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Sahibi ve Umum N••rlyet Cuma 
Mebus seçimi pazar 
yapılacak. Namzet 
bugün ilan edilecek. 
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liste . .J 
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Sayısı 5 kuruş 

24 
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1 g 3 9 
Yılı;! Sayı 

Romanya Baıvehilinin beyanatı 

ihtiyat kuvvetlerimiz hudut
lardan uzak bulunmaktadır. 
lhtiyatlarımız derin bir sükunetle ve ha
vahiıle emirlere icabet eylemiıtir. Bu 

bize emniyet telkin etmektedir 

Telefon No. 82 11 3245 

T ırsusta kalp lira süren ~ir adam yaknlan~ı 

Tahkikat devaın ediyor 
Tflrsus ( Hususi muhabiri· ruşluk kahve alır ve gene ma 

mizdan)- lum gümüe liralardan birini bu 
Darendenin Berbat mahal adama sunar. 

ıeıindea Deli Mehmed otulların 

1 

Cemal, burada rabıncı olan 
dan 332 doQ'umlu Hacı İbrahim evi ve sairesi bulunmıyan bu 
adında bir adaoı kalp para sür adama çekilmiş kahvenin JOzu 
dü~ünden doları zabıtaca rakal mu olmadı~ı halde bunu alması 
ıaamıı ve Cumhuriret adliresine garip gelir ve eüpheye düeer. 
tevdi edilerek tevkif edilmietir. Aldı#ı lirarı etraflıca muayene 

Etıi~im tahkikata göre hAdi den gaçirir. Liranın bir tarafın 

se şu suretle cereyan etmietir; da bulunan Atatürk kabartması 

lbrahim Malatyada 937 tari ile diA'er tarafındaki fa7.ı 

hinde Cumhuriyet lirasını taklit 1 nın birbirini tutmadığını görür. · 
eınıie ve bu paraları pirasara \ Az bir zaman sonra oradan ge 
sürerken rakalanmış •e aA'ır Ce çeu bekçiri ranına çaQırarak 

za mabkamesiode rapı.lan. muh~ ı meseleyi anl~lı~ ve. para süren 
kemesi neticesinde yırmı redı adamın eşkAlını tarıf eder, 
aya mahkum olmuetur. Mahkll I Bekçi vaziyetten emniyet 
mi ret müddetini bundan i~i ar 1 amirli~ini hab~rdar eder. Emni 
enel bitiren kalpazan bırkaç yet dairesi tedbir alarak eüpheli 
gün enel Mersine gitmie ve on 1 eahsı takibe baelar. 

dan sonra 21.3.939 tarihinde ı lbrahim gene bir dükklindaıı 
Tarsuea gelmiı ve raııındaki oigara alırken l'Ürmü moehud 

kalp paraları şu sureUe tahtil halinde yakalanır: te Emnire' 
etmere baelamıetır. ' dairesine götürülür. 

İbrahim, bir bakkal dükkA Yapılan tetkikat ve isticvap 
nına giderek bir sigara alır ve ' tan &onra bu liralardan üçü es 
bir lira verir. Bir tuhafireoiden 1 nafta bulunmuetur. 
gene bir kol dütmesi alır gene 1 İbrahim tevkif edilmietir. Tah 
bir lira vererek üıerini ufaklık kikat tamik edilmektedir. 

1 Kalpazanın rakalanmasında olarak alır. 

Bir akıam da kuru kahve Emniyet amiri B. SalAhiddin 
satan Cevada giderek bee ku bizzat meııgul olmuıtur. 

