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G-UNDELTK SİYASİ H.AB8R. 

Bu gün Çulıurovanın 

her tarafında boyrcm 
vardır. 

Bayram Programı OçOncQ 
sahifemizdedir. 

Sahibi ve Uınum Neşrlyaı 

MOdUrU 

FUAD AKSAS 

idare yeri 
Ti ı ııer ıa R111m•Yl • Mırsıa ---
Sayısı 5 kuruş, 

Telefon No. 82 

Perşembe 

5 
ikinci KANUN 

1 9 3 9 

Sayı 
FIKİR. G-AZETESt 

Yılı; 1 
11 3182 

------------------------------------------------------------------------mmz!p-=ıım::::;------------------------·-----------K ah ram an 
(Kurtuluş 8. M. Meclisi 

günümüz .. ) Dün toplandı ve ruz 
5 ikiııci kAnun Qukurovanın namedeki maJJe/erİ 

ve Toros güııoyioden bir pnrca- müzakere etti 
11111 muvakkat lıir iegali mütea· 
kip müsteıvlıleı·den temamıylP .A nknra 4 (Hatlyo) -
kurtulduğu bir gün ve lıöyle bır 'fiirkiyc Biiyiik )!illet 

ukur_ovalı! kiırt.uluş 
Bayramın kutlu olsun 

5 ikinci kanun, ÇukurOva çocuğunun büyük mücadele 
karşısında kanı banasına yarattığı abidedir 

lng·iltere Kral 
're }{ralicesi 

günün 17 iııci )'ıldönümüdür • ..Mccli::ıi bngiin Uefct Camtez 
Bu iegal ve ieKalin tabii bir 80 in riyuseti altında nçılmı~tır. 
rıucu olacak esaret hayatı Tüı k Celsenin açılmasını mü 
ler içıu, Türklük içiu hakıkateıı tenkib Çankırı ıııebusJnğnna 
muvakkaı olabılırdi • Eırnstıı seçilen Hiise~·in Cnlıit Yalçın 
Türk ruhuna esaıet. Türk yur~ ile .Ankara nıebu lnguna ~e 
duna ıstıll\ Tüı k tarilıinıı, Tü ~ çilen Arif Haytıııııı mazbata 
lük Alı•mıııin kıılıul ed .. 1111 d•~ l 

arı okunıııu~ ve ta:n-iı> edil 
ve kııtıy .. ıı kı.hul l•lıııı\ ı-c· .. ~· r - 1 
k mi~tir. •r vı mı flıurııhııdıı 

Bundan :-;ourn nızuaıııe 1'' fi kit l O l! ıi il, h th Ü k lı fi r lı' 11 • • ı 

f(anadayı ziyaret 

edecekler 

$Oııa '-lrd aı acı gıiıı leı ct.. Tu r k <lekı dığer ıııa<ldelerin ruüza 
ulusunun tı 11 şıııc1n Tıirk ruhi} n· ı kere İlıc geçihni~tir. 
\1111 bılmeJ'erı, Tüı k kudreuııı H:ıllrnn itilaf deYletlcrile 
lfıkı1ır tıdenıeyen Acız \e zavallı' Bıılgnri:.:ıtnıı nra~ında yapılnıı 
sut etıların trnluııuşu Tüı k yur nııl:ı.~ıııa hariciyo . Yekili din 
duııu :valıııııcı isulA.ııııa nçık lıır 1eııdiktnıı . oııra tmıilik edil 
saha halıııde göeterdi • ıni.,tir. 

Moııdıos müııırekesıııin ka· ]3u toplantıda cleYleto 
lem O) unlari) h; uzatılmış rnod ait mnthaalarm da birle:-<tiril 
delNiııin sıynsi ıdıAktan nı1ıh ' 

ına i hakkındaki kanun layi 
rum Osmanlı mur ılıhnslarıı a lın ı.•ılıııl 
L; K. etlilnıi:-;tir. )!celi~ "ttlı uı ettirılışı yurt ısgalınnı ' 
ıderec lere de bılfııl tasdık ettı· cuma giinii tekrar topl:uıacak 
rilışi oldu , . tır. 

Ş ıhııi mı ııfantleriııdeıı \rnşk'1 
ıııı i \ •ı) u ııo ... y>ıl hiç lıir rtuygu 
'u ti1tlı P o•ııı ı • ıı ,., ıı ttl1İ ıı e 

ktıı kdlııı yı·tıııd•·ıı uı11k o ıı 
Sultan ~e 111111) euuııı ,1üşınıııı 

1
-

rıo uyuşturucu nazarıyesı cTürk 
ulusu ölmGşıQı t• fıkrıui benım 
soyerek şahıslarını kurtarmak 
te bu 'uQ'urda mılleıi fedadeu 
çekinmemek hnllori pek talJ11 
idı •. 

Buııuu neticesi yurdun muh 
telif köeeleri düşmanlar tarafın 
dan işgal edilmieti . Bu meyan· 
da To··osurı güneyi ilk ön(•e in 
giliz ve hı Ahara c1e [i'r nsız ış 
galıue uğradı . Fıtkat yurduıı 
her köşesiude, Tür klüğüıı feve· 
ranı birdenbıre ytikseldi . Bu 
Jükselie ebedi eefimiz Aıatür 
kün elinde bir eahlaııış oldu • 

Toroslıtr bu erıtııanıs da bir 
zirte teşkil etti • Ecnebi tahak
kümüne dayanama)'an bü) ük 
harp ic;iııde ve soıınııda ayları a 
ve )'lllaroa esaretın acı zr·hrırıi 
ladan yurtsever münevvnlerı
ıniz Toroslarıt cekilıli • Toros
lara iltica etmie, ruhuııdaki saf
fet ve len111lık Çukurova111n pa· 

m~klarından daha beyı.ız ve ll'· 

mıı o.lan iııaanlnr, yurdu sar 
mak ıste.. k .. en ara gö ge karşısın 
da btrlPttıler • O ıu yıldırımlı 

, . ™= 

Y,..ni "1er~İrt: 

Mersin ve havalesinin 
kurtuluş bayramını kut 
lular. Yurd için can 
veren kahramanları 

saygı ve minnet ile 
anar. 

'\ 

-
Jcı pon Kabinesi 

istila etti 

Tokyo 4 (Hn<lyo) -
.Tapon ha~ vekili diin fiğ 

leden ...,onra i~tit'aııamesini 
krala ,·erıni~tir. 

Mıs:r Hükumeti 
Toplarım arhrc cak 

PnrL 4 (Uadyo) -
~raıı gnzete .... i razıyor: 
l\lısır lıiikiiıııcti .Framıa 

dan çok ıniktnr<la top sipari~ 
etıııi~tir 

1 ııgiltere bu sipııri~ için 
~imdilik vnziyetiniıı ıııfüıait 
oluıadıgmı ceYabıııı Yermiş rt 

eimşeklttrle dtt-'~JlarAk 
1 . ... a parQa 8 

mak ıçın Ao d 1 hu yurdn arlık Jfthancı ayRhı 
tt 0 u Güu .. eıudeıı "' 

de kuvvet aldılar . TeokılAtları bR!H1rmaya'1ağı1 , IRtilA orduııu 
nı kuHetlendırerek Cuk sokmııyac ~ız . 

urovarı 
aarao düeman •eaalıce Ermenı Bu gün, erkinlik savaeınm 
ıoyıuzlarıaa karıı akına (başla- ebedi lıderi Ataürkümüz yerini, 
dılar . bu savaşta kendiRinio ıaa kolu 

Toroslarda yükselerek bü- a-ıterin beyııelmilel tescilind .. 

tün ouya daQ"ılaıı bu lstıkli'tl kendi dima~ı olan millt ŞPfimiı 
te kurtuluş seli. en nıhayeı İsmet lııönü)·e bıraktı . lsmı>ı 
müstcvltleri Akdeuiıın dalıaıarı loöııüııün tam bir asker olaıı 
arasında ufukların öte ine aü d. ••ılhçu dehasının nurlu ıeıklnrııı r u. 

