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S.hlbl ve Umum Netrly•t Salı 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 3 
idare yari ikinci KANUN 

f H I .!lc rslı Buımnl • .llerılo 1 9 3 9 - - -
G-t.J-NpELtX. SİYASİ HABF:R. FİKİR GAZETESt 

Fran•ız Baıvekili 
Daladiye Koraika da 
bir hitabede bulundu ve 
Afr;kaya gitti .. 

1 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 
11 

Sayı 
3180 

Reisicumhurumuzun 
Vatandaşlara sa
adet ve refah 

dilekleri 
Ankara 2 (Radyo) _ 

Riyaseticumlıur umumi 
katipliğinden teblig edil
mi~tir . 

Romanya krah yılbaşında ı Fransız başvekili 
Beyanatta bulundu IKorsikada bir nutuk Söyledi 

~ Beyanatında sılahları artırmaktak:i maksa- ·Daladyediyor ki: Her şeyden evvel Fran 
. .' . . .. . . . aı.zız ve F ranaaya merbut kalacafız. 

dımız Mılletımızın hakkını nıudafaa ıçındır Bu güzel Adanın fransadan denizle 

lttifaklarımrza •adı/1. kalacafız. Dostlarımızı aevecefiz. Yeni 
ayrllmıŞ Olması ona 

bağhlığinı zayiflatamaz 
Yeni yıl müııasebetile 

Reisicumhur 1 met lıı<ini.i
ııe yur<lun her köşesin-

den yurt<luşların yüksek ve l3ükree 2 •RadJo• Yeni yıl llarımııı müdafııa vazi7etinde 1 
saıuinıi duyğnlnrıııı bildi- münasebetiyle BükrPşte büyü~ ,,Jursak barışa o derece yardım fllistin karga;ahklannm 
reıı mektup ve telgraflar bir dini ayin }' & pılmıetır . Bu •tmie bulunuruz • Ordunun tak l'k ı 
gelınekte<lir. ayinde Kral Kar·o\ Veliaht pe· t iyesi ve silAhlarımızın artırıl· sene 1 p incosu 

dostluklarımızı kuvıJetlendireceıiz demiıtir Paris 2 "Radyo11 
-- mını göıürüyorum demiştir, 

Franınz başvekili daladi1e bu sa Başvekil burada bir kaç f& 'l t 
bah sRat dokuzda Foş :ırhlıelle kaldıktan sonra ayni merasimle 
Korsika7a muvasalat etmişt ir Foş zırhlısile yoluna devam et 

Funs zırhlısile 8 bin tonluk mietir, 
ÜQ krovezor ve 8 destoriyer refa ----------------------Reisicumhur ~aadet Ye reus M ışel, nazırlar, mebushr masındaki maksadımız millelimi • • • kal etmekte idi mübadil refah dileklerinin yurtdaşla a~keri ve mülki yülı.eek memur zin haklarrnı müdafaa içindir . 1 Bır ıened~ 1997 kışı) Daladiye kesif bir ha ık kit 

ra tcbligiııe .Anadolu ajanın lar hazır butuumuelardır . Dış politikada istiklAI veka öldü 17 20 kişi ele 'lesi ve bütün rüesayı hükOmet Rumlardan kalan 
nı memur etmiştir. Ayinden sonra askeri kıtaat rını muhafaza edect-liz • ittifak 1 / tarafından karşılanmıeıır. Bura 
-==~:-::-------_J Kralın önünde bir geı;it resmi larımıza sadık kalacatız, dostla yara andı dan vilAyet dairesine gitm iş bir emval 
B. M. meclisi yapmıetır . Sivil memurlar bu rımızı seveceğız, yeni dostlukla· Kudüs 2 (Rad70) 1938 Filis müdde\ İRI İraha\ . etlikten . sonra Pinnll8 Hakuulıgı. wüba 

giiu resmi elbiselerini .ıeymiş· tin karışıklıkları plAnçosunu toplanan halka hı\aben bır nu badil rumlardan kaJaıı gayri 
ti b lerdi . Nazırlar ve mebuslar rımızı kunetleştireceQiz · Kudüste çıkan bir gazete eu su tuk söylemietir. Bu nuLkunda ez 

O adale ve tefviz işleri logihere, :Fransa ve Belçi- ı b' . . oumıe: menkullerin bu günkii Yazi-
'ıle dı'X. b k 1 Kralı 1enı kabul edilen Roma ret e tee ı\ etmıetır : •·etlerı'ııı' tesbite kı,. ı·ar Yermı·~ . 5er azı an un . j kaya yaptıl}ıın se7ahatlerde bu Bıı Sene zarfında ölenleri ade• Her tarafta bana karşı göe w• " .,.-

liyılıaları görOşüldO ' usulQ. sela~la selAmlamıelardır. 1 neticeye urdım • Romanyanın di 1997 kitidir . Bunlardan 163G terilen samiınt biSBiyata teşf!k tir. ViHiyetler mübadil rum-
A k Resmı geçlllen sonra Kral sara· k lk bü ü h lk v d · j - · ların metrukatı hakkında ikin n ara 2 •Radyo• BiiJük a ınması l n a 10 .,ar 1 i Arap, 492~i Yahudi ve 70 i de kur ederım · . 

Millet Meclisi bu gün toplanmış ya dönmüş ve buradıt memleke mi1le olacaktır demiştir . lngilizdir . Yaralıların actedi ise Biz her hangi eyaletten olur cı kanun 1939 sonuna kadar 
mübadele ve tehiz i şlerinin kaıi \in temennilerini bildiren hükO Kral müteakiben kordiplo- 1720 ye baliA' olmuştur . Bunlar sak olalım; her şeyden evvel Bakaııhga mufassal ınalfımat 
surette ha.ilini amir kanuna ek met er~Aııını kabul etmiş~erdir · matik baları kabul etmietir : dan s49 Yahudi a44 fogiliz 642 1 Fransadır. Siyasi fı kirlerimiz hı>r I ;ere~eklerdir ... Vilayetlerden 
kanun lhıhBBının ikinci müıake Başvekıl Kralıt 1938 seuesı me· Bu kabul resmi esnaemda harı- Arapur • ne olurea olsun her eeyden enel ıstenıleıı malumat arasında 
relerini 1aparak tanip etmieLir ıaisine Ait 1apılan itlerin plAn- 1 ciye nazırı da hazır bulunmue- 1 J . d Fransa1a merbutuı mübadil rnmlardan metrlık 
Aksaray ve Kırtehir 1er saraıo çosunu bildirmie ve Kral buna I tur . zmır e yer sarıın• Bu güzel adanın Fraııaadan olup ~imdiye kadar ınulıacir-
lı.eından Jıkılao ve harap olan cevap veMrek : ı En eski mümessil olan Pa· fııı olJu 1 denizle ayrılmış olması Fransa lere ve yerli halka muhtelif 
bınaların ıapılmftlı ve tamiri 1 MaliJedeki inkieafı kaydet· pa mümeSBili Kralı tebrik etmiı ya baQ'lılıQ'ını ıaifletemez, Biz kararnamele r vo omirlerle 
için Kızıla1 larafındau gönderi Ukten 11onra ordunun tAcaiki sa tir • Kral buna teıtıkkilr ederek Ankara, 2 (Rudyo) - lımir~, Fransızız ve. Fraı~eı~ kalacağız , borçlanma suretiyle verilmi~ 
lecek inşaat malzemesinin Dev hasında yapılacak sayi ve gay· 