Enternaayonal /2mir Fuarı 

Fuara gidecek olanlara fev
kalade teshilat gösterilecek 

Bilet be dellerirıde tenzilat yopılayor 

1989 senesi ağustosunun 20 

sinde açılıp erlülün 20 sine ka 
dar devam edecek olan dokuzun 
cu fzmir Enternasyonal fuarıoa 

gidecek ıolcu ve eualar için de 
niz 701larımızca tatbiki Vekllet 

rükeek makamınca tanip buru 
rulan busoef tenıi14tlı tarifeyi 

eartile yüzde 50 tenıil11t Japılır. 
2-YOk 
5 - İzmir. fuarıoda teıhir 

olunmak üzere denlzyolları va 

purlarile naklolunan gidie ve 
dönüı umumi tarife navlunların 

dan aeaQ'ıdaki fıkralarda Jazılan 
ıekilde rüıde 50 tenzilat rapılır 

6 - Her iskeleden lzmire arnen aıaııra raııroroz : 
fuar için umumi tarife nulonln 

ı - Yolcu: 
Bütilu lıkelelerden lzmir rile noklohrnan ena konıimen 

. 1 to ıuretile fuar idaresine tize 
fuarını zırarel etmek üzere ı edilmek aartile u·kı d·~· . ı. 1 

· ·d · dö k h f 1 v 1 en ı 11 ı ıa..e e 
mıre gı ıp nece er sını ' 0 ı re kadar paras kl dil' .

1 

ız na e ır. 
culara gidi& ve geliı umumi tarı 7 _ Fu d 

ar a satılan eeJa 
fe ücretleri üzerinden rüzde 50 novlonanun y· d 5 · · d olu· 

_ b'I 1 . 1 uz e ı ıa e 
tenıilAtlı gidle ve dönuı ı et erı nur • 

terilir. . . 1 8 - Koneimentolara eua 
2 - Bu bıletlerın dönüe kıs nın fuar iQin gönderildill iıaret 

mı fa11r idaresinde vize edilmek olunacaktır. 
ıartile muteberdir. ~=-~_,,,~-=--1----, 

3 - İzmir fuArıoı ziyaret 
ıçin alınan biletler fotoAraflı 
olacaktır. 

' - Ecnebi Japurlarile 
memleket dııından doaruca fz 

mire gelip fuarı ziraret ettikten 

sonra baeka şehirlerımiıe git 
mek IRtiren Jolouların gitmek 
hıtedikleri iskele iQio alacakları ' 

1939 /zmir enter 
naayonal Fuarı 

bir milyon müşteri
nin uğrağıdır. 
Mailarınızı şimdiden 
hazırlayınız . 

tek biletlerden fuarı ziyaretleri ' 20 Aiustos- 20Eyhll 
funr komitesince tevsik ettirmek :ilooıı;ııı;;;;;;;;;~· ==--......-=-..---.-=-.-...-
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Cuma YENJ MERSiN 

.-Yrıznıı= 1 ı <:•'"h·=-- li ş senelik i inci sanayi a ., t c}tı ı Sovyet 
lı ~;rkı_ıınu z 1 E~·::~:; · Rusya d ~ ..i 
~atrıyuu ı _ -- panınıız Daimi surette murakabe r J,,,, 

19 uncu asrın başlarında Ba· görüyordu, ve aulatılması nıürn· Yeniden bazı yerler..- 1 E lektrik I 
veyeranın küçük bir şehrinde kfüı olmıyau biı· )ıeyccnnln litri de fabrikalar ed i 1 ecek \ yolları • 
oturan asılzadelerden çok zengin yordu • ~ Son sokiz sene 

::.: 

11

~~;.~~:·~=~n~t~:.~~'·;t:ı Q•k•;ı,:,~;::'. ç:i:i•i:~:ı'.
0

:,~·' y:~::. Ank•::1 '~~ş~~•-lik ıkıııci MJarif Vekaleti t eşkil3tına mü Mm bir tamim gönderdi ~;;~~~~; ik~i· li!:~d\ıı~ 
bir kaç arkadaeı yla o'tlencoli, ic ğe bn tılııdı. stıaıı ı progrıımı ile yııpıltcak f tl b -- - - geçen on demiı· yolu b•