Burada eunu aö~ liyelım,"ı da kl'lladıı:tımız 5 ikinci kAnurı 
Toros ve Çukurova kurtulue sa-ı kurtulue bayramımızda, maıinıı 
vaeı aerıel erkınlık suvaeındaıı kıtra aüıılerini hatırlamak ve Ö\ 

•Hı delıl, bılAkıa oouo en kuv- le acıklı bır hale artık bir dahı
tetli temamlayıcılarıııdao birıdir utramam11k İQin uranık olma~ 

Biıi bu ııünlln hilr yurdu lbım aelditini tekrar edİJGrUZ 
na kavueturma u~rurıda oan ver Böyle bir eavaeı raratan,kur 
mış ıııız eı.hithırimi7.i cnndıııı 

h r ıııevgı ve ııa• gı ıle ht>r ııımHr 
Jüdtıd tıı:tıQ'ız . Vt. ouluJ ıu elıuoi 
ruhlarını daima ıadelmek i9in 

tulu şu kıızaııan Türk ulusu, Tc 
oslu ve Quku·ovalıtar kurıulı•t 

tı yramıııız ktıılu olımn . 

Avni Mutlu 

ı zs: 12 "' 

Fransız Başvekili 
Daladiye 

Tunusta iki nutuk söyledi 
Başvekil diJ orki : F1ansa T unı sa 

JJondra 4 ( Hadyo) 

nc.mıeıı tebJig- edildiğine 

giirc 1ugili7. kral \O kraJiçcsi 

<>ııiiıııii7.dcki Hk hnlıardn Ka 

ıı::ı.d::ıyı ziynrot cclcccklcrdir. 

Kral Ye kraliçe :sekiz ıııa 

yı ta J;otHlrnyı terk ederek 

22 hn7.irmıcla döneceklerdir. 

Bu ziyaret Knıında <.loıni 

niyoııuııa kral t:arnfıllflan ya 

pıJaeak ilk re:;ıni ziynrattir. 

lhıl'nd:uı ısoıırn A ınerika 

Birh·~i k clc,· letlorini de ziya 

ret e(kt·e!dcr YC y· n~iııgton 

rebi t·umlıuruııuıı ıııhmfiri ola 

1·ak ıfört briiıı k:ıln<·nklardır. 

{ lü nl 24 mnyıısta çok mü 

hiın bir" nutuk 'siiylcyecektir. 

izmir limanında 
ihracat 

1 En çok Almanyaya gönderildi 
İzmir - )fo\Y im iptida 1 mamadan ltal~·aya 1036 hal 

:-ınılnn geı;cm nym. otmmncu ya pnnıuk ilıray edihııi~tir. 
güniiue kndnr lzıııtr bor:;nsııı ~uru ı~ı .. ,.,,.. 

bahşettiği emniyet; muhafaza edı cek 
icap ederse bütün huvvetini hullan r c'lktır 

dn 6:3.70;) ton üt:iiın satıhuı~ 

heği B. Dalad1 tır . 
-

Puris 4 (Rudyo) - 1 Tnııns Cinliler Şimali Afrikada Fran yeye ceYnp vererek: 
· · · · t • ... 1 Lı··ı·1 11ııııı old11rru hn-ııl takdir sız araY.ısmı 7.1\'m·et c JUC'-'ıe '· ı;, 

olan hn~vcıkil ·Daladive Tu 1 dcı biitiiıı Tunu:-;lulnrııı l"ran 
nn~ta hiiyiik tczalıiir~tla kar :oıanm ctrnfııııht topluııncnğıııı 
şılaıı m ı~tı r. 

Ba~vckil Tnnus 
verdigi 1r.iynfctte bir 

bil<liruıi~tir. 

· · Ba~vekil gece ı"crefinc \O begınıu , , 
nutuk rileıı bir ziyaJetto <le : 

Son haftn üzüm satı~ı az 
olmu~tnr. Hınıuıı schebi avru . 
padaki th•arot e\·]erinin sene 
hnşı ıniinat:1ehetile tatil yap
ıııal:\rı<lır. Fiyatlar saglaıııdır 
Piymmda stok<la a7.alnıı~tır. 

İzmir n<·eııtalnr birligi 
kn~ ıtlarma gfüe me,·l!'!im baş 

lnugıcından ~inıtliye kadar. İz 
mir liıııamndaıı dış ıueıııle 

ketloro 656S5 ton üzüm ih 

' 
Vatanlarını sonuna 

kadar müd Jf aa 
edecekler 

Oon-Çin 4 (Radyo) 
Japon kuvetleri şimala irat ctıııi~ ,.e ııntkuntla Tu Fraıısn, Tnnn:-a hah~et 

11 n:m Jfran~aııın . olanı ın 1 go ~igi emniyeti ın uhn fö::rn ede 
tirdigini siiylcmi~ l"raıı~a ile cek Ye bu hu u ta icap eder~e 
Tnnrnm birl~tiren kırılmaz• hiitiiıı kuvctiui kullanacaktır. 
baglnrdan balıetmiştir. 1 <loıniştir. 

dogru ricat etmektedirler. 
Çin topçuları Kornig şehrini 

bombardıman etmektedirler. 
raç cdiluıi., tir. Bunun yal~~z Maraşal Çan_ Kay. Şek 
47153 tonu Alnıanyaya. gon 1 bir hitabede bulunara.k çinin 

derilmiştir. ta sonuna kadnr müdafaada Filistinde mi.jsademeler 
Dev?m Ediyor 

i ~Mevsim iptid:ı~ıııdnn şim bulunacagmı hildirıni~tir. Bu 
diye kadnr buraya satı~ı tos lıitaboyi çin gazelelori birinci 

Yeniden Dört t e <i lı i ş ç i 
rJ.,ev l{ ı f Ed ı1 <i i 

ı cil ettirilen iucir miktarı snhıt'elere resimlerle le büyük 

1

1
20733 tondur. b:ı~lıklar altında :ııeşretmektc 

Ilıma ınnk:ıbil !zınh·dcn 
-ve memnuniyetlerini yazıları 

dış ıuemlckc:t.lcro yapılan in na ilave etmektedirler. 
j <.·h· ihracatı 37390 tondur 

Yirmi hiş;fik bir lngiliz müfrezesi 1 Bunun yalııız ı5:335 tonu Al 
• • • \manyaya ihraç edibuistir. 

Daflarda ımha edı/dı Son hafta ic;inde pamuk 
Berut 4 (Radyo) - 1 bir iıığiliz subayı ilo 6 asker ı fiyatlarında az yiikseliş '\"ar 

Suriye gazeteleri Filisti öldürülmüştür. dır. Hazır· mallar akala 49 

nin muhtelif yerlerindo kanlı Telavh·d• bir kamyona -49,5 kuruş vadeli mallar 
milsadeınelerin devam etmek taarruz edilmiş iki asker öldü 50 kuruştnr. 
te oldugıınu yazmakdadırlar. rülmü~tiir. Son hafta içinde Izmir li 
Araplnr 20 ki~ilik bir İngi Kndiis 4 (Radyo) - tn·mnl:ırı sonunda tnnınmı~ 
liz nıüfrezc.,iui dngl:ırda im Diin ve bn_;iin · yapılan· urup ·tcdlıiş<!il6ri"ı1den 4 ü foy 
ha etmi9lerdir. Beytüqeriaada aakeri harekat Ye polit; araş l kir edilıııi:?tir. 1 

1939 İzmir enter 
1

' . . 
nosyonal fuarı 

bir milJon ınüşteri
nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şimdiden 
h lzırlayınız. 
2Q Ağustos-20 EylOI 
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5 lkincikanun 1939 Perşembe YENi MERSiN SAYFA - 2 

Beş kanun 
saninin 

A 

manası. • • 

Yazan: Ali Riza Tuncal 

Bakınız; bu aün Çukurou· 
nın hsr tarafında beı kAounsa· 
ni tarihinin büJük biı:- sevinçle 
teait edildiQini iÖrüyoruz . 