1 
yeni senenin; refah, saadet ve de bugün saat 6,43 de 9iddetlı Benden temınaı ıstıyorsaoız ba olan malların borç bedelleri-

lct Demir yollarında parasız reti bild irm ıı ve : barış yılı olacağını ilAve eyle · bir yer sarsıntısı olmuetur, in· na emniyet edebilirsiniz, Fransıı . k~ h .. h . 
1 k 1 1 

nın ve · tınu , enuz mu acır e-ıev edilmes ine dair olan kanun Biz ne dereceye kadar hak mişti r , sanca zayiat yoktur. imperalorluıluna Fr.anırnnın setA 1 t ·h . ht ·r~ . 
la · ı re a sıs veya mu aç çı tçı-'' ıssının birinoi müzakeresini 
yepmıetır • r·r . k' t . d 1 S . F h d . lere tevzi edilmemiş arazinin 

ara/~!i.:::ı·k~:.:.::::ı:· .• :ı~~ 1 u ~n v j mus ıra varı ı 1 1 u rı ye - ra n sa mu a e es 1 :::~~::~~:.,:;~:,~'·~~~t;:ı·: 
edilmesine dair kanun IAyıhası ı Mütemadiyen - şehir ve ka. abalar içinde miı-
dahiliye erıcümenın i ıı talebi üze artıyor Şam meclisinde Başvekil ve Meclis badil Rnmlardıuı ınetrfiken 
rirıe meıkür encümene havale hazine emriııdo bulanan nıiı-
edilm işlir . ı Ankoro, 2 (Rad,o) - Güm· Reisi beyanatta Bulundular . sakkaf '*' ga)ri miiı;akkaft!m 

Meclis çareamba günü tek rük ve inhisarlar Vek~letiuden valin ~~atışlarım temin edebi-

rar toplanacaktır • öğreaild ı4ine göre tütün ve müs r h B J• l • h l d . 8 L ·ı - ~ lecek muhammen kınnetleri 
•••··••• k' . t r a ri aru ı aenç erı azır ıfa tıvet ettı. aşveıcı rae,,-ranaaıd <l 1> .. t " · . ırat varidatı mütemadıyen ar e e var 11'. >ll uıı gayrı llll'll· 

Vaıiler Arasın- maktadir. VtikAlel ilk ahı ay verdi~i aözü tutmak iıtemiyoraa Suriyeliler kuller cinleri itihari~·le ayrı 
içi ııdı. saf ı 225 milyon lira vari vatanlarını ve iatiklallarını muhafaza etmesini bilir, dedi. ayrı gö8terilccoktir. 

da tayinler dal temiu etmışıır. 
1 Ankara 2 •Radyo• Şamdan I Baevekil Cemil Mardam da bilirler • Hitlerinmesajı 

S t • d ı 1 k'l"I bildıriliyor : Pariıteki Suriye-Fransa müza- Fransız parlAmentosu,dOeOn 
mal ~~~:::~;-:e~:~~ae:r'ı':: a~~ 1 ma mucı e 8 es 1 a IDID Suri7e parlAmentosu, Suri· kareleri hukkında söz sö7le7e• celerinde serbest kttlabilirler. Fil Almanya 1938 
mıştır. Konya vallllğloe KOtabJa 1 b'ır aylık faal'ıyetı' ye- Fransız anlaeması etrafında rek; Paris görüemelerim hıtkkıo kal Suriyenin iıtiklAI iQin olan [ d 
vaıısı Nazif E ' müzakeraua bulunmu 11tur • Bu da mufassal malfimat vermeyi ıabit hakları hiç bir suretle YI ın an 
i 

·rtn, )(Qtabya vallll v 

t DO Kocıseli Vıtlisl Hamit o.kay mtlıakerat esnasında nBBJOaalisl fıl7dalı bulma7orum • Fransıt ketmedilemeı . memnun ! 
Kocısell vıltııtlne birinci umumi Ankara, 2 (Rad70) - Sıtma blok reisi beyanaua bulunmuı· hükümeli bu muahedeyi JOk Fransanın· anlatılır hiQ bir Berhtesgadl'n - B, Hitler 
DlQf~ltltllk bat oıOeavlrl Ziya T~ mücadele tefkılAtımııın son bir tur . Fahri Barudi Suri7rnin farzeımek~edir ' . Fransızlar.'~ J sebep olmada~ muahedeyi Su· 7eni yıl mQnaeebetiyle neırett ti 
keli, AntılJa vallllttne dördOocll aylı~ faaliyeti aeaQ'ıdadır. iıtiklAlindeo katiyeo vaı geçe muahedeJı taedık etmemesını ri1eniu istiklAlioi taedik etme· bir beyannamede eıcQmle diyor 
umumi mOfettltllk bat mOşNvlri Mücadele teekilAtı bu bir a1 mi7ecetini söylemi& ve geo9lite fRyanı dikkat gOrQ1orum • Fran meeine tee11Qf edilir demittir. ki ; 

Fu1td Barutay, dOrdQocQ umumi iQinde 42043 muayene 61896 le· de hitap ederek 'vatan müdafaa sa, terdili sözü tutmak istemi· BilAhare meoliı bir karar •NBBJOoal Soa7aliıt Alman 
mQfettlşllk bat IDbftaYlrlltlne An· davi yapmıetır 99241 ıram ki aı için hazırlanmalarını bildir·: yorsa Suri7eliler, vatanlarını ve sureti kabul etmietlr . Bu ka· ya 1938 yılından, allahrn kendi 
tal1a valisi Salp Argen tayin edil 1 oin ten• etmielir, mittir • istiklAılerini muhafaza etmeri rarda Franea1a karıı azimkAra- ıine babeettili nimetlere karıı 
mlşlerdlr, Bu buıuı.t11kl kararaa 25002 metre uzunlutunda ka o ne bir ıureUe hareket edilmeai, mOheyyiQ bir mioneıtarhkla ~ık 
~re, YOksek tasdike iktiran etmiş mal ıemıılenmi9tir, Kurutulan ba ç kasa~ımızm haritalın M. T. A. Topoğrafya Suri7e iıtiklAlioin elde edilmesi maktadır. Bu JJhn soouoda göı 

&aklıklar 80138 metre murabba· 

1 
L içio tar kunelle Qalıeılacal'ı bil lerimi geçmiıe c,evirditim zaman 

Devlet 1 iDi bulmufLUr, yıpı ıyor ıursu açıyor dirilmektedir · enela allaha sonra partimize 

1 
Mecliı, Suri7enlo bau mm· kartı hudutıuı eOkran hiıleri . . 1· L' ı· İç Bakanlık Ermenek Maden tetkik ve arama tak alarmda Qıkan karışıklıklar· duyu7orum, Keza bu aene biz im 

Şüraıı ıçın J"eni 1 0(ı1J8 • S~IÇ kasabasının 
200 

hektarlık hali Enstitüsü şehrimizde bir to- dan teessor duydutunu ve hOkü le birlikte yakıcı meselelere sulh 

namze ' 1 . . . . poğrafya kursu açmıya karar metin bu karıtıklıklara son ter yoliyle hal ıureli arıyan dıaer 
t er Ticaret miizalıereai hazır harıtasıyle Eskışehır ~a vermi~tir. Kurs be~ ay devam meeini iıtemietir • devlet adamlarına da teıekktl r 

Ankara, - Devlet şQraıında· 1 • sahasının 1-500 ve 1-2500 mık edecektir. Kursta muvaffak Mebusan meclisinin bütün ederiz, Dünya içindeki hattı "" 
ki. IDloballer için J&kıoda BQyOk SOnG erdı yaslı hali hazır haritasında ı olanlar maden tetkik ve ara- meselelerde . hükümetle ayni fi reketimiz anLi·komintero paktıy 
Mıltet M~cllslode seçim :r1tpılacak . . . . . . .. .. .. .. . ki rde olduQu da bu toplantıda le tayin edılmie Lulunmaktad ı r, 
hr. lsveçle aktedeceğımız yenı yapılacak tashıhler ıle 120 ma enstıtusunun) gondereceği lesbit edilm i eıir . J • 1 b 1 L 