1 kili, ~e sade zevkle dolu bir hn· - Ne enfes, ne taze bunl r rikıılıır hııkkındıı telkiklere b ı:ış· Mııaı ıf VekaloLi, maarif tee bc:ıde~ek nokl~lnr v11rsa vaklinde} trikleşmiş ve bu ha&l llf ;. 
yat geçiriyordu. ş .. hir pdza ~ıncta böylesuıi Lul· hınmıştır. Bıınln aıasındu azot, kılatıııın daimi surette Leftiş ve tedbir alınnr. k vukuu muhte lu elektlrikli motris, ' 1 

Ç f 1
1\t. d 1 ı:ı ft ·· ı rııı n1ıık ıııu·n1ı.ı·ııı de"ıl, Krıst 1 t... k b edıl c ·, l akkı ı ~a •eı:ı mel mııvnffnkı'ye•s·ızli""in önünü 1 bit ı t ıl!5ın e ça ıvan «:

1 çı 0 
• M "' çoruh Erzurum ipi k fabriknlıırı mura 11 0 m 1 1 11 • "' • • "' eair le~azımı yapan 

den birinin genç masum kızı ba .• Bıık ü ~ıüııdA hAııüı c P. du "ardır. kılatıııa mü hım bir tamim gön almı)·a sebep olıiu~u gibi okul 
1 
teessüs elmiştir. V": 

(Süze!) le epey zaınandanberi iç dıımlaları bile duru1or. Dikkat Yeni programla memlekette dermistır. Bu tamimi ayı en ya direluörlermin öğretmen arka , • Üçüncü beş yı llı k oa 
ten bir se\gi ile bağlı ~o Çok et kmllıklarını tüll~yPn sabah molör S!ıoııylı de kuruhıcııktır. zıyoruz: daşlarınıu mesleki kafiliyetleri resinde bu dhads bftf~ 
temiz olnu l.ıu rauıtaları gün gcc ılunıaııı hala onları sarmakta dP BiritJcı sıınııyi programına illi cMnarıf müesseeelerinıizln oi daha iyi tekdir etmelerini ve yapacaktır. I38

8 
kilolJJB Ol 

tıkçe hararellenerek devam edip vam edıyor. ve oltırak inşa edilmekte olan Si- arzu edılen gay el~re doğru il er icabında kendileri hakkında ile hat, 3
5
0 i şehir hatllı ıll 

gidiyordu. Krı ·tal ma~rurdu, tam biı vus çimento, kı:ollo, Jzmitt~ki ikin lem esi bu muesseeelerde mura ri sürecekleri mütnleaları !laJllıım teduvi i8 ıaı:ıyonları h•' 
Bir sabah eliııcie bir sepet neşe ı-e memnuniyet içinc1e el kağıt fabrıkaluuntn yııpılması kabe hRkkını haiz olanların tef esaslar üzerinde teshil elmiye üzere, t840 kilometre et 

kirazla cSüzeliu> babası çifllık· SO) redt:rek: bıtmek üzeredir. tış · ve murakııbe vıızlfelerrni imkan bulmalarını temin eder. 1 eloktrikleşLirilecektil'• 
ıen işleri için indiği şehirde (•fen - I\irnzları hu lrndar çokrr.u Birlcci programa dahil porse melodık ve devamlı Lir surette' Direkt<irlorle ispckterle.rin, ö~ Monetz köT1ür tı•~ 
disi olan cfı'iriQ Kabus> ün evine sedyorsun rl"'"? · len fııbrikıısuıın kurulmusınd.ın ı.!n otmeleriııe nıütHvııkk·ı·ftır. lretmenloriıniıin. n_ee1ek1 baş ; rı 

1 

cok yüklü 2GO kil.o~ 11j 
geliyor. Kapıyı açan hizmetci ka - Evet Kristal irnba hemde vıızgeç ilnıı~ H~ yerlııe Şamot ftıb Oğretmeıılerle okul dırekıorlerı hırı hakkınrlakı muıaleal:.ırı mes elel:trikleştiri'dği gıbı, 

1 dııı, Katel tatlı bir yüzle Kristel pek çok . • çıiııkü onlar ueuim rikası konmuştur. ııin foaliyotlerinin bir yaudan lek nrkadoşlarımızın terfıine en da 
320

