatı , ımir boraaımcl•ki iediler. Bu sırada f'ddeth at• r ıçın u cam vagonu yapmıt ucuzdur. 

heme ••tış fiatıarına he ıaıar gemiyi sOrOkteyip açık- hr. 
. n rnnaavi olduğ d m~n lara atta. Vagon altmış dört kişi· 

cır .kooper8tifleri un an an Nihayet erteRİ giinll de· lıktir. lste1Jilen tarafa çevrilıp 
da dığer rn" ortakları- · b. ı· ' k t•· ı y \.18lehsiıı d naz ıraz duruldu s~tte ıt ,e o uru u or. 
de b~ş faııa fıatıa er en yUz· rar fenere yakl:ı~tı. Ağıı• has Almanya seyyahları höy 
elden çıkarmıR 

1 
mallarını tayı makaralı tplerle bağladı le cam va6orılarda dolaştırma 

v 0 •ca&d d · t· ar ır. Jar ve çekerek gemiye aldılar. ğa karar vermış ar. 

SEOA D ~A lliR 
~EYMEN 

Uray caddffi No, 41 
Mersin 

16 

60 
95 

250 

435 

,, 

" 
• ,, 

250 

loo 
50 
25 

" ,, 
,, 

" 

- 4 000 ,, 

= 6.000 ,, 

- 4750 " 
- 6,250 H 

32,000 ----
En az 50 lira mevduab bulunan beııplar karaltra 

-Jabil edilecektir. 
~ < • 

r. iŞ Bankasına para yatırmakl9, y•lnız pira bırik
tirmit olmaz, ayni 'Zamanda taliinizi de denemiı 

olursunuz. 

.. ... İlllİ. İllll!iliiııiıliliıi' İllllİla- ... -.. .... Iİll .. • ..... •• ......... 



YENi MKR~IN 11 ikirı(~i kanun l 938 -
------- ~~~~~~~~~~~~~ 

Me r S l
e n ~ Nisuiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 1 Yeni 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dışt:ı n günün eu mü lı i rn ve en taze haberlerini - . - . 
YENİ IV.IER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yenı· Mersı·n • 11 Yıl/ıh fc~ıla ~ız. intişarın 
l • da muvaffakıy f!. tını halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ 1\ 1 ER S İ N : Sizin B~zeıenizOir Dertlerinize ~ileklerinize YENİ 
M [ 8 S ı H sütun lan açıktu. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MEB iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

l~ DOK.TOR. 

~ . A.-Vakup Aslan 1 
Türkiye ve Rusya Tıp fa !c:ültelerindeo diplomalı Almanyada tahsilini ikmal e~mitfii 

r;.,ı ti ast d. ;·1111 her günS-12 lfı - 18 e kad .ı r kdbul n1u~yene::;a 
L~.::.t ve ted ·; vı eder. · ll~J 
LJMI ADRES~ Mersin Boıkurt caddeai r.;1 

1 J Yoğurt pazarı No, 1 l!!I 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I • RilmlmlUUlmlfllfmmllmlmmJml• ,,-~..,..! rs 

i D ı kkat Dıktrn t Dikkat i Sağlık 
il ~.ayın müşteriler: 1 ı. E j 
1 Ült' tlt> ıı lwri pi~:ı~:t1la ı,: ayri >thhi hir ŞP - il ı c::za nes 
1 k '.~.'1'.· ,İ! ııa l t• t!i!Pn Ko 1o ııy:ı lml:ı n sa kı ıı ıııız . ı , . Mersın Gümrük brşısındı 