Yeni Devlet ŞQrası kanunu ticaret anlaşması için bir müd hektarlık meskun sahanın ye-' yerlerd~ i~i sene çalışmak BOi posta pu u astın acaı 
mucibince, Meclise beş misil oam dettenberi şehrimizde yapıl- uiden haritasının alınması ve mecburıyetmde olacaklardır. 1939 J~mir enter Posta Telgraf ve Tt~lt) 
:,et gosıerllect-klir, D · h ı llye ve ad ; makta olan müzakereler bit- şehrin umumi vaziyetini ve 1. . Mu~~ff~k olamıy~nlar fon genel direktörlüğü nıeY 
,. Eocomenıcrl bu ııstf' ile mu . t' B l . l . .. t 1190 h k•~ ıçın enstıtunun kursu mudde· naıyonal Fuarı cut ... e tedavu"' lde 1-ulunau ka ı mış ır. azır anau yenı an aş cıvarını gos eren e - . . . • "' 
JJet olmaksızın ber azalık için b .. 1 d 'k' t f .. b ı·g 1 h 1 öOOO tınce keııdilerıne yaptıgı mas b · ı .. l . . t ll . s nı11t1e ma u gun ere ı ı ara mu· ra a ı o an sa anın - . . . . . ı r mı yon n1uş erı- umumı posa pu arı yerıue 

dl umumi heyete bildire mesaili . fı d imza olu lik haritaaıw l ve rafı faızı de ıade edeceklerdir. geçmek üzere "·eni pullar bas 
ceklerdlr& en ara n an B" n a ınması Kursa kabul olunacaklardan- nın uğrağıdır. " 

MebuıJuk için lzmlrdeo nam nacaktır. t u~{a~ kaaaba~n:~ h90 h:k· lardan bin bin liralık kefalet Mallarınızı şimdiden tıracaktır. Genel direktörlük 
zetlltl ua0 edilen Devll:'t ŞOrası Yeni ticaret anlaşması ~r ı. ısınının a ı azır a- istenecektir yeni pullarda bulunacakresim 
reisi Re~at ... i . iki memleket arasındaki tica rıtnsıyle buna muhat 300 met • hazırlayınız . lerin tesbitile meşguldur. Yt• 

.q ınaroğl uouo yPrıne . . . l 
blılncl Uınumı morettlş Abidin ret ınüuasebetlorini inkişaf et relık kısmı ıle 150 hektara va muamelelerı tekemmül ettir- 20 Ağustos-20 Eylül ni pnllarıııııza Mi11i Şef ı; 
Ôzmenio b11mzet ıosterilect-ği söy tirccek esasları ihtivr etmek- raıı sahanın ~·alnız 1-4000 lik mi~ ve ıuünakmuıya çıkarını~- · met lııönüntlu portrelcl'ide bu 
lenı1or. tedir. harituının yapılmuına ait, tır. lunacaktır. 
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3 lkincikanun ı 939 Salı 

Çiftçilerimizle Baş Başa : .. 
Biriı1ci köy, ziraat kalkınma 

büyül{ l{ongresi ~1liinasAbetile 

Çiftçi ve bu işlerle ilgili bazı zevatla 
Konuşmalar Yaptık •. 

Elde ettiğimiz kıymetli fikirlerini ve 
dürüst düşüncelerini neşre devam ediyoruz 

YENi MERSiN 
il 

SEHİR VE MEMLEKET HABERLERi 
----

Bir ay içinde 
Evlenen ciftler , 
Geçen ilk kAnun 938 ayı 

içinde şehrimiz evlenme memur 

. Vılayttimizde Ns~iye Münür -
Jrei arasm~a ~eğişi~li~ler 

yapıl~ı 

SAYFA - 2 

Eski Izmir hafriyatında bulu· 
nan kıJ'ffif~tıi eserler 

--------
Afrodisyas mabedinde 7 !J 

parça eser İzmir 
müzesine getirildJ luQ'una -i2 Çıft ev?enme müracaa Taş ucu ualı•> esi müdürü 

tında bulunmue bunlardan 23 Müslim Aydıuer Elvanlı nahiJe 
çiftin nlkAhları kıyılmıe 19 Çif müdürlüğüne, Elvanlı nahiyesi 

Köy ve köylünün kalkınması ıçın lçel Ticarat tin muameleleri ikmal edilmedi· müdürü Hüsnü Erdemli nahiye Geçen yıl Burnava civarırıda şarap ll!lhı BakOs Diyonlzos na 
Odası Başkcitibi Bay Lütfi Ali Bükülmez ne diyor ?.. alindeo evlenmeleri 2 ııci kanun ınüc1ürlüj2'üııe, Erd 0 mli nahiye tüccardan B. Edmoa Jlroouo ba mına inşa ettirilmiş bir Ayin bina 

3 

1939 b 1 müdüı Ü Hüseyin Rızq Özcü "' d . sı ank11zma aittir. v R R h'ı. ayına ırakı mıştır. 0 cık h' . _d_ 1.h. 6 ln a meydana çıkıın ~ııattım e-.. 

e e ive encumenı Oncık nahiyesi müdürü Ali Hıl vel zamana uid tıtrlbl mozaylk 
.ı azan : . e uer 8 1 d' . . va na ıyesı mu ur u..,une. ki Afrodisyas harabelerindeki 

Mersinde adam bulmak ba rek söyliyebilirim. J mi Namrun nahiye müdürlü~üne sahasının KUltOr Bakanlığınca is eserler: 
on; lstanbulda adres aramaktan SorduQunuz suallere verece ve Namrun nahiyesi müdürü ı ti lak dil 1 b f Aydının Afrodisyas harabele 

"'I 1 20 esn ~, R T h' -~- ı· m e mes ve mu 8 8ZdSI 1 d zor gelmege baeladı. " m ceup arı burada sırala e,--ı amız aeuou na ıye mu. .. ·ur u r n e meydttna çıkarılan friz, baş 
Lütfi Aliyi hiç lgördünüz mak külfetinden kurtulduQuma / J d ~iine, Sarıkavak nahiye müdürü kararlttstırılmışhr. Mozııyik, vaktl lık, bir arslan başı ve bir kadın 

memnunum. ceza an ır ı R~fat Oılindıre Nfthiye .müdürlü' ıe tcımamen meydanuçıkarıldlktan l heykeli 1zmlr mozeslne getlril-

B 1 d. · 1 • k Q-uoe sınıf ve derecelerıvle nak 1 
Hangi lütfi Aliyi? - Neden? e e ı1e emır erıne ay ırı 

1 
l . d'I . 

1 
a· J sonra 10 santim kahnlığında kum mlştir. Havalar mıısald olunca bu 

h k ti 'd d 1 • • en flyın e ı mıe er ır, ~ 

mü~ 

- Memlekette kaQ Lütfi Ali - Neden olacak kongrede ere e erı en ° ayı yırmı es Elvanlı nahiyesi müdürü labakaslle örtalmUşlU (9X17) eba larlbı eserler için kıtldeler . yaptı 
b t f d 1 h. •t naf Belediye encümenince muh M 1 kt var? Ticaret odası baskô.tibi. u mevıu e ra ın a se a ıye. ar üslim ve Taşucu nahiyesi mü dında bulunan bu tarihi mozayik rı aca ır. 

- Ha ha afedersin kafam .zevat hırafından o kftdar vazih telif cezalara çarptırılmışlardır, dürü Ramizin işe baelamış bu Eski lzmir hafriyatı : 
meegul birdenbire hatırlıyama ve olgun fikirler ve dilekler ile t• ff b • lundukları haber alınmıştır· l\tü segah ve hüzam faslı Mt-vslm mUoasebetl le e~ld 
dım. şimdi kareılaştık Kıslayn 1 ri sürülmüştür ki: bun1ardan t\r ıman a er en dürlerimize ye.ni . vazifelerinde 19,15 Saat, ajans Meteorolo lzmir hbfrlyatı tatil edil~l lir Bu f muvaffakıyet dılerıı, • ş 
doğru gidiyordu. ta kalan ve kayda değer bir mü L\manımızda bulunan Necat N K R j! ve zira.ı.I borEası haberleri yıl yapılan batrıyatla, uzunluğu 

Muhatabım kara yaQız aıtır toleanın mevcudiyetine kani de A A A 19,30 Türk müziai saı eser 16~, eni 16, yUksekllğı 7 metre a ·ı Dumlupınar. Sinop ve Yunan ban başlı, azlzlikton haz etmez bir 11 ;n. dıralı SaJamtoa ve ~iman bandı !eri olun bu ağora ı.ıksamından bulu· 
adamdır. Yalnız, sözümden rucu telak R J d b 1 - Şehnaz peşrevi (Alı nan bUyUk yeraltı tooozumın 60 