, Tralda da 314 ~~• · r ı . - Uunlardbn başka Ddkıtköy d 1 ır 
baba'- ı karı:ıılıyor ve elindeki ki· saadelimdır. · nıial otursann ııe küllü• dirtd·törleri, hir yandan müessır bir llmil olduğun an ha' "IAk'rik ıle 16 ,.ııiı 

" "' bt: z fabrlktısı da yeniden tevsi • " • v ı; 
raz sepoti ile içeri alıyor. Ve ta· ye ı:ıyaktn durıı)or '

111
? · edilt:Clkllr Malııtya bez fabrilrns ispekL~rler La.rafıudaıı murakabe tohış ve murakabe vazifesinin tır. Kutup çizgisini'1 

bii ofendisı Firiçe haber 9ermek FiriQ sepr tı )'a ta ~ın icınc1e mn teblsııtı bilmek üzeredir. 1 ve tefuşo tdbı tutulmaları, okul· devamlı ~e mllessir bir surette Kola yarımadası uda 
üzerede yatak odasına gidıyor. dizlerinin tizerine yerleştirerek l ıarımızın inkişafı bakımıodan ifası bu bakımdan da büyük hir mahrukftt taşıma ;ş1 oi • 

Günün bir hayli ileı lem iş büyük bır U'\"HIP kirazları yiyor Hal'· t'ı p'ı ucuz ra"yo DO kadar mühim bir Amil ise ehemmiyeti haizdir . 1 hal için, tamamile clelı l." 
olmasına rağmen geceniu gec vo konuşuyo du. 1\ U okul dırektörleriniu ö~relmenler Vekilden köy öğretmenine 1 caktır. Moekova - L00111 
saaıloriııde eğloucelorden döue· - Hm·ks • Q•fıl ıkıe iyimi, ke • • Uzeriudoki m ura kaba •• lefıie kador. m •• rif ıaekilaı ın ın har ka 1 Kiev. esas ho ılorınd• d;.ıl 
ı·ek s ı imayı adet edinen Fıriç rım Arşel nasıl ? · Kanun projesı tıaklarıuı Hiyik olduğu ehemmi demesındo yer alan her maka kısım l a rın elektrıkleeU 
henüz uyumamıeıı. - Çol: ıvö • Bay Firiç. hazırlandı yallo •• objekıif ~ir eor~u~ mın keodi m~rakobeoi allında eüuülmak ladir ;ı.J 

Ağır ağır kapalı pencereleri - Ye. Süzol nasıl ·? 1 kullnıınıalnrı da muesseselerımı bulunan şahsı yet ve makıı~1 la rı 1 Milotov'un on sek . 
açaıı Kalel bol günr.ei icoriye - Çok şükür oda iyi. Yal Ra~r.olorııı uc~zl~nıası hak zin faaliyetiııi artırmakta o ka daimi tehış ve murıık.abe~ı al ti kongresindeki ıezıerı o 
doldurullca Yata "'ında kıvranan nız bir kaç gündcııberi kondisiıı kıııdakı kanun proJesı hazırlan _ . d" tında bulundurulmusı, ııılerıa ar d . 

1 
f 

1
; ... eli 

r; 1 . 1 1. dar muessır ır. . .. •
1 

ce, emıryo u a ı .
11 ğ 1 d'" dük dn bir durgunluk görüyoıdum. ıuıetır. 1

ro1e aı;ı ır açı maz mec .. . . . . . zu (ldileıı mükellefıyetl& goru stıılesı 
Firiç bir ke~a ". ~ so o • on h H • lla hasla J,iJe saıımıetım, !Ai Jiso varı 1 ınek uzora bo gün!"< O~relmaıılerı mızın laalı yetı masiıı in en mü hinı S"'" old o~u •r.ımosı ve 1942 yi 
ten sonra gcızlermı açarak ma k' d- - d- b lıJde Na fııı vekAlotıudeu Baevekdle uin okul direktörleri tarafıncan !bir aıı bıle dıkkalteıı uzak bu mılyor ton kılomeıre .,1uı' hnıur etrafına brıkı) or ın sonr ueun um. u gene . 1 d u- - - beş ı 
mur ma 'l'r " • b t h t . 1 l'r" ld le gönderilecektir. Yeııı pro]e s ı kı bir murakabe alıınd ı bu ıundurulmıyarak dencede azım ır. çunc:u ... K t 1. .. rek . 6 111 ıca a ı, aya gf'. nış •ı;;ı o u I . . · d ... d tekir• .. 
ve a e 