Ergani bakır madeninde muazzam 
tesisata bitmiŞ göziyle bakllablllr 

Senede 8·10 bin ... --
ton bakır istihsal 

edilecek 
Eriani bakır mAdeni tesise· 

Beı kAnunHni Çukurovanın t -1 1 • • • • d k bı· l ı, ı emesını ,emın e ece ı 

cıal4tımız on bin tonu aemış ola 

ı:aklır. Bunun da memleketımiı 

/ ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi , , 
===-=-=-;;;=;;;=o=;;;o=;;;o=;;;o=;;;o=;;;o=;;;=--=-==-=-=----~--------~ 

ANKARA 
Radyosunda bu 
günkü program Yeni Emniyet müdürümüz 

Dün vazifesine 
boşladı 

Çocuk mecmuaları 
Türki7e Rad1odifüz7on poa 

Ankara -lstaabulda çocuklar 1 taları, Türkiye Rad1oeu, Anka• 
için çıkarılm11kta olan çocuk mec ra Rad1osu . 
mualımndım b11zılarınıo tflrtlp ba Dalga uzunluiu 
kımıoden bQyOk noksanları ihtiva 169 m. ısa Kes. 120 Kvt 

ŞPhrlmlz Emniyet mUdOrlll- !'ittiği ğörUldllğO lçln bunların T. A. Q . 19,74 m. 15196 Kes 20 
kontrol dan geçirilmesine lllzum kvv T. A. P. Sl 70 m. 9465 Koı. 

QUoe tayla edilmiş olbn N::reddlo hıısıl olmuştur. 20 Kvv . 
Keskloborah dUokn ekspresle Şfb Bakanlık erek ilk ve erek . 
rlmlze gelmiş ve işine başlamıştır 8 ort t b 11• g ki 

1 
t g bl Perşembe 6ıJ/939 . , e a a s çocu arı • ç n r . . 

tarihinde bir dönüm noktaeı, ve ıekilde tekemmül etmit buluu· 
en büyük bir zafer aünüdür • maktadır. 

Muvöffttkıyet dllerız. ı komis 00 t f d I 12,30 Türk müzıaı pi 
iQin ne kadar mühim bir döviz 1 Y ar11 ıo an muayyen za 

k /} tahsı"l h ı L k manhırda lntlş11r etmek Qzre b 'ır 1 13.00 Saat, ej ne haberleri a7na.ı olacağı aeikArdır. v t RRU 
Bundan on Jedi sene evvel Mev•imin iÜçlüklerine rağ-

düeman Qizmeleri altında ezil· men. ıeri kalan ve tAıt ebemiret 
mekten kurtuluıu, ve tarihten haiz bir kııım inoaatın tamam· 

sonra tarihinin te taliinin deQit aomaeına da azamt bir i&Jretle 

e a a mtıcmua dıs hıızırlamayı dQşlln- meteor ankara 
Ergani'deki tesisat 1 şubesi mektedlr. ıs,ıo 14 Müzik (küçük orkestra 

Ergnnı'de vücude getirilen 

1 

1 - Zampa uvertür •aerald 

liriliıid ır . çahoılmaktadır. 
ve buiünlerde i1letmi1e aÇıla- MaJlye Tahsil ve Tahakkuk Ter fi eden poata 2 - Kücilk Dük operetin 
cak tesisat arasınde ezcümle şun şubesi bUktlmet bitişiğindeki yeni memurları den potpuri •Lekok 

O iÜnden sonra bu iÜDe Haber verildiQine iöre mt tar vardır; ı~tıcar edilen binaya taşınmıştır. 
3000 kilovatlık buhar 11&nt· 3 - Varıerlied (Mamel) 

kadar geçmie günlerden bahset- denin ieletme tecrılbelerine bu 
meıe lüzum görmü1orum. Çün· KÜnlerde haılanmıı olacaktır. 
kü; bunu her vatandeı ezbere Tecrübeı;;d;; bulunmak üzere 
bilir • Çünkü; bunu Çukurovalı Etibank tarafından seQilecek mü 
benden daha e)'i bilir . tehaHıı bir he7et iene bugün 

Qünkü; topraaına, benliaiol', lerde EriAni1e iİdecektir. 
ıeref n şanına kavuımak için Yapılacak tecrübeler her bü 
millt mücadeleye atılan odur . rük ve 1eui izabe tesisatında 
Yıllarca omuzunda tüfeok, afak olduQu gibi üç af kadar süre· 

larında Qarık. 1arı aç, 1arı tok, 
yarı suıuz, 7arı urkusuz dıQ 

baoıarında dolaıan odur . 

Binbir 1okluk ve binLir me 
eakkat içinde bee kAnunsani ai
bi tarihine ölmez bir ea1fa 7a· 

ratmak için didmen odur . Ve 
oiha7et bizimle beraber bu me 
tıut günü idrAk eden, yaşayan 

odur • 

Benim demek istediğime 

gelince : Çukurovanın ha1ır 

Türki1e altın 7uvHının bu 
mesut gününü her sene olduğu 

gibi bu sene de harp me7danla 

cek ve bu müddet İQinde ancak 
u bir miktarda bakır istihsal 
edilebilecek lir. 

1939 senesinin mıltebaki do 
kuz a1ında iİUikçe normal ka· 
pasiteye raklaemak üzere istih· 
sal arttırılacaktır · Sene sonlarına 
doğru islihealAıın normal kapa 
aileyi bulecaRı kuvvetle umul· 
maktadır· 

BilindiQi aibi Eraani Baku 
M4denlerlnden senevt istihsal 
edilecek standıırt bakır miktarı 

8 · 10 bin ton raddesinde ola· 
caktır • 

Gene Etibank tarafından 
rında can veren aziz eehillerin ı ılelilen Kuvarshane bakır ma 
ruhları 98 arta kalen aazilerile 
sonsuz bir he1ecao içinde yaear 

denindeu senevi ielihsnl edilmek 
te olan iki bin beı yüz ton ba 

ken yeni yeni zaferler kazanmıe kır bu miktara i14re edilirse 
kadar gö~üslerimiıin ileride bu 1939 senesi sonunda bakır istih 
luoduQunu itiraf etmektir . 

ralı, tuz cevheri akimüle etmi7e 
mahsus bü1ük 11kimülas1on te 
ıisatı, refinej fırınlar, 7iizde yüz 
rezerveli izabe tesisatı. 

Bunlardan baıka muazzam 
ve modern nakliJe vasıtaları ile 
~tok, silo ve maaazaların ineaatı 

da ikmal edilmie bulunmaktadır 
BAien inıasıoa Qalıeılan tesisat 
arasında muamele büroları dı. 

bulunmaktadır. Bu münasebetle 
şunu da kaydedelim ki, madendP 
Çahıtırılacak amelenin konforlu 
bir bayat aecirilmeeini temin iQio 
sinemafa varınca1a kadar her 
eey en ince teferruatına kadaı 
düşünülmüştür. 

Ergani bakır madeninin te. 
mel atma merasimi cumhuriyetin 
OD ÜQÜnCÜ yıldöuümünde )'epıl 

mıe olduQ'una aöre, bu bilyük 
eser çok kısa bir zamanda baee 
rılmıe sayılacak bir radde1e gel 
miı bulunu1or demektir. Mııde 

nin bulunduau havelinio tabie 
ten ne kadar ga7ri müsait Şart 

tar arzettilti düeünUlüree, bu bü 
yük eserin bu kadar kısa bir 
zamanda meydana getirilebilme 
sini türk yapıcılıQ'ı hesabına bü 
yük ve yeni bir muvaffakıreı 
olarak ka7detmek 14ıımdır. 