Sözu
·ne · ıt 'ımat ederek ... u·ru·· ki edilmezse sana ötedenberi rah Brokbolm ve talya bandıralı a yosun a U ~ 2 - Suzi dilara saz semaisi metrelik kısmı eçılmış, tamamen 

dllm. Bu hızla ta pilAjll ka fikrimi işgal eden bir hususi Vt-llle vapurları yUk alıp verme günkü program (Tanlıuri Cemil temlzlt·nmlştlr, Bu bııfriyut. Tark 
dar gittim. Fakat aradığımı da yelten babsedeceaim: m\şlerdtr. Türkiye Radyodıfüzyon pos 3 - Tanbur taksimi Mesut tarih kurumunun verdiıtl bin lira 

buldum. n Hepimizce malum ve mD Şelırimiz Ticaret ve Za~ire taları, Türkiye Radyosu, Anka- Cemil ile geçeo yıl aotiklte St'Verler sos 
Deniz fenerinin yanındaki ı sellem olan bir hakikat vardır ra Radyosu · 4 - Kürdili peşre\·i (lanbu yelesinin verôlğl bir miktar ;>ara 

çakılların üzerine serdiğim pardi ki o da köylülerimizin fıtraten Borsasın~a Dalga uzunluğu ri Cemil sile y8pılmıştır. Üollmllzdekl yılda 
sora rerleetik. çok kabiliyetli ve zeki insanlar 169 m. ısa Kes. 120 Kvv 5 - Hüzam saz semaisi (Şe Jklisttt Vekıııetı turizm bUrosunun 

Çukur ovanın bu en güıel oldu~uctur. D l T . A. Q 19,74 m 15195 Kes 20 rif Muhittiu gönderdiği 2000 ve viUlyetin vere 
mevsiminde ılık güneşin fıaltın Ancak bu temıı k41bli 7ord Ün yapı an kVt T. A. P. 3170 m. 9465 K<'B· 6 - Peobe kızdın (Haydar ceği 500 Uru ıle hııtrlyuta .devum 

da, engin ve mavi denizi kareı daelar tenvir, ikaz ve direktife muameleler 2° Kvv · Çalanlar: \'ecihe, Mecıut Ce edilecektir. 
sında kır gezintileri 1apmak muhtaçtırlar. Hemen ıunu da ilft. DUn şehrimiz Tıcaret ve za· S

1
a
2
h
30

3,
1
1ü/9.3k 9( 1 1 mil, Ruşen Kam Cevdet Kozan Belediye htrafından KUltür· 

Oturmak dı . .,e bilı'rim k·ı, Jarı ve edeyim: Maarif meselesi pek • .. ıı so o P kt , 
1 

1 blre borsasında hiç bir muamele 
13 00 

S . h b 1 . 20 00 Konuşma (hukuk ilmi par u sun i göle ıtkıtılan Agor11 
ömür uzatmaktır. t~bii old~at_undan b~rad~ zik~e olmamıştır. meteor ank::~ eı a ns a er erı yayma kurumu 1 suyu kunalızıısyon inşaatı esnıtsıo 

Bu anda canım öyle bir tuzum goruyorum Soyledığım 00 Adttna borsııslnda parlak pa 13,1o,14 Mılzik (Riyaseti cum 20,15 Müzık (rad . o orkestra d11 ,\ laybey caddesi ile civarında 

kah"e ı'stedı'kı' . ı' Ce ki hususlardl da bana öyle ( f p · J ki SOkttkl8 ID ultında b' k t · ~ muğun 33 kuruş 50 santimle 35

1 

bur bandosuşefı hsan Künçer sı • ŞP raetorıue ı r u ır ço · ttrı 
Lütfi Ali ile biraz teklif; geliyor ki çok degerli 90 faal kuruş 75 santim craınnda ve te· 1 _ Askeri marş No. ı (F. 21,00 SAat, esham tahvilat hi eserler bulunmuş, mUtettddld 

siz görüşürüz. Dinle dedim ga 1 olan askeri ve mülki emekli ar mlz pıı.muğun 30 kuruşa alınıp sa Şu bert ve kambiyo nukut borsası fıyat Blst ve klhıbeler moyduoa çıka 
ı • hldtğı bura borsasına vt-rlleo ma 2 - Güzel Karmeoeita vais ları rı mış ı, "rço olonlar, mabed zetemız namına bu· .,u· k zı'raa• ı kada. şları.mız.d.an azam\ i'tifade 1 1 t oı k k 

kongresi müuasebetile seninle temın edılebılır. rnmııltıtn Hn1Hşıım 1 ştır. (R. Voetet 21,25 Türk nıüı ı ğ ı •şarkı ve bısstımtıklım tuhmln edi en tı8sa 
bir mülakat yapacağım. Bana Me elll : Hir kanunu malı Y t 

1 
1 3 - Marinarella - uvertür taksim _ 1 mttklar da görUlmUştu. Bnolar 

köy ve ziraat kalkınması ioin susta tekaüde aevkolunacak e· Uf t 3 Ş ; ' (J. FOcik 1 - Şarkıhr Muzeyyen Se 1 tınide bııfriyat yapılmıtk ,Uzf>re 
fikrini sösle de yazayım. meklilerin köylerde ikameti meo H hl .k . . J. 1 4 - Boheme dair - fanlazl nar 2 - Kbmal Nıyazl Seyhuu muvakkaten kBpııtılmıştır. Bulu 

- Tam, sırası. Yahu bura buri olso ve kendilerine köylü- ava te l esını U• Puccini 1 kem~nQe taksım 3 - ş,ırkılar n ıı o bir ki ı ısbt'dPn, bu eserlerin 

re kadar ben hova almak için 
1 
Y~ tenvir. ve ireat Y~lunda ge fÜn Ve kurumuna 5 - Ku\\uanıa • E~tapo E'n Mu~ı af .. Qtığlıır 1 A~orıt mOlemmlmııtınc1an ve milQ 

gelmietim. ı nıe seh'lhıyetler verılRe esasen 1 t~rmezo (P. Lıuke 21,55 Kouuşma (Türkiy~ pos dın ıkinci ösır!nrınıı ııla oldııklurı 
- E.,i va ben de seninle b.ütün öm.ürl.erini köy çocukla- yardım et. 18,30 Türk müziQ'i (ırıce saz tası) 

1 
J 1 anlcışılmıştır, B~ kitabe, lyooyalı 

mülakat yapmağa geldim. De rıyle geçırmıe olan bu zevatın 
1 
= . . . . 22,10 Müzik (küçük orkestra 

dim ve ka~ıdımı kalemimi çı 1 her vechile maksada eriemek Ve emsalt gıbı menafı temın o bildimmi, rıe yapalım beni bu ı - Tatlı mellenıler - vals lzmirliler lıırııfından fzmlrln bU· 
kardım. 1 için çalıeıp mutaffak olacakları lundugu takdirde yaş1 yasını gün sıkıstırmaye idin, belki bu (Guıığ'I yUk bir adumı adına yapılan bir 

_ Şimdi ben sana ne diye ı na mutmainim . Bu Qalıemaları almış ve daha ziyade sükuta husustaki kanaatlerimi sana ya 2 - Asker marşı (Şutıert kalde Uzerlnde bulunmuştur. Ki· 
rim· rarına bırakmak olmaz 1 na mukabil bittabi kendilerine muhtaQ bir çaQa gelmiş olan rm bıı·aı daha etraflıca arzede 3 - M~htnp isimli sooatin tabe, yakında okunttcaktır, MUte-
mı 1? 1 de bazı haklar 9e menfaatler mütekaitlerden bir çoklarının bilırdim • Her eeyin kıymetı adakcyosu (Bethovn hııssısa verilmişllr. 