CUl\K : =. h . · ·· ıı= er nevı Avrupa, 
1 Ulgen l{olonyaları ~ Yerli ec.zay1 tıbbi-
~ Sıhhi bir şekilde imal ve takdir edil- i . ve ve müat.ahzaratı 
1 diği ve .. hakiki eısanslarile taktir § bulunur. 
~edilen U L G E N kolonyalarını 1 
1 l>ai111a ~uHJ 111uız H~ ısrarla. i"ı l g tı u Lolou~a - ~ = .ı~ r 1111 a ra~ ırııı . . ~ı a rk •, ~ıııa d 1 ~ k :ı. ı: a 
=:u LG+-; 1'1 ULGEN ULGEN= 
•mıtmımıwmıımmım ıınmıımmı • 

++++••~·~··~··· ~•+++++++++ 
::: 'l'arsus tüccarlarına ı 
.) Tar~u~la ~l11wı1ttiıft' r v~~ rıai..I İ\c> ı s lt>ri11i 1.i •:• 

• i .. 

•:· ~ oltl\ l a ştırcıcak Sigo ı la işler inizi e mrıİ \ t> l ve ~:· 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı 1 annverdi 
.'Pri ' ~ ağ rısız siiuuel 

yapttr. 
Fa~ir çocuklara pa rası• 

Adres ; Tarsus paşa g• 
zinosu kArşısı _.. ... .. . ·- . ~ .... 

l}:l)fg(R1 IID©Yt'/19>& ~~lr(g[M~(b~[M lMJ&lR11?1b(g[R11b~ .:.~unı tle ~ ~ı p .ı c .ık mut- SSC '~ h a lı f.ıa lıy t'lt' g• çtı •:• 
•!•" n ı ri ı ıiz•~ a nıad '"'" i r. •:• 

KİTAP GAZETE VE M°Ol\l.l:U A ~=· 1 - Ş ı uwudiif~ ı ~o nı is~on l'u l uğu, Naldi)e •!• 
·ra bı yapıiır ":: 2 - )lal i ı~ ıişarP; it i rH z vt~ t ı·uı~· iz la~ıha-: YE NiMERSiN 

•!• ları •:• rn= ~ 

•!• 3 Ya r ı ~11ı, N :ı kli \ • 1 , ll lı\l1 I , Cdı az \ P t a lı . •:• j 
Resmi Oa;re ve Müesseselere ticaret~anelere ait her çeşit Defterler Evrakı :~: s i ı sigo1 ıaıar• . . :~ 

.:. K.adri oğurlugil ve •:• 

Nüshası o Kuruştur 
Abo ne ) T ürkiye Hariç 

Şerai t ( için için 

matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~eğen~irmek şartile yapılır. :~. Recep gürışık ::: 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. :i: kol/ekti~ şirketi :~: ı 
Senel iK 1200 Kr • 2000 ~ 
Altıaylık 600 1000 

--------------------~ : Tarsus Beledıye altında ••• 
----------- y ~ . Wllmtmlmtm•~EEG(2d;f+mlmifllllm 

Oç aylık 300 50J 

Bir aylık 100 

_. .- • * OMllllll • • u ••••••••n•a•nn · •• •••••·:·. • + ~ 
• SIHHATİNİZİ KORUYUNUZ! • 

: - :r'1 ASIL JY.rI : 

i KAY ADELEN i 
SULARINI IÇJ\'lEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

Yeni Mersin Basımevin~ı ~asllmııtı 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayenehane~i : Yoğurt pazarı caddesinde 

Sabah sAat (8) den 12 ye Akşam (14) den 19 a 

kadar hastalarını kabul ve nıuayene eder. 

Resmi ilinatın ıabrı ıO 
Kuru,tur. 

Vurtdaş 

ı Kızılaya 
Pazartesi günleri öğleye kadar fakirler parasız 

muayene edilir. aza olunu~ 
Z A F E R Aile Sineması 

Bu gün gündüz saat 14,30 dan itibaren başlar Mevsimin en aozel sah esırlıindan ıl 
iki filim birden 

1 • Korsan kız 
Büyük macera filmi 

2 -Mustafa 
hayat yolu 

Muazzam Rua filmi 

Pek yakm~a; Silahlara veda 
Muazzam harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

• 

t 

1 