O zamanki harp ıaferine 

eklenen bu günkü si1asi, iktisa 
di ve zirai zaferlerimiıin Alem 
ıumul kıymetleri arasındR bulu 
nuyoruz • Daima ileri doğru se 

Maarif işlerimiz 
vinQ vo bir zindelik içinde atıl 

maktayız • Her adımımız bir za 

Beş yıllık yeni bir çalışma programınıt1 
tatbikine başlanıyor 

fer te her zaferimiz maziye bir fstanbul - Maarif VekAleti 
meeale te her meıalemiz tarihin nia eehrimiz Maarif müdürlü 
rehberi olmaktadır . TQrkiJe tünden Istanbulun bee rıllık 
Cumhuri7etinln on 7edi rılhk Maarif ihli7acı hakkında . bir ıa 
ıe1riol tetkik ettikten sonra bu por istediaini yazmıııtık, 
mQnbit ve mahsuldar Cukurota Bu raporun hazırlanması 
ra atfı nazar edenler,beı kAnun iQin Maarif müdürlDğü ıcap eden 
11nhıin manAsını her halde ao . faali1ete baelamııtır. 
ıamakta güQlük ~ekmezler , , DiQ'er tarahao VekAlet bo 

huıuata lıtanbuldan baeka diQ.,r 
Ey kanı 11cak Cukurovah b- • M ·r Müdü 1.kl . d 

b h i 1 utun aarı r u erıne e 
a t 1arıın . . . h 

birer tamim aOndererek er vi-
Mereln : 4·1·939 t4retin nüfusuna iÖre önümüz· 

Ali Riza Tuncal deki 5 sene ıarfında tııhsil ÇaAı 

na iirecek olan Çocukların sayı· 

sının tespit olunmasını istemietir 
Bu suretle, 5 sene zarfında 

mekteplerimize ne kadar talebe 
lfeleceaıi, ilk, orta ve liselerin is
tiap kabili1eıleri ve umumi ihtı 

J&Qları etüd edilmie olacak ve 
önümüzdeki •.\fayuı. ayında top 
!anacak olan •Maarif Şürası.nda 
bu ihsai cedveller tedkık oluna 
cakur. 

Bundan sonra da, fapılaoak 
olan 6 senelik plAoın tatbikiııe 

~e~rimiz Ticaret ve Za~ire 
Borsasında 

Dün yapılan 

muameleler ......... .,, -.. 

Ankara, - Posta memurları 
1 arasında terfi edenleri blldirlyo 

rum: Koa,adan Abdullah, Kocae 

ilden Ihsan, Aatalyadan muam

mer, Slvastan Salih Tevfik, Bbrtın 

dan Stı l,ri, Eskişehlrdea ŞUkrll 

Behçet, Koz.ındao Yusuf, :dalatytt 

dan Ahmet, Uşaktan AbdOlkadlr 
DUn ~ebrlmlz ticaret ve zabl 

re borsasında 15 ton buğday 4 BUrbenlyedao Sami, Bergamadan 

kuruş 50 saotlmdeo ve ylne 15 Cemal, Bslıkkeslrden Kemal, Ao 
ton buğd11y 4 kuruş 75 sanılmdea karadan Fıkri Abdurrahman, Tev 
ve 4 ton 520 kilo çekirdek 36 ku flk; Slllfkeden Mevlel, 
ruş 50santlmdeo ve 40 ton Uzum 
12 kuruştan alınıp satılmıştır. 
Adttna borsı:ısıoda klevlaodın 85 
kuruşla 41 kuruş ve parlağın 83 
kurnşla a~ kuruş arasında alınıp 
satıldığı borsaya gelen malumıst· 
tan anlaşılmıştır. 

Liman Ha~er~eri 

lzmir limamnda i~racat 

En cok mal Alman , 
yaya gönderildi 

-Birinciden artan -

Mevsim iptidası olarak 

Llmanımııea bulunan TOrk 1 birinci teşrin 938 den ~iın 
bandıralı Sinop vapuru lobisurJara diye kadar dı~ memleketlere 

alt tuzıı ve Necat vapuru Devlet ihraç edilen pamuk miktarı 
demlryollarına alt kömDrD boş'llt 18489 bal , • b 1. oJmuR 
mı ya ve İtalya bandıralı Berekıl ) 8 ) a a ıg Y 

man vapuru çeklrdak, QıUm, kay tur. Geçen yıl ayni tarihteki 
sl ve saire ve Reçlla vapuru krom ihracat miktarları 4683 balya. 
medeni almıya devöm etmekte 'd' 

ı ı. 
dirler. 

4 - Bal ayı •w. Nok' 
5 - Karallar • askeri marş 

•R, Katnig" 

6 - Liebeeleid "Aııjel ber 
jer9 

18,30 Türk nıüz itı (Karıeık 
proğram) 

Saz heyeti - Hakkı derman 
Eeref Kadri, Hasau Gür, Basri 
Üfler Ahmet Tokay 

19,00 Konuşma t.tıraat saati 
19,15 Saat, ejane Meteorolo 

j! ve ziraat bor::ası halJerleri 
19,30 Türk müziQ'i 11ioce saz 

heyeti · Mahur faslı 

20,15 Konuşma 
20,30 Saat, esham, tahvil4t 

ve kambi70 nukut borsSBı fıyat 
ları 

20,40 Müzik •oda müıiaı11 

Çalanlar: Piyanist Ferhunde 
Erkin, viyolonist Nf'Cdet Atak 
bestekAr piyanist UIAi Cemal Er 
kio, piyano ve keman içiu so 
nat Ulvi C . Erkin ve ~Necil KA 
zım pi7ano sesleri piJano solo 
sonat 

21.'0 saat, eshnm. tahvilat 
kambiyo • nukut borsası fiatları 

21,50 Türk müzifi •1urd ha 
vaları11 

Denlzbankıo Amıfıirtalar va 
kuru çeşitli toccar eşyası alarak 
gece hareket etmiştir. 

Zeytunyağı fiatları 
Oku7an: Mahmut Karıodae 

selmekte piyn~a sağlam görül Çalanlar Kemsi Ni1azi Se 1 hun 
mektcdir. Kilo başımı top Ruşen F. Kanı, Sadi Yaver Ata 

tan 40-41 kuru~ üzerinden man 

satışlar olmaktadır. Mevsim 22·25 Temsil · Dram • DJU 

yük 

Vilayet bütçeleri 

Dııhlllye vekaıetınden vila
yetlere yHpılao son bir tebliğe 

tevfıkı:ıo vlUlyet umumi meclısle 

başlangıcı münasebetile henüz 

ihracat yokt~r. 

ri 939 senesi şubıtt a1ın1n doku- y tt 
ZUDCU pereembe gOoU lçtimaa da U r a Ş ; 
y, t edilmişlerdir. 

Meclisi umumr Uyelerioln SP· ı Hava tehlikesini Jü-
çımt bir ı:ıy kadar evvel yenilen .. k 
mlş buhmmıskhıdır. Ytınl Dyelerfn ŞUn Ve Ur Umu na 
tştlrakile toplanacıık olım vllA1et : yardım et • 
meclisi umumilerloin kdnunen "5 
gUo sQreo içtima devresln ın , •• t 
lıJşmış bulunması dolayıslla vua 

v~ vilayet bUtçelerile alAkllh de 
vair 939 yılı bOlçPsl hı.ızırlığıoa b11 

yeller hususi muhasebe ldarelert raretıe devam elr.?ektedlrler. 