- Olmaz ! gösterilmelidir . köy saf havası içinde yaeaması · nedrteirıdedir: derler . Bu mü la 4 - Şeıı f>rça (Levin 
- Herhangi bir mevzu hak 1 - Ne gibi ~ . nı ve asude bir hayat geçirme katın da kısa ve nedri olarak 6 - Kantabıle (Sezar Küi Nöbetçi 

Eczane 
kında herkeste bir kanaat ve - Faraza kendilerine köy sini kendileri arzu edeceklerdir kabul edelim de hiQ de~ılse kıy 6 - fkıeer ikışer • valı 
ııokt i nazar olduAu gibi benim terde muntazam evler yaptırıl Sonra memlekete yapacakları molsi:ıliQi bu telakki ıle tahfıf tVahtöyföl 
de köy kalkınması etrafında malı, bunlara verilecek olan ara büyük ve emsalsız hizmet bu etmıe olalım . 7 - Dülsiue için (Karliı,. 
kendimı;, gOre bazı düsünüe ve zinın köylüler tarafından ekilip, vatansever arkadaşları köye sev 

1 

Va kıt hayli geQmieti . Kalk 8 - Barışma • polka (Drigo 
fikirlerim var ama bunlar sizi bioilmesi, çocuklarının devlet ke en başta gelen bir Amil ola tık kol kola gırdık ve şehre 9 - Rus motifleri üzerine 
tatmin edecek mi bilmem. Yal mekteplerinde tercihan oku tul· , caktır değılmi ? dedi ve ilAve beraber döndük • . . potpuri (Leopold 3 - ikinci kanun - 939 
nız bunları da tecrübe ve ihtisa maıı ve saire gibi . Hatta. bana etti : 1 Mersin : l-l·S39 23,10 Müzik (cazhAnd 
samın haricinde görüp beni mu öyle geliyor ki mecburiyetle ol· Bilmem maksadımı söyledi 13,45.24 Sou haberler ve ya 
ahaza etmıyeceQ-ini tahmin edi masa dahi yukarıda zikrettiQ'im ~im keaik cümlelerle ifade ede R. Rt-hber rınki proQ'ram 

Halk Eczanesi 

l ı 

l ı 

Fantazi 
Piyes ve Senaryo il~~· mel od lJ Bekir Uluğ 

ıo 

Afrodit • Söyle kaptan çatlıyacaaım Fid 

ıae nerde. 
Kaptan - Niçin bu kadar telaş ectiyorsunuz 

Fıdyas biraz gecikecek. Hazır mermer yokmuı 
Biz bilemedik Mısır için yola çıktık 

Artemis • DoQru söyle kaptan . 
Kaptan - Yemin ederim ki doQ'ru söylüyo• 

rum . "Artemisin yüzüne bir fiske vurarak, ba
bana hiç bir uey olmamıetır, 1akıod!l gelir, ne 
çapkın eysiıı sen. Babanı bu kadar çok mu 
seviyorsun • 

Artemis - ileri gidiyoraun kaptan. 
Kaptan • Hiçde değil güzelim. Sen krallara 

larıksıo güzel kız . 
Artemis • Bu sözü .reçende de tekrar etmie· 

Un. Kral dedi~in bir iıısan otlu deQ'il mi sanki. 
Kaptan · Tabii • 
Artemis • Onun aokı ile "Oürtanı göstererek., 

ıu adamın aekı arasında ne kadar fark tar. 
Kaptan • Pek çok • 
Artemie - Ne gibi • 
Afrodit · Aşk dersi mi vermeğe geldin kaktan. 
Kaptan • Siz mllsaade edin Afrodit Bir kadı 

ntn eevdi~i debdebe, ha§met, tanıanayı bu adam 

verebılır mi. 
Artemiı - Saydıkların bir kadının setdiği 

eyler olabilir. Fakat saadet te aık bu demek 
deQildir. 

Afrodit - Bunlar auezelikten baeka bir eer 
de~il Kocam hakkında bana malumat ver kaptan. 

KAptan - Sen de artık çok oluyorsun a ca· 
nım. Sen krallara layıksın Artemis, Sen bir ha· 
zinesio. Sen bir güneşsin. 

Afrodit - Bundan sana ne . 
Kaptan - Bundan bana ne mi. Ben Artemisi 

götürmeğe geldim. Gönlüm bu kızın bu ıssız 
adada herşeyden uzak ıztırab çekmesine razı de 
Qil. Onu başka diyarlara debdebe haşmet ikli
mine götürecf' ım . 

Artemie • Biz burada çok mesuduz. DeQil 
mi Gürtan • 

Gürtan - Evet ook mesuduz, ve daha Qok 
mesud olacaQu • 

Kaptan - Saadetinizden memnun oldum. Bay 

di bu saadeti paylaışalım, 
Aartemiı • Bizim saadetimiz bize aiddir. 
Kaptan • Ben olimpteki lıahları taolıyan bir 

adamım . Saatinden benim de hi11em olması 
l ıım. 

Arlemis - Ne söylüyor bu adam • 
Afrodit • Gevezelik ediyor kızım. 
Kaptan • Gevezelik öyle mi. Haydi çocuklar 

ne duruyorsunuz. Şu kızı gemiye götürün. "tay 
lalar Arteınisin üzerine atılırken, Artemis Afro· 
ditin kncagına atılır. Haydi güzel kız, ortalığı 
velveleye vermeden gemiye gidelım. Seni haş· 
metli krala götiirecegim. ~ 

Gürtao • HaydutluQ'u, korsanlığı başka di· 
yarlarda yapın. Şimdi hepinizin haddini bildiri 
rim, o kız bana aiddir. 

Kaptan - Naııl nasıl anlamadım. Benim gibi 
coşkun, dağlar gibi, kopüklü az2ın dalgalar üı 
tünde yelken açan kadıqca ve çektirileri önünde 
susta durduran bir adama senin gibi köpekle· 
rin gücJ yetmez. Şimdi senin canını cehenneme 
gönderirim. 

Gürtan - Setgilimi benim elimden cemm Çık 
madıkça kimse alamaz. Sen deoi2lerde dalgalar 
la boy ÖIÇÜŞen hir kaı: tbn değil bir alÇaksın. 

Kaptan - Nas1l nasıl "Üslüne yürürüm. tek· 
rar et . 

Gürtao - Bir alçaksın sen .• 
Meclis 

•Evvelkiler ve Yalman. 
Yalman - •oalgın kendi kendine söylenir. 

Karde&imle heubı tez görmeli. Gürtan gel ıe 
ninle hesab görelim. Fakat siz kimsiniz. 

Artemitı - Anne, ttnoe bu haydudlarıo elin · 
den beni kurtar. 

Afrodit - Seni kurtarmak benden evvel Ba· 
küsün oeuııarına düşen t.ıir iştir. 

Yalman • Ne olmuş bir hadise mi var. 
Gürtao - Korsanlar Artemısi kaÇırmağa gel · 

mişler • 
Yalman - GOlünecek Şey. Sen mi Artemisi 

kaçıra~akıın kaptan. 
J\aptan • Müsaade eders~niz bayım. 
Yalman • Müsaade etmek mi. AslA. 
Kaptan · Bu kız senin neyin oluyor bayım. 
Gürtan • Hayır benim sşvgilim, O yalan 

söylüyor • 
Kaptan · Bir kıza iki Aşık, anlaşıldı, •yal· 

manA, müsaade ederseoız bir şey söyliyecegim. 
Yalman - Söyle 
Kn plan • Herkeııin isittiğiui istemem. 11Yalma 

nın kulağına birşeyler sOyl13r., 
Yalman · A"la, olamaz. 
Kaptan • "Oürtaoa., siz de o kadar asabi ol· 

mayınız bayım. Gel sana da söyliyeyim. •Gür· 
tan yaklaşır, Sizin anlıyacağınız benım işım 
zorla Jç.ğıJ, bız sizin zannettiğinız gibi kız ka 
çırıp aaımıyoruz Sevmek, sevilmek, saadet de 
nen şeyi bizde biliriz. Y nlnız •Gürtanın kulaAı 
na eğilerek., bir dost gibi 11Yalmaoın omzundan 
yavaşça tutarak, değılmi bayım, bir do 1 gibi 
"bir sır dlyecekmış gıbi vazıyet alarak., aramız 
da şfiyle ''birdenbire her ikisinin omuzlarıııdan 
sıkıca tutup kafalarını birbirinin kafasına çar· 
parak,, her ikinizin h~sabmı görmek benim için 
ıor bırşey değildir. 