1 

gore · ıle, ovelce de yazdıttımız gıbı ıundurulması meslek arkadaşla murakabe vo teflie hakkıuı haiz evresı ıçın e, 0 
1 O • Kate! seumisiu ne ••r ? j!uııu •. "'.'.'•dım · . . 0 'ucuz halk llpı r•d> Ol•rın alım rı .,,

1 
zın dorslarde muvaflakl yel olauların ••z ı felorını !Ayik oldu cahhoz . cor ••Hll9!'~ ' 

ne Oluyor 1. • liırıc, kıp kırmızı kesıldı \ ve salımını ı·'are etuıek u·zere 1 . t ~ d faalıyetın onda bırıo .,,Jı 
u terini ıırtırmıya, takip ettikleri ğu e 1emmıyo ve azamı erece ,. 

Kate! - Kristal Baba çifı- öksürer~k • . posta, telgraf ve lelofou müdür meıodda \'eyı.. derslerine aid her de itina ve dikkatle y a pmalarını tır. Bu suretle el~k trı tJlf;J 
lıkten gel mi" sizi görmek isli· - Şey eveı • • evet· ·çok ıllğü tıüdceslııe beş yüzbın lıra tıı'l }ıns a ı·ı'c 

0 
ederı'ın>. yollar 1945 senesınde ,,_ 

v hangi bir meselede dikkati cel .. f z)ll yorda • . • iyi . • pekdo~ru . Kutel, bu ki· mıktarıııdu bir tahsısat ilave ton kilometreden a 

Ya .. Kristal Babıt burada razları Onıimden ulıp kelrtırmaz edilecekıır. Satış ışlerinin post& Maarif Vekaletinin yerinde bir karar l I tır . " 
mı ? Nere duruyor gelsin bnka-

1 
iseu yom klao °''"' hep ·ini yi ıolgraf re ıclafou ıJorosıııdou tıf" 

1 yecelliın hn. . doğrudcllJ doğruya yapılması ve B. . h t u m ı··ıfl \i r ı Ü Ö'ii l{ 11 f ll l · Uzakşarkta . ım 'K l d k l{ırı·s-' Affedeıt;in Krıs\111 baba • ge ya ı:ıııLıcılara )'tıptmlnıası huııutı ) } 8} a e ~ 1
1 

k •d /efl ate ıearı çı ar ve . 1,.. • ar e 
yınmem u7.ını • lurı heııüz tetkık edılmektedır •• ı . ı l b l d b 

lal babayı alarak yatak odasına - Keytiuizo bakım Bay Fi Bu ·~ IQID d yakıııdA h r 1 al( ll zre te t { 1 { ere aş an l Cııı'do 300 tane ıer 
getirir. Firiç gayet lavübaliynne: riç •• Keyfın zo bakırı . · kar r veı ılec l{ı alllnşılmakladır desi ve 3,000 taue de ııı, 