111n kadın yazan • Audre dö 
Lor TürkQeJe Çeviren Ekrem 
Reıit 

22,40 MDzik (Radyo orkeat 
rası - oef Haaan Alnar 

1 - Ümit veren •eeıhovn 
2 - Balet ıüiıi •Luli Mot 
3 - Presiyoıa -üvertür Ve 

ber• 

4 - Eaer ben kral olsar 
dım •Adam 

5 - Ka7zer Valıer •J. Sıra 
uss11 

23,45 .24 Sou haberler ve 1a 
rıoki proAnım 

Fantazi 
Piyea Ye Senaryo ilihi melodi Bekir Ulu!J - j 

bedbah mı olduQ'unu ögreuebilsem Ah Artemie 
artık ' seni ancak rüfalarımda görebili)orum. 
Herke~in gördüğü günesi görmüyorum. Fakat 
kalbimde hıQ batmıyan bir aünee var. Bu günee 
aensio Arıemis. Artemis, seni, komşularımın kız 
lerını,:kö1ümüzüo pınarında kızların ve senin 
7ıkandıaını her zaman görü7orum. Şimdi sen o 
peri kızlarının kraliQesi olmuısun. U1uduğum 
zaman aördüklerimi bir defa sana anlatabilsem. 
Bundan Qok memnun olacakıın Artemis. Şımdi 
ben kOrken gören, u1urken gören bambaeka bir 

falet iQınde vakitleri geQmektedir Bazın QOCuk
lar her ikısinin arkasına takılmıelar ve onlarla 
alaJ eımielerdır. Bazı insanlar bunların haline 
acımıelardır. Böylelikle dolaıa dolaıa her ikiai 
Uhalunun memleketi Arıaot17a aelmiılerdlr. :ı..;;-.--~ ... --~-----............................. llill ............ -.; .... ;;ıı;;;;;.-----...-... ...... iiiiiiiii.:.-.:;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;........_,;....,.~--~· 

' · ' · Saçların rüziArla ederken iarıi ~- -
12 

Koru aöla-eainde 1eeil çamların 
Her iki tayfa Oür&ıoın kollarından tutarak rJrQt Senin iQin sesinde vardı 1alvarıe. 
mektedirler,11 Benim aibi kederli mor akıamlarıo, 

Kaptan • Bu adam artık bir ııe raramaz. Koku almıı senden iülle, 1Hemin, 
Taliıiı bir adammıı. Kimae ıatın almadı. Kör Ayın ıııA'ında, tan 1ellerinde, 
beeliyecek deailim ra . Çırpını1or ruhu eimdi sevgimin, 

Gürtan • Beni çalııtırdınız, ' çahıtırdınız da Artemisim -eu gurbet ellerinde • 
timdi kurtlara, kuılara mı terk edi7orsbnuz, Kalmadı gözümde Artemisim nur, 

Kaptan • Ne Japahm ra. lete sana kAti mik Sanmam dertlerime çare bulunur. 
tarda ekmek, su da 7aoında ieıe hurda kal •Bir Yalnız hayalinle 1aıı1orum beu. 
daıın Qzerioe oturtdururlar.•Ekmeaini inuhafaza ~erdesin oerdesin Artemiıim sen. 
et. Aç kahreıo ha . 

GOrtan • t_eıekkQr ederim kaptan . Mezarım olacak bu .ıurbet eli, 
Kaptan • HaJdi ıizde SUJU doldurun. •ra1 Kör gözlerimden akı>orken kan. 

falar ıu dold\ırurlar 11 aidelim • Eein bir kral mıdır ıö1le aevaili , 
Gılrtan • Ôlılme mahk1lm oldum artık. Yokıa_ benim ııibi olduq mu volkan. 
Kaptan • Bu haline 1Qkret, ya seni denlze a& lsti1orum Olümü adın dilimde, . 

ıa1dım ne olacaktı. Şen türkü okurken gonca1a bülbül. 
Gürtan - Teıekkür ederim. Buna da tükür -· BulacaQ'ım saadet güzel ölilmde, 
Kaptan · HaJdi aJlaha ıemarlad~k: AQılırken baharda güllerle, sünbıll. 
Gürtan - Allahıo istediQ'i olsun. Gidin· •Qi. ÔIOmü sonsuz bir ieliraka istiyorum, Sevgi· 

derler 11 • Oürtao biraz ekmek yer ve pınarın ıu mi götürdüler, gözlerim kör oldu. Yaşamak be· 
rundan iQerek • buna da şükllrler olıuo, kade nim 19io manasızdır. Ah beni sevgilimin bulun-
rlm bu • ' duJu dİf aFa bir wötüreo olsa. Onuq meeqd m\) 

mahlilkum. öunuo içindir ki her zaman uyumak 
istiyorum. Zalim kaptan beni bu halimden bura 
ya attı. Artemie, ben ölümü bir Ufkuya benzet· 
tiQim iQin istiyorum. Uyku te ölüm. Tatlı rüya 
bunlar çok gür.el oeydir Artemis. •Ekmeaini ba 
ıının allına alarak yatar. 

lkinci sahne içi senaryasu 
Gürtan Artemiıio ha7ali ve hatıraları ile Ja 

ıamaktedır. Deli aibl aeçen vakitlerde sahne 
içiııdeki kızlar ve erkekler kendisini deli yerine 
ko7makla beraber Oürtaola alaJ etmektedirler. 
Periler sultanının kızı Nura1 ciddi olarak Gür· 
lanı sevmietir, Oürtana .)'aptığı fenalığa karşı 
arkasını babasını terk etmek suretirle bırakma 
mıe· ve ıehir ıehir. köJ köy beraber. dolaeurak 
ıarkılar okuran Oürtena rardım etmietir. Gür· 
tanın okuduğu ıarkıya kareılık halk her ikisine 
ekmek ve yiyecek vermişlerdir. Her ikisinin el· 
bisel~ri 1.ı.rtılmıf ve 119lat1 c;tRrmad11lıµı}ı ve se 

Meclis 
il 

Artemiı ve birinci perdedeki kız.lar 

Kızlar -

11peri, ha7ale& ıeklinde. 

Kapan17or aöaıln kapııı bakın, 
Sevıcimıze sahilden erkenden akın. 

Artemis • 
Hale olıun ıııklar biraz bırakın, 
Gümüı suda JSlanao BBQlarımızda. 

Kızlar • 
ÇiQek 1apraklarından pQskQren koku, 
loıklara, ıulara veri1or urku. 

Artemiı · 
locitmerin aaplanun :.aODHID oka, 
Omuzlara JHhtoao &aÇlarımııda. 

Hep birden • 
Baharların gökıüoden ıökatlmQz ılık, 

Aıkıu büJOleriyle bağrımız 1aoık. 
Aşkunızıu engeli 1ıkıls10 artık, 
Goocalarıo açtıaı baharımızda ••• 

•Gürtan gözler kapalı, sairifilmeoam gibi J• 
vae 7avae dolaearak: Söyle setgili Arlemis ıi\rıe 
Bana aek ve saada& \ürküsü sö1le. Nerdesln, 
oerdesin • .. 

-Sonu var -



B 

' ) 

YENi MERSiN 

kurtuluşumuzun 
17 nci yılıni kutlulama programı 

l - 5 İkinci k6.nnn 939 perşembe günü Mer~in kuı·tulu~unun 17 inci yıldönümii. 