- Sonu vnr -
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SAYFA 3 YENi MERSiN 

kurtuluşumuzun 
17 nci yıhnl kutlulama programı 

MERSiN 
Pi YASASI 

---=r.=aiiiliaiila~ ........... --
.. l - 5 İkinci kanun i 939 pe~eınbe günü .~ferM kurtulu~unun 17 inci yıldöiiömü 

mtınnsebotile biitün ~ehir bnyraklnrln süslenecek ve g"'?Ce ışıklandırılncaktır. O giinü sa· 2-1 -938 

bahleyin snnt dokuzda Boıkuı·t caclde:;inde Belediye çe~mesi önüne kurulacak takın etrafı· Pamuklar 
na aşagıdnki teşekküller toplanacaktır. Klevlant 

A · Asker Dağmalı 
B - Ortn Okul (1) Kapı malı 
<' - Bando Koza 
Ç - İdmnıı Yurdu Kırma 

.. 2 - ant dokuzda Bozkurt cadde inin .,imal tarafından Taka dogru gelecek milli Kozacı parlaiı 
~ufrcze 'Inkm altında mera inıle kar .• ılnnacak H u~agıdaki sıra ile merasim yeri nlan Buiday- Çavdar 
Staclyuııın hareket edilecektir. Sert anadol 

A - Bando Yumuıak 
B - A kcr Yerli buğdayı 
C - Milli ınüfı·eze Çavdar 
Ç - Orta okul Anadol yulaf 
l> - ldnuuı Ynr<lu Arpa 

. 8 - Merasim yeri olau t11tlyornda ayrılan tc~rifat memurlatı f:*rafııınan kroki muci- Anadol 
bınco Ler tc~ekki.ili.in tluracağı yer keıulileriııe gü!dcrile(•eh."iir. y uli 

4 - ~aat tam onda belediye :-;ireuinin i~ar ti üzerine ~elıirdeki fabrika1arhı limaadaki Nohut ekstra 
vapurlar düdi.ikleriııi ötti.irecekler<lir. fasulye 

. . .\ - Dnndo evvcHl Ltiklftl marşı çalacak ve bunu müteakip .t\.iatiirkün tazizi 'rfihu Yulaf yerli 
ıçın i.iç <lnkikn slikftt edilecek buntlaıı onrn bando Kurtuluş mar~ını çalacaktır. Mercimek prk 

l~ - )lilll mi.ifrezc ve Pa1·ti veya HalkeYindcu birer ki~i s(iyleY vcre\:ektir. Sahlep 
C - Genç bir okullu farafıııdnn kurtulnıon ait ~iir okunacaktır. (kurtnlu~tan) Tatlı çoien 
;. r, 1 

, 8 1 
• ·> - thıdo a ker ve müteakiben bütün te~ekkiiller tribünün önünden geçerek yerle- a mumu 

rıııe <lagılacaktır. Cehri 

O - Tiireniıı bitmesini mi.itc:ıkip ha"Va ıuü~ait olursa meydanda, olmazsa Belediye sa- "u811m 
lonuntla lleleuiyı~ l'ci.;::iyle bayranıh1:;ına ıneraı-ıiıni yapılacaktır. Bunu müteakip Şarbayın Yapatı 
lm~kaıılığııı<la bir hevet viliivet makamına ve Alay komutanına taziınleriui n.rzeaeceklet'dir Siyah 

i - Ügleden so~ı·a saat 15 tle filitrcde ye111° ı;1uyun açılımı förcni yapılacaktır. Şark 
- Gc(•o ant 18,30 da bir fener aJnyı yapılacaktır. J<'enar aluyma iştirak edecek Anadol 

u ker. orta okul, haııdo 'e halk munyyeıı aatte Y ogurt pazarında toplanacak ve Hopar- Aydın 
1örlo radyodan ,·erilen wöylev dinlendikten sonra fener ve m~aleler yakılarak yürüyüşe Yıkanmıı yapak 
ha.,lanacnkhr. Güz yunu 

T ü - Fener alayı .....,ilifke cnilde~iııi takiben Atatürk parkma gelecek oraaan Xışla ve Konya mab tiftik 
~ray cadllo~ini takib ederek hükumet yanından pazar cadde ine gelecek ve przar ..oaddetiııi Yozgat 
takip ilo Halk l)nl'tLi '\"'e HalkeYİ binalaı·ı -üufüıde merasime son verilecektir. Keçi kılı 

1 O - Geco aat 20,30 da Halkc'Ç'i mi.i. nmerc "!!alonnnda 1'1llkevi Uö!terit komitesi 'ta· 
rafıudan bir temsil veı·ilecektir. 

11 - Kurtulu~ . aYa.,ıııda milli cephenin ilk saflarında çalı~an köylü karde~lerimizin· 
do lnı bayramla yakineu alfiknlanmnları içiu Partinin altı dı~ kamunlarında da Partiden 
göudorilen llrogı·aın dalıiliııde kutlnına Wreni yapılacaktır. 

12 - Bugiiuün gecesi saat 22 de belediye tarafından bir balo verilecektir. 

0) lık okullar saat dokuzdan itibaren stadyomda kendileriae tahsis edilen yere a-idecelı.lerdir. 

Pirinçler 
Birinci nevi mal 
ikinci nevi mal 

Çay 
Kabve 
Badem, çekirdek 

Ku S Kns 
ccc:m-!""=-

42,25 
37, 
36 
8,50 

yok 
35, 

4,SO 
4.25 
3.f•O 
3,35 

3,50 

3,75 
3,75 
5,15 
ts, ı 3 

3,SO 
4,50 

11 
18;50 

yok 
49 
48, 
5~ 
80 
yok 
120 

52 

20,75 
20,25 

26tJ 280 
110 

İngiliz kontenjanları hakkın~a O.. d N I I r.ıı. ~~~:~ içi 9s 
Gümrük-:ıeinhiıar- Unya a e er Q UYQ_~ ~:: çeı.i:deı. • ~.so 

i l A H 
Mersin Orman mu~ürlüğün~en 

lluha rnmen vahit fia tı 
Beher kentalı 

Kental 
4062 

Ci llSİ 
Karışık kömür 

l..i. kıı. 
() 23 

ı - ict>l vilay••tiııin ~lersin ke: zası dahiiiutl~ . . 
Akarca köyii cival'ında uıanıl baltalık ormanıntları 
4062 kental karışık "ömtir satışa çıkarılnuştır. 

2-- Beher keulalanın muhammen bedeli 25 
kuruştur. 

3 - Şa rtnarııe \'e nrn ka veltına me projtıltıri rıi 
görıut>k istiyeulerin Mersin Or. bölge ştıfliğme uıii 
racaa lları. 

4 - Salış 9-1-9:19 P. ertesi günü saat 14 de 
içel Or. çevirge nıiidiir! iiğü birıasıuda yapılacak lır 

5- Salış uıuuu:i olup açık artırma surtıtil~ 

yapılaccı k tır. 
6- Muvakkat teminatı 77 liradır. 
7 _ Ta 1 i pl .. ri n şa rtrıa nwdt' )'azılı VPSİ kalan 

g.-t~rmPl•· ri laııra:dır. 27-30-3·5 

1 L A N 
İçel Haf ıa müdürlüğünden 

ı - Giiluar c.-za ~vi ikmal iıışaatırıırı ıarıziuı 
t'dilPn 677,94 lırahk kf-'şif .-vrakı iiz+>rine 249P sa 
~ılı karıunurı 46 uu·ı maddesine tevfikan pcııarlığa 
konulmuştur. 

2- Pazarlık 16 ı. 9.~9 tarihine tPsadiif t 1 df-'11 
pazarltısi ~ii11ii saat 15 de Gülnar kaymakanı ' ı
ğ111da lt>ŞPkkiil P.dtın konıİSJOrıcla ~· apılaca:ktır. 