- O Kristal baba hoş gel· / b J • ll8 

din. Gel bakalım otur ŞÖ) le. lngiltere . Polonya Yeni ı~i~uçuJı liralı 'farımız ı l üdtirlük öğretmenlerf'n ve ta e e erın ~!r:~(]~~: vka~ı~:l~ı::ol•''' 
Efoııdisinde hiçte memul eı· ~· sağ/ık ışferile meşgul olacak alılkatıı yokıur. . be 

medi~i bu kudar sıcak karşı lan· Tı·caret müzake- Meselfı, teruiyelı 
mn Kristııl babııyı sersemleştirdi • Bu paraların tabı f Maorlt Vektllstl öğretmenlerin dOrlflklerl ~eyf\ll sıhhiy~lerl, maH kendisine hedıye fere;,-
ve olduğu yerde mıhlarımıe gıbı releri bitti . ve talebenin sa~lık işleı iyle meş ' rif Veklll c tı mllesseselerı bıığlı ola hoş görünmek içiu, oıı r•' 
kaldı. Biraz sonra toplanarok : aul o\ıın sıhhat he" eti teşkillltını caktır . diyeyi kaça aldıgıuı 5~, 

.., J Ayni zıımundıı bu mUdilrlU· uı E vet t:ıııy, çiftlikten geli Vaı ı:ıt t"a, ( a a) - Hurlsoıı, Anknrn, - Londra'da b ı sıl· "enlşletınatr .. knr .. r ver mis,· Ankııra f\Iia ' fırlikte oııııı 
"' ... 'CF." .. ı'JOn bılbassR U\leh~oin sıbi vazi · ·

1
11111 yorum ve size de biı· sebel kiraı dün Bf Ck, Tıcıırot Nazırı n.omaıı mııkta olan yeni iki buçuk llrnlık da ~uarir Vekfıl<'line merbut bir ~eti ıle eseslı suretle u~nı~ması uir zaman kalkıp gı et 

getirdim. Hatırl4raınız tabii bu lıcnrot müsteşarı Adam Roırn ve kılğıt p nıl11rımızın tabı lıitmi~tlr sıhhat urnum mlldtlrlll~ll kurmak içla bir tıılimııtnunıe lhı çalışma nu izhar etmez Şayet~' 
·k· '1 J a E K\\'ıaı ko "" lkı tıı çıık llrtılıkl!'rdı n mOhhn hir oııa akı:ıam •-'eme-"iııa kırnzlarm ağacını buodau on ı 1 

·' a ıye u zırı ugeııe '" üz re il lkiklere haşlııııııştır. s kılleri dP teshlt Pdlll'cek, yenl "' J ts .,rJJeS
1 

sene evvel çi hli~in hangarıııııı 0 
r · Yeni Sıhh a t Umum mlldOrlO uıımu mlldUrlOı> ya ın u an ıye e kı ıl gö üşmüştür kısmı Cüuıhuriyft Merkez B ıoka · k d f ı· t teklif ed~rtiA, hu gı• ' 

Sa ltthıyettnr mıılıafıllere hı ! sına r,elnıiş bulunmuktadır D ğ r ~iue dlllınoıtır. ıd arkosına keudi alinizlo dikmieh diriıdö~iııa gö a bu görüemckr b r kı ım ıuralurıo da hugDnJerde ğUnc botUu vllfty<llerln nıoarıf mü •eı·cc kllr. lfü Qiııli h•••• ;,, 

niz • esuasında Lıııhn sn Poloıı>·aıııo şehrimize gelme ı hcklenmtkte Yolcu beraberindeki B. Hıfzı Bı'l 'ık man da misofır kaLı01 ~ı 
F r·ç çilek yaprakları içinde ~·eni merkez rnd üstri mınlııkaeı dlr CUmhuıi\et Merkez bımkası eder, Çınliler sert yat• b' 

büyük ıhtimamla döşenmiş kır· ıçın suııu lll l('fık makıueler, hu iki buçuk liralık arırnızııı teda i eşyanın ı·esmi Anharaya gitti tarlar ve YB!itıklarıo ı " 
mızı kırmııı iştah verici ki· Hıııd ı l odan mübayan < dılecek vnle çıkarılmı:ı. ı için Bısnkıı umum 1 değil, boyuıılarıuın ııll' 
rnzları görünce ağzının suyu çinko vo bokırlar ve yme H ndıs mOdllrOne sulılhiyet vermış bulun Yolcuların bcır~boriude getir Nıı fiıı MUd OıU H. Hıfzı Bilik tirirler, 