MERSiN 
Pi YASASI 

4-1 -938 
'.nünn ?betile bütiiu ~ohir lıayraklnrla süslenecek ve gece ışıklandırılacaktır. O günü sa- P klar 
:>ahleyın snnt doknzda Bozkurt cadde inde Belediye çeşme::d önüne kurulacak takın etrafı- Kıevı!~ u 
ıa a~ağı<laki teşekki.iller toplanacaktır. Dağmah 

Kn S 1KrıH 
(=>o~~·~ 
4'l,~S 

A - Asker Kapı mala 
B - Orta Okul (1) Koza 
O - Bando Kırma 
Ç - ldman Yurdu Kozacı parlağı 
2 - nnt <loku~dn Bozkurt cndıle~inin ~imal tarafından Taka doğru gelecek milli Buğday- Çavdar 

niifreze Takın altında mera ~inıle kar~ılannc:ık ve a~n&ıdaki sıra ile merasim "eri olan Sert ana dol 
)' ' 1:) ~ y k ~tndyuma hareket edilecektir. umuşa 

.A - Bando Yerli buğdayı 
H - Aske;r Çavdar 
O - .Milli ıniifreze Anadol yulet 
Ç - Orta okul Arpa 
D - ldmnn- Yurdu Anadol 

3 - ~forasinı yeri olan Staclyom<la ay:rılan te.~rifat memurları tarafın<lnn kroki muci- Y nli 
ıince her te.,ekkülüıı duracağı yer kendilerine "t)"lterilceektir. Nohut ekstra 

4 - 8aat tum onda belecliye sireninin i~aı·eti üzerine şehirdeki fabrikalarla limandaki Fasulye 
•npurlar düdüklerini öttüreceklerdir. Yulaf yerli 

. ~~ - Bnndo evvela l tiklal marşı çalacak ve bunu müteakip Ata türkün tazizi ruhu Mercimek ıark 
çın uç dakika sükut edilecek bundan oııru bando Kurtulu~ nıar~ını çalacaktır. Sahlep 

n - :\lilli müfreze Ye Parti \"eyn llalkoYiııılen birer ki~i s<>ylcv verecektir. Tatlı çoğen 
O - Ocnç bir okullu tarafından kurtuln~a ait ı;;iir okunacaktır. (kurtnlu~hm) Balmumu 

. 5 - Önde a ker ve müteakiben biitüıı tc.,ekki.iller tribünün öni.indeıı geçerek yerle- Cehri 
mo <lugılacakfır. Susam 

6 - T<ireııiu hitıııe~iııi nıiiteakip hava mii. ait olursa meydanda, olma;ı:~a Belediye sa- Yapağı 
onunda Belediye rci iyle bayraınla.,ma mera~imi yupıJacaktır. Bunu miitcakip Şarbayın Siyah 
n~kanlığın<la bir heyet vilayet ın::ık::ıınına \O .Alay komutanına taıimlerini arze<lccekler<lir Şark 

7 - Oglellt>n oııra saat 15 de filitrede yeni ~uyun açılma töreni yapılacaktır. Anadol 
- Gece aat 1 ",30 da biı- fener nJayı yapılacaktır . .Fcnar alayına iştirak edecek Aydın 

. kor, orta okul, bando Ye lıalk muayyen :-ıanttc Yoğurt pazarında toplnıınc.'\k ,.e Hopnr- Yıkanmıı yapak 
örle radyodan vcrilon üyley dinlendikten «mra fener ve mepleler yakılarak yüriiyü~e Güz yunu 
a~lnııac::ıktır. Konya malı tiftik 

n - Pener alayı ilifke cndde.Jni takiben Atatürk parkına gelecek oradan Kı~la ve Yozgat 
·rny cndde .. iui tnkib etlerek hükumet ynuııı<lnn pazar cadue~ine gelecek ve przar caddesini 1 Keçi kıh 
kip ile ll nlk Parti i ve HalkeYi binaları önünde ıerasirne ı;on verilecektir. 

10 - Gtwc aat 20,30 da llalkevi mü umore :mlonunda Ilalkevi Güstcrit komitesi tn
ftfır.<laıı l,ir Ü'IU il verilecektir. 

37, 
36 
8,50 

yok 
35, 

4,50 
4,25 
3.f·O 
a,35 

3,50 

S,75 
3,75 
5,15 
~,13 

3,50 
4,50 

11 
18;50 

yok 
4-9 
48, 
5:! 
80 
yok 
120 

52 

1 

20,ıs I 
20,25 

11 - Kurtuln~ :-oavn~ıuda milli ceplıeııin ilk :-;al'lnrında çulı~an köylü knrueşlerimizin
hu bayraıııla ynkiııen altıkalannıalnrı iı;iu Partinin altı dı~ knmunlarmda <la Partiden 

ünderilcıı program <lnhilinde kutlama Wreni yapılucnktır. 

Pirinçler 
Birinci nevi mal 
ikinci nevi mal 
Çay 26ıJ 280 

12 - llugiiuün gece i ~mat 22 de belediyi) tarafıııdaıı bir balo verilecektir. 

0) İlk okullar saat dokuzdan itibaren stadyomda kendilerine tahsis edilen yere iİdccelderdir. 

Habeşistan 
ita/ya tarafından 
hala zaptedileme

di mi? 

Dünyada Neler oluyor 
Eşek butile Asl<ın ovlıyan hırvat 

Kahve 
Badem, çekirdek 

içleri 
Tatlı badem içi 
Acı » » 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
tçel ,, 

110 

95 
58 

37,SO 
90 
70 

Peris - Bırçok devletler 
e İtalyanın Habeşıstan üzeriı ı 
~eki hakimiyeti kabul edildı

i halde Habeşistanın elan 
amamile znpledılemedıği ka· 

Ş ıl'kf Afrıkada şımeudi· lamak için etrdınde dolaşma 
rer iıışaetındıt çalışan bir Hır ğa başladı. Korkudan saçlarım No·· betç•ı 
vat ustası başından gı>çen çok havaya kalktı. (AYian kapağı 
tuhaf bir arslan avı hikayesi kaldırırs&I) diyordum. 

ıaatioı uyandırabilecek 
nUracaat vukubulmuştur. 

1 Avruparlaki ailesine gön- Vahşi hayvan kUkr~ye- Eczane 
ierdığı bir mektupta şu su- rek etrafı cmJatıyordu. İnsen 
r.-tle anlatıyor; 11 Mombo istas kok usu aldığı içın sandığın 

hır yonundo su pek kıllı. inşaat etrafını kokluyordu. Bir ara· 
iairesi hergiln eşek :\rabesi~e tık korkudan kendi yUzUmU 5 - ikinci kioua - 939 

-·· ·-· ~ 

ıoo 

5 ikinci ktlının ı ~~H5 

i L A N 
fçel Pamu~ ve Yağ Tüık Anonim şir~etin~en 
ı- 14:?,162 lira k~ş i ftı itı lik fabrikası valıidı 

riat tıSC:fSı ÜZt>r udeu f'ksıhmeye konmuştur. 
2- irışa~111a talip olunlar kPŞ frıame ile diğer 

~ v r a k ı ~h· r ~ i r • d f' ki ş i ı· k e l n ı ii d ii l'İ y P t i ı ı de rı v ~ y a 
i~ıa rı hu l\ia Ba lıçıı k: pıda THŞlı a rı<l a Tü rk Eııd ~i~tri 
ve Tt cim arıorıim şirk.-tiııdt'u 20 Jira rnukaluJın
de tah•b edebilirltır. işin miistaet•Iİ)tıline l>irıat n 
posta ile l>u bt>del göndt>rildiAi takdirde aizu ~di . 
len ad rt\se Pvra K dtıı ha 1 ~örıdtıriiir. 

3- Bu iş~ talip olanlar nıktile cıswıri l50.00U 
liralık lıir fahrika irış :ı atı yHp~uş olduklarına dair 
vesaik ıhraz etnlf'leri ~arllır. 

4_ ~liinakasaya girelıiln;ek için i~tekliler tek
lıflerile yüzde 7,5 iJk lt>mirıal akç:ıJarrnı ~l~rsirı 
iş bankasrna yatırmış ve ma khuz ı bra ı etmış ol
malara lazrnıdır. 

5-.lllin::.kasa neti~esinde hakkı tercih mÜe!'l
~ese,·e aittir. 