3 -- isteklılerin mnvakkHl t~nıinal parası oıan 
50 85 lirarıın Giilnar nıalsarıdığuıa ve o mikdar tf• 
miual mtıktubuıu! komb,yona gt>tirmfle-ri laıundır 

4- Bu husu!'la fazla uıahlnıal almak isli~ ffl 
IP.rin içP-1 Nafıa miitliirlii~iin~ ve Gülnar ka~·ma 
kamlığın .ı miiracaeilları ilan olunur. 3Ü·3-ô ıo 

Mersin Ticaret ve Sanayi odası rhasetin~en 
Odamız sicilli ticaret defterinin 967 sıra numarasınd• 

ve ikinci sınıfında mukayyet ve müseccel hayvan borsasın 
da simıar Ömer Uysalın, mu kur işi terkettiğini 31 ·1 ~ 938 
tarihli istida ile bildirmesi üzerine siciline işaret edilerek 
k•ydinin diitüldüğü ilin olunur. 

Et mi , ot mu Ameri~an ~ayrağmdaki 
tamimi Et mi yemeli, ot mu ye- ' 'I 

No. 7S07-2.\91 meli? ÇIZUI er 

lar vekô:letiı•in 
1 Urfa Yağı 90 400 

_•ç-eı __ ,, ___ 
10 
__ , !!~~~.~!~~!!!.~!il S:e~~!!0~~a~~!İY~~~lİD~!! ..... nd• 

ve 4 tacil sınıfında mukayyed ve müseccel Sarhoı oğlu Ali 
Vasfi ve biraderi namile Azak zade hanındaki ticarethane 
lerini 986 senesindenberi kapatbklaranı 31-12 -938 tarihli is· 

tida ile odamıza bildirmiş olduklarından sicillerine ııaret 
edilerek kayitlerinin düşüldüğü illa olunur. 

2246 sayıla ö-7-~ı38 tarih Bugün, halkı oldu~u ka· Amerikun bayr11ğı, bildi İ 1 j n 
li gt>-nel yazıya ektir: dar doktorları da meşgul eden ğımiz. gi.bi ufllf, lr_~rmızı, . ~- 1335 yılanda Develtl mer 

Yuk.uıda tarih ve s•yısı bu mf'selede muhtelıf taraftar yaz çııgılerdeu muteşf!kkıl hır k d' . d ld _ d" 
yazıh genel yazının birinci lar görülüyor. Bazıları et yiye 1 zeminin sol yukarı köşesinde ez rüş ıy~ıın e~ a ıgım. ·~ 
maddesinde ( ... bu ştkilde ya . . 

1
. . ki mavi OzHine s~rpılmiş yıı lomayı zayı ettım. Yenısinı 

l k · h rek vilcudumuzu kendı e ımız ... 
pı •c• ıt •lata aid hesaplar ıe öldOrdilc•QınüzO söylüyorlar dızlardan mUrekkeptır. B_u yıl alacağımdan eslusın1n hftltüm-
merke~de tutulacağından mah " j d e 1 k t d d • ıup muameleainio yapılabilme ve et yemdılik mezhebine gi ız _v. çızgı er ıç ane •r. ve silz olduiuaa ilin e erım. 
· · · rıp sadece sebze ile geçiniyor •00_Y•. ı_fa?de eder, oou da bılır De•elll Feneıe mıha). 81 ıçın gümrükler ithal edil 

mek · t ·ı lar mısınız 1 · d M h t -ı ıs enı en eşvanın tarife . Kırmızı çizgiler ytıdi, be· eaın en a mu Oi u 
numaraıını ve ıif olmak üıre Bazıları da vUcudun ete . .1 it t ed" islim T .. k · k . . .. . yaz çızgı er a ı an ır ve ye 
. ur l•raaı ıymetini bir y•zı çok ıhtıyıcı oldugunu, etsıy, •·tı 0 d b . ·ı -----·------~ l . . . . • nu on ç e en u c1ıgı er 
• .e veya. ücreti sahiplerince ve edemıyeceğımızı söylüyorlar .. A ·ı. . t '-ili' ·ıA d 1 rıl b t 11 k merı.aoın ıe •• ı hane ı 

en •r .. e e ~ .onomik işler Doktorların. son tetki~a~ı diğı zamanki d"vletlerio 88 ı 
m1lldürlliıilne bıldırecekler ve oa nazaran bu ıddıaların ıkı· x t . O k dy 
a acalcl r b ö • . h 1 . sını gus erır. zamana a ar 

• ı ceva a g re 'f ya sı de ak ıdır. ancak bır şart Amerika on Oç mOetemıeke 

Tüccar 
defterleri pıcaldardır . ) la· . 

Denilnıektedir. · Çocukların bilbaasa 15J h~~de4~vrupa milletlerinin Rejiıtro klğıth, Birinci 

.. Şimdiye kadar bu HAS ile 17 ~aş ar&1ında et -yemiye e V11~;zlara gelince: bun· ikinci ve üç~nctı cinıt~n 
uzere merkuden tevzi edil- htıyUk ıhtıyaı;ları vardır_. ç~~- lt1r da bugUnkll AmArikan bir ı•amul .uıc~arı def~erlerıo 
~ekte bulunan lmgiliz konten kO o devrede vücudun ınkışa lefik devlaUerioi teşkil eden son partılerı de geldı. 
ıanlarının 'bundan ıonra 1626 fi lı\zımdır. kırk ıekiz devleti temsil ide• Üç ıiltunlular tilkenmek 

sayılı .~ 6 .. 
9· W~G tarihli genrl Dünyanın an su· ralli trenleri 1 üzredir, 

yazı bukuml~ra dairesinde lt:v ( f ı .... Ltunla Numaraıız deftert~r ile 
zi edilmesi kıbul edilmiıt' SUratli otobUs veya tay n aza lllM ... 111 K J, ft • 

Bu itibarla TüriL - ln•;~lizlyare pnstalarına raığmeo dUn mımlı'ıt opya e eti 
ticıret kl'n'na a 1 yadaki nal\il işlerinde gene 11 I Envanter defteri 

ve ı a n •ımaaına b- ·· t · 1 fitT 
btğlı kliring plafonlan lıstesin =~me~{:d~ r m;;1~1;1 b~:~n '!~~ 1 

se~e içinde . d~oy~ Ü cr~ı siz olarak hu -
de~i .kontenjanlardan 1.1.939 trikli trenl~r her memlekette mem eketıerı .ar.asında ıkı m_ıı su~i makine il~ nuorn. 
tar1bınden itibaren 1.tınbul tt ' d h f t il yttr mektup gıdıp gelmektedır 

gı J l(Çe a a azla aamm m • . . . · 1 k d 
ve izrnir gümrük bışmüdtirlilk ed· lj'_Ophesız kı bunların ıçıode r~ annıa la ır. 
le · " ıy1or, . bır tek mektup yazıp okuma F 1 1 d rıne yüzde 50 ve yuıde ~O ık elektrıkli tramvay bun h . b . k iat ar ıt~r ypr talı 
niıbet· d k' kd 1 .1 d 104 d·I yan va şı veya yarı ya t• a 

k. ın e ı mı ar ar verı ~ ~n sene evvel icat e ı . tıiteler olduğu gibi postaları- ucuzdur. 
ce lır. Diger gümrükler taleb mış ve seft>re konulmuttu. Fa· h O b' 1 kt 
vukuund• usulü dairesinde kat o ilk elektrikli tren pil gı nın erg n ın erce me up 
merk d . bı zayıf bir kuvvetle işlerdı. götardOğO memleketler de da 

ez en tabsısat istiytcek h" ld' E f ı kt 1 )erdir. Ve saatle ancak 6 kilometrP 1 ır. n az 8 rr.e up ~şan 

1 yani ınsan yürUyOfOndeo bir mem1eket olarak Am8rıkan 

SEDA O ~A lliR 
SEVMEN 

U ray caddesi No, 4 l 
Mersi o 

1 19 9 taribindeo itiba ıız daha hızlı gıdıyordu, Bu Birleşik devletleri göstt>rilıyor. 
ren hu bildirişe göre iş gö- gUrı elektrikli tren 230 kılo Amniluda bir serıPde 191 
rülmeıi lazımdır, metre sUratıedir. milyon mektup yazılmaktadır . ._ ______ 1 ___ _. 