6- T~kl i f m.-k.tupları en gPÇ 20 -1-1939 lttri 
lıinde ~lersirı'ıte şirket miidiiriyetiııe gelnıiş olma-
sı lazımdır. 2-4 

i l A N 
Mersin Orman mü~ürlüğünden 

~ı u hanı men va lıi l fia lı 
Beher kentalı 

Kental Cinsi Li. k u. 
4062 Karışık kömür O 26 

ı - ictıl vihi\'t-linin ~Jersin k~za~ı dahiiindP. 
Akarca kö~·ü civaı·ı-rHia nıamt baltalık orruarııı d n 
4062 kerıtaİ karışık könıür satışa çıkarılmıştır. 

2-- Beher ~eııtalırırn muhdnınıen hr.deli :!f> 
kuruştur. . .. 

3 - Şa rlname ve mu k:ı vdPna nıe pr0Jelt~ r· 1 1ı ı 
göruıtık istiyeıılerin lh·r sirı Or. Lölge Ştıfıiğıne uıi'ı 
racaatları. 

4 _ Satış 9-1-9;19 P. tırıesi gunl! s~rnl 14 ,ı~ 
icP-1 Or. CP.virge miicliir 1 iiğii bi11as11ıda J~pılacakıır 
• 5- ~atış uuıuu . i olup açık artırma sur•· l .l ı· 
yapılacaktır. . 

6- ~Juva~kal l~uıirıatı 77 lıradır. 
7 _ TaliplPrirı şartııamedP \' azılı \' PSik:ıları 

gel irnıt>lt · ri lflzı '•ıth r. 27-30-3· 5 

1 l A N 
Mersin Sufü Hutuk ~i~imliğin~en 
~lt-r~irı i u ba lıc·· um lıa llt·sirıcttın Süleyman oğlu 

il asa o tar(jftnda ;. malı rondi yt~ ma lıallesi11dt1n öl li 
ilindi ye kızları Süre) ya ve llatic~ ve Fatma V•· 
oğlu ~iP-lamel Ali altıylılrrine açılan ecri misil . \'e 
taksim davasıııw yapılmakla olan mulıakemesın-MUrecaat, Mılletıer cemı 

relinc ve Habeş kabile reis· 
eri tarafından yapılmıştır. u~ 
nUhim kabile reıslerinin imw 
arını t'şıyan bir muhtıra miı 
eller c~mıyetioe gönderilmiş 
il'. 

;u göııderıyordu. Bir gece b\r tırmaladım. 

ıtslan geldi ve eşeklerden bi· N.hayet aslan uzaklaştı istikamet Eczanesi ı ·le: M iiddei alfl.v hlPrden Fatma ilr. !ltı lı n.•Pl .Ali ıı. i n 
rini yedi. Fakat hepsini de- ve gene efiek buduna gitti. Ya · k t l ıa 
ğil, f>Ş"'ğin bir budunu bırak- vaş yavaş sandığın kapağını l ıkanwı~ahları IU+'Çlwl oltfuğundan eı~ı ı rrı~ae .'.: 
tı. OüşUııdUın: "Ben sana g_ös- te1<rar açtım ve clışarı baktım Tüccar 1· 0 ~ 11 teblığal icrasına ve rııulıake.nıe!•ll_' 6 - 2-9.~.) 
ı:-rırim, ••hşi hayvan, dedı"'. Aslan eşok budunu kemiriyor ııüııii saat 9 a talikin~ karar ~er~lııııştır · ~. f: 1111 c.ıbette yarın g»_ce g~ne gelır, du. Hamen tnf~ ğtmi kapak defterleri bizıal '~P-lnwdikl,..ri Vtl\'a kanunı bır Vt-kıl goııdcır 

Bu h ut de yemek ıstersın O ze "' w k l l I" ..... 
mu tırade Habeş mil u . l : . aralığ ndan dışarıya çıkeraım, __ . . . medi klrr i takdirde ilarwn gıyap arara e • ıgırıt• ~tini o elan ltaıyan lara ıesli m ınan hır_ kurşunla heynını par nışan alarak lilleğı patlallım. R•Jistro kiırıtb, ~ırıncı k 

3 
ra r veri ı~ce iij h 

11 
k ıı k 11 sıı1 ii mu hak eıııeleri k ~ -ılmadığı ve mUcadeleye de çalıyacagım. . . O anda slndığın kapıı ğını da ikinci ve üçüncü cıosten t> i . · ı. · l ı 1 • ... F •. t len çok tehlıkelı f 1 . rıurıuıt•ırı 141 ı·ııcı· raıadt f'SI ıuucıuııu~P ve e ı ıg ·am edildiğı bildirilmektedir. a~a 88 

.. gene ksp'iltıın. Ondan sonra ,mamul tnccari de ter erın 
İkinci bir rnuhtırade, Ha bi .. hayvandır. Civa~ıia ~etUnf\ gene rr.üıhiş korku sao · yelerı son partileri de geldi. yerine kaim olmak fazr~ ilan olunur. 

eşistarıda birçok geniş mıo· çıkılıp oturul~c~k bbıUr au~~ç b~ar geçirdim. Çok şukur eslen gt-1 Üç sütunlular tükenmek 
yoktu Onun ıçın Y ıı. d' b. b ğ d ·ır 1 !lkalerın eldn müstakil olduk . . . Sandık me ı, ıraz s ır ı ve gı '· üzredir, 

d'I k' B b . e~ye sandığı getırttım. E w. Zerıcıleri imdada çuğırdım. Numarasız defterle:r ile ~rı koy 
1 

e, ~s 1 
a PŞ . ımpr. çok sağlam ve ı:ığırdı. ŞPgın Onlar gPMiler ellt-rindeki f

1 
• 

atoru vasıtası le mUstakıl mın hud:.ınu de birkaç metre uza nerlerle aslanı aradılar falo t Kopya defterı 
~kelere Avrupalı mUtahaesıa ~ .. koydu Bırkeç taş ve tUftıı ne le d ~ · b d d f.t 

11
• 

. . . " . as nı ne e eşeğın u u· Envanter e e ~r gönderllmesı rıce edılmek , ğimi alarak akşam olunca Han L 

1 
..ı 

1 . S d i r nu ''U emaııı er. •• . I k 1 adır. 1 dığın içind gırdım. en ·~ 1 
' UcrP.I ~ız o ara ıu · 

Milletler cemiyeti kAtibi kapağına bir hış Rıkıştırarrlk , ... } makine ile nuıua. 
mumiliği Habeş kabile l'eisle biraı aralık bıraktım. Etraf Mevlid ~u. 
inin bu mUracaatiııden derhal iyice karardı. Hir aralık esle Merhum babamız Veli Tev· ralannıaktadır. 
onsey aıalarını haberdar et• nın ~eld•ğini ve bağlı duran fik'in ruhuna ithaf edilmek FiaıLır lwr yerdtın 
alştir. 8Ş<>ğin budunu ç~kmekte oldu üzre 8 1·939 pazar ıünü öğle ucuzdur. 

Cenevreye gelen haberle ~unu işittim... ~ep"Jğın oral~ namazını müteakip eski cami. 
~ göre Adisababanın sukutun gınden tUfegimı çıkar~rak nı de mevlidi oerif okunacağın· 

k şa ı aldım ve ateş ettım, dan din kardeşlerimizin teş an sonra c .. nup mınto asına H . . . . 
ı. ı d El '-'men taşı ıttım ve san riflerioi saygılarımızla dılerız. ıl\ı en ve ora tt yerlPşen d • dılrırı kaparrını k&p!!dım Kur· M h --

11 o " • er umun ogu Arı 

SEOAO SAlliR 
SEYMEN 

Uray caddesi No, 41 
~ş hUkQmeti hUtUn mevcudı· şun aslana isabet etmemişti. Ziya Ok Bahri Ok 
&tinı muhafaza ve mUcadeleyi Hayvan bitfı is sandığa yaklaş :._ _________ _ 
ları etmektedir. tı ve içinde ne olduğunu en 

Mersi o 

i l A N 
Mersin Adliye encümeni reisliğinden 

1 ~]ersin atJlıy.-si11tJe nıiinh·ıi 6 lira asli rua:ı~l 1 

vaya nıiiba~.irliğine talib olarıların askerlikle ili . 
Şikleri olmadığına d«tir vesaiklerile hırlikte. iml i · 
h,uı gürıii olarak lPshil Pdilen 6 kanunsanı 9 ;.~ 
cuma rünürıden evvf.l müracaatları 

Zayi askeri vesika 
Van dan al ruış oltl uğun' ~s~ eri i k vPsika mı ~iti" 

dlği nuten ye11isinl a lacağuuda ı:. fSk ısinin hiik ıufı 
olmadığını ilan rderinı 

Tarı-usun il amam k urbu köyiirıdt ıı 

~ldımel lliisnli oğlu i\bduccr.bhar 



SAYFA 4 YENi MERSiN 5 ikinci ka ıu ,. ıJ J 8 

_ _.__~ ij1J~(illfirfl9~~~~~~ 

Y e n 1• M e r s •• n (§g Nis· iye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
ill!l DOK.TOR. 

Cenubun en çok okunan ue tutunan gazete,iclir. 
içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :»J.l:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mers·ın • ı ı Yıl/ıh fo~ılos_ız. intişarın 
. • da mut'affahıyttını lıallcton 

gördıiRü rağbete borçludur. 

V E N 11\ l ER Si N · Sizin Gazeten izdir Dertlerinize dileUeıinize YENi 
• M ER Si N sütunlan açıUu. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve cok ceşitli harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
IHI~~ OO@W@& D~ıf [gfMfilL~IM IHl&~IFIL~~IL~ 

KİTAP GAZETE VE M"ECıv.tUA. 

·rabı yapıiır 

1 
Resmi Da:re ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Def terler 

matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve beğen~irmek Şartila yapıhr. 

[vrakı 

Hariçten yapılacak siparişler lıabul ve tez2ldengönderilir. 

*··~ .................................. . 
~ ~ 
.- SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZI * 
: - l'~ ASIL ıv.tI : 

i KA-Y ADELEN i 
1 Sıhhıt~e~~~M~:~ 1v.~ıı~Sn~7~~~-~r•poru il 
d TAHLiL RAPORU 
B Görünüş: Berrak ı Kal~"iyet; "ıoo sma suya sarfulunan N. lo 1 1 ıııikdarı., 0.2 sm3. 1 
Wi Rtrık : n~ıık:siz Mf·enıu ~Prtlik df'ft>CfSİ "Frall81Z,, 1 5 . 1 Koku ; Ko~usoz Cz\i nıadtJt .. Jer için sar folu nan müvtAlli- • 

düllıumuza litr~cle o.4o ıugr. 

Tadı ; LAtir 
Siilfat "SO 4,, litrt'd~ o ooa3 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

• T~amül; Ma.tedil N N llW ' ilral '' o ii,, ,, o.0040 
g l\itrat "No 2., yok 1 
• Amonyak ''NU3,, Yok 
al Ff)nnin tAn son usullerir;e riay~l t>dPr.-k ~aynadığı yerinden hıba· 1 
B ren istas~·orıa ~adar içi kala)h kalvauizli borularla içi m~rmer döştAli 
ı. bellurhavuzlara dökülm~kt .. ctir. Oradan dıt biitun Fizi~i v~ kimye~l .. 

evsafnu muhafaza fdtArf>k ve hiçbir ~nrt-llt> tıl dt>ğm .. d .. u hususi kim. "ı 
il yageriruize ve Adana Sıhhat lfa~aulığan111 tayin ttllı~i Sıhhiye nwmn· 

ru huzurlarında dam:ıcanalar ve v~goular KAYA DEL~~ suyu ile 
• rı • g yıka1tdıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru Lara ıo- * 
" dan mühürlenerek ŞPhrimiıe g .. lıurktedir. Jt 
~ * 
~ ........................... _. ...... . 

Yeni Mersin Basımevinda basdmııtı 

1 A. -Va kup Aslan . 
rnJI Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden ~iplomilı Almanyadı tabıilini ikmal etmif ;:;;ı 

.~ Hast.d ;ı rını her gün8-l 2 15 - ıs e k ıd lır kabul muayenelm 
~ ve tedtivi eder. 
.rnJI ADRES: Mersin Bozkurt caddeai 
~ Yoğurt puarı No, 1 

~ij1J~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
••~66~A&A&A~q~6A~~~~AA~A •• . ~ ..- .. ..-~ ~, ........... ~ ......... ~ ........ . 
: Sayın Boyan ve Boy/ora ı 
·:· MU .. JDE ·:· • o 
:i: Hakiki Limon esansile :!: 
o + 
•:• 90 derecelik kolonyaları, lusyonları,<• • + 
•:•levantaları, kremleri, podraları, ma-•:• 
•!• • ._ l . B . . l . b l <• •:•nllııir erı, rıyantın erı, sa ur arı •• :. 
~ 6 
_: ~ , \t' r • l n1 

.. ,. ve t • ı it) 11111 u , .-\ ' r ' ı a • rıı ı, • ı ı ' i ı ~ ~ ~ : ..... . . ... 
l •i•ı ı n~at fahrilal .. raııı u hiilİİ • nıtl'"l·d•z~r;ılı• · • 1~ (• 
~i•ta11h11J fı)Cillfı(j Söllıi!uıı iiitf• rı lıir k•·rt ~ k \r •:• 

;ı ır ı f 111; ğ z.uuıı• zivart'l t-l111t'k k .. 11.ti n ı • ı faa 1 
•>'" ' 'ı olduğunu hilctirir ve !"Oll!ı'llZ ~=ı~gılar. .; 
t <• Mersin Uuy caddt'ıİ K o 24 ' 

f Olgen ltrıyat mağazası ! 
••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 

Nazım ünsal 
Muayraebant:~ i : Yoiurt pazarı caddesinde 

Sab•h ı•at (8) den 1 '2 ye Alctam (14) den 19 • 
kadar bHtalnını kabul ve muayene eder. 

P•zarteai iünleri öğleye kadar f .kirler parasız 

muayene l'dilir. 

Sağlık 
Eczanesi 

• Mersin Gümrü~ ~arşısmdı 
her neui Avrupa, 

w Yerli eczayı tıbbi
ve ve müatahzaratı 
bulunur. 

1 

Fenni Sünnetçi 
Sını ; annver~i 

"\ ı 1 İ v tA ~ 11'•1.. !ıiiİff h f l 

\ap ı r. 

· a~irçı cu~l a ra p r~ ~ 

AdrP&; Tarsı ı p11şıt gı 

zıı oım l<R r şısı 

YE NiMERSiN 
Nüshası 5 Kuruştu 

Abone TQrkiyt Hariç 
\ 

Şerait / için 

Senelik 1200 Kr .• 

Altıaylık 600 

Oç aylık 300 

Bir avlık ı 00 

için 

2000 " 
1000 

5.JO 

Yoktur. 

Resmi ilinatın sabrı ıo 
Kuruştur. 

Yurtdaş 

I Kızllaya 
aza olunutı 

ZAFER Aile Sineması 
Bu gün gündüz ıaıt 14,30 ~an iti~aran baı:ar Mıısimin en aDzıl ıah ııırlırioden olı 

Aysel 
Batakh damın kızı 

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

Feriha Tevfik, ıevlıiye 

Pak yakm~a; MAVi TUNA 
Hrigille lltAlru v~ UoJ Scıudor Ç ığam Ur~~sln~sı 