T. iş bankası 
1939 

f(üçiik cari hesaplar ikramiye planı 

3 2,000 lira mükafat 
Kuralar. 1 Şubat, l \l~yı~, l Eyhil, 26 

Ağustos, l ikiucit~şrin 

TARI ti LEIU l\ OE ÇEKıLECEK Til\. 
___ Jlıramiyeler: ____ _ 

ı Allt·l ,000 liralr~ = 2.ooo lira 

5 ı.ooo - 5 000 
" " 

,, 
8 

" 
500 

" - 4.ooo " 
16 

" 
250 ,. 4.000 ,, 

60 ,, loo ~, - 6.000 " 
95 . 50 - 4750 ,, ., ,, 

250 25 - 6,250 
" " " 

4~n 32,000 

En az 50 Ura mevduatı bulunan hesaplar kural.ara 

dahil edilecektir. 
=ıı::::::m:::-====-------_...."""""' ....... -=.-c=;.::=:=. ..... 

r. iŞ Bankasına para yabrmaklı, y•lnız: pira bırik· 
tirmit olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 

olursunuz. 
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YENi MERSiN 3 ikinci ki\oun 1938 -----
----~~~~~~~~·~~~~~murl y e n i M. e r s i n 1 Nisaiye O~a~~e :~u; Mütahassısı 1 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 
içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :b.'.IER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mersı·n • ı ı Yıllıh Fos!las!z.intişarın 
• da muvaffakıyetını halktan 

gördüğü rafbete borçludur. 

V E N İ Pi 1 ER S 1 N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YEHI 
M [ R S ı N sütun lan açıktu. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

=ı: z 

IMl~~ lID@W©& o~ır~r~rnn,~[M IMl&~lFn,~~n,~ 
KİTAP GAZETE VE ~EC~UA 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler ( vrakı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şHtile yapılır. 
Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

lKAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE ~ 

1 Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletinin 672 numarab raporu 

~ TAHLiL RAPORU 
€! Görünüş: Berrak Kalt"viyet; '' ıoo sm3 suya sarfölunarı N. lo 
~ l ruikdarı,, 0.2 sm3. 

1 
1 .. J Renk : Htırık~iz / Mt>cuıu sertlik drrfct)si "Fransız,, l.5 

:! Koku . Koku ·uz Uz'i maddder i~in sarfolunan müvelli-
' düllıumuza litrede o.4o mgr. 

T d . LAL'f Sülfat "SO 4,, Jitred~ o.ooö3 gr 

T
a 1 

•• 
1
' 1 

•
1 

Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
eamu ; Mtıtedı Nilrat ''No 3,, ,, o.0040 

Nitrat "No 2., yok a 
Amonyak ''NH3,, Yok • 

~°'~nnin en son usullerine riayt7'l fldP.r+-k ~aynadığı yerinden hıba· ı 
ren islasyorıa kadar içi ~abyh kAI vanizli boru lada içi m~rruer döş~li 
bellurhavuzlara dökülmP.kledir. Oradan d~ bütiın Fiziki ve kimye,t • 
evsafım muhafaz~ edert>k ve hiçbir suretle t!I d.-ğnwden hususi kim. ı" 
yıgerimize ve Adana Sılılıal Hakanlığının tayin elliği Sılılaiye nıc~mu· 
ru huzurlarınd;t damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN. suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- : 
dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 

• * .... * ........................... -·~··· 
Yeni Mersin Basımeıindı basll11111tı 

1 A.-Yak~p Aslan 1 
~ Tilrkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiı;;;'I 

liiJI Hast.ıJarını her gün8- ı 2 l 5 - ı 8 e k<idHr kabu 1 muayene!li 
l!:! ve tedavi eder. 11!!1 
l'iill ADRES: Mersin Bozkurt cacldeai il 
~ Yoğurt pazarı No, 1 • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

••~+++++•o++++++•++•++•+•• 
: Sayın Bayan ve Baylara ! 
:~ MÜJDE :~· 
+ + ·;· Hakiki Limon esansile ..... + 6 
~!•90 derecelik kolonyaları, lusyonları,•!• • 

Eiiiiiilllr:':r.-'-!!!1 F.i3liliM:'.!W ' 

Sağlık 
Eczanesi 
Mersin Gumru~ karşısmda 

9 b 
•:•levantaları, kremleri, podraları, ma-•) her nevi Avrupa, 

' 6 ~ 

.!.nikıir leri, Briyantinleri, sabuttları.::: Yerli eczayı tıbbi-
•:• 1 1 l · ı .\ .. 1 1 ...... h ...... ~fi)~ • ıv .. u ve "umıım Avrupanı11 .-11 yu"~ .. " ~. ve ve müatıı zaratı 
.!. ı t r I y a l fa h rİ ~ a 1 iıt r 111 lfl h ti l İİ rı iti U ~ l fi h Z H r il l 1111 J S • ~. • ... -. bulunur. •:•La 11 hu l f ı Hılırıa sa 111~1111 iii ı fr 11 hi r k+'rt> ş ı k v ... •:• 
~i•zarıf m~g ;•ZHnıııı zivart--t t>luwk kt>rıdi nwufaa ? ' y y 
•:•tırııı olclu ğu nu bildirir ve ~onsuz sa ~· gıltı r. + 
<• Mersin Uuy caddeai No 24 ~? 

i Olgen ltrıyat mağazası ! 
•••••••••••••••••••••• •••• 
···············)·········· ~=· Tarsus tüccarlarına :~ 
:~ Tarsusta şimf>ndüf~r ve nakliye işl~riuizi .) 
•:·~olaylaştıracak Sigorta işlerinizi tımrtİ)f.l ve : 

:::~iiratle ycıp;ıcak müessc~e hali faaliytıte g.-çti + 
.)t-ıurinize amAıt ... dir. <• 
•;• 1 - Şımendiifer komisyonculuğu, Nakliye ~:· .... 2 u ı· . . . . . 1 l .... •!• · ıtıa ı ıstışar~, ılıraz ve temyız ayı ia - + 
•:• ları • 
•:• 3 Yarıg111 Nakli\•, lla\·aı fıhaz ve lalı •!• 
,.. ' ' ., , .J ,... .. .... 

::: sil si:.wrıalan • ... ~ ,_, ·:· 
•!• Aadri oturlugilve ·~ o b ..... Recep gürışık .~. 
•!• kollektif şirketi •i• 

l
b b 
.. :. Tarsus Beledi ye a !tında .~. 
~ ~ · mıımmnmım••.-eec-ermıım11111m 

1 l A H 
Mersin Gümrük mü~ürlüğündan 
1- Gtiıuriik :\rubHr \I tfairt'Sİ c:ı tı~ı ijz.,rirnlfl . 

~· ~ptırılacak tamir işl~ri nıev~nl kt>şfı ıııt,cibiı ı ct> 
381 liru l4 kuruştur. 

2 Bu taraıirl~r pazarlık suretil~ yHp11Hc ı1 l\lır. 
20 . 1.939 tarihinde saat 14 de icra edil•c .. ğı 

ıaliplere il An olunur. 31 -3.7 121 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annvardi 
s ... ri v~ itğrısız süuuel 

~·apar. 

Fa~ ir çocuklara p ı rası 
Adres; Tarsus puşa ga· 

zinosıı karşısı 

f( NiM(RSiN 
Nüshası 5 Kuruştu 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr. . 2000 1( 

Altıaylık 600 1000 

Oc; aylık 300 5 .ıo 

Bır avlık ıoo Yoktur • 

Resmi ilinatln ıabrı tO 
Kuruştur. 

Yurtdaş 

Kızıl aya 

~za olunuz 

ZAFER Aile Sineması 
Bu gün gündüz saıt 14,30 dan itibaren başlar Mevsimin en gDzal şah esarlırindın ala ı 

Aysel 
Batakh damın kızı 

Türkçe sözlü şarkılı 
Oynıyanlar: /lazım, Vaafi; Muammer, Galip, Sait, Talat, 

Feriha Tevfik, ıevkiye 

Pak ya~mda ; MAVi TUNA 
Brigille llfllm Vfl! Rod Sanrior Çiğaıu OrkesLrası 