11
, 

landan nlıııocnk pamuk •ç u Po ki d U OdO IUk - ll ki · 111.1..ı ecı ı re \r h b' "'11 nkarak ; ma u ır. mum m r • on · d erı resme u ı vranı ı vllllyet mı fıa leleri hııkkıoda Bla· e ııı ayet, ır v ,ı 
- 1 ı lonyaya açılHn krcdıler ıııesel\)eı u d ki o ıcrd" nOmune iki b · · d h b k t ı kk k d 

1 
· ı ,, dBç _ o .. ne kadar guze ın m z c g o " u qim_ıorınırı_ a n ça u ıı rn · u 1 kudar mııkomlarlo !!öı tlşmek nze o ayısıy e y~me,;e 

1 6 
görüeülmuşıür. b k 1 ö d u ~ Jı s 

1 kikalen ben onları çok se9erim. 0 ğer cıh(ltleıı söyleıııl.d ğuıe çuk liralıkları an o ara g n ere ettırılnıesı ve bu suretle yolcula re Ankarııytı gitmiştir. ği zaman masraftan gııt' 
Bani nasıl hatırladınız }{ristal göre Hudson Polon ya hükümo- c k ve mCHeukıbeo pnralarm eb

1
ad rııı gümrüklerden beklemeksizin Ôğrcndiğlııılıe göre bu işler şen kısmı ödemeği 

b:ıba '? Biraz düşünen ve dinle· tine fugitı re ve Fransıı. ile sıkı ve şekilleri IUln olunacaktır. kl çıkmalarım temin için gümrük ıırasındn ş hrlmizde pek yakında görür. ;~ 
huçuk Jlrulık ka~ıt paralarımız · b · k H ı - ı yeıı Kristal : bir tesrıkı meeaı p Aııı ıflvdı el ve inhisarlar vek1llell u tıp iaşusına lıaşl nmıısı mu arrer ıı s 1 d ~· 

1 
n 

IJakkınız var bunu hatırlı çok kısa blr ZJlffil:llldfi tedavüle ÇI makbuz \'e lahuJ kıık varak·ılan kevi bıoıısı plnnının t11sdikide var om a tın an ır __ o ;I. ~ mietir. ktırılmış bulun c klır B ş Uz ve 
"HU kızım küçük Süzeldir. Ha 

1 
lıd tJ llnıışLıı Sarı mil\ ı ve lıo c.ıır • ~ ~ Z b n ı,nılık kAğıt pıırol ırıoıızı ı 'fi 

men her gün her snat ağacın 1 l{ ..... Londra'da buı;ılm8SIDU devarn o vaz r ekle olacak olan bu mak Wut ..., ıhhat m e· ~lısırda çok 
yanına gider ve dönüşünde ba· lunmuktadır. Bu pıırulurıuıızın tu uu?.lurdaıı sarı ı enklısi yolcuya / b . btJ 
nn sorar = Kitap olarak c, ıktı hının dıı yakın btr zamundıt bıt~ verııecek, mavi renkıısi \'ekaıete muriuğu ı ır m ezar . 

J>nba ne zaman şehre inecek k 1 k 1 · Jtnesi bek gönderı!ecek beyaz reukliai de 1• • "' -
1 

. K h" " A" - f'' 
' re mcm t: e t mıze gc gümrük idnrelerınde kalacakıır. Bıılıkesır Sıtma ın~ca,ie esı a ıre A. 

0 sin Kiraz tam olmuş bir haldedıı Gaıetemızde tefrıka suretıle lenm ktedlr. sıhhat memurlarından ,Mahm ud lteoloğları tarafıod8 .. 
ubmakbuzlnr ralnız gümrük res '< ., • J Bilirorsunki bay Fıriç on neşreuı~imiz llekir Ulu~'un Güvene Mut kazası hükümet sıh de upılan hııfrl y ııt 

1
tr 

~ l .. [ mi elli lira) n kadar olan yolcu ı l Allr lar ı çok sover derdi. Nihsret aa sporcu urve e- ı hat memurluğuna tayin edılmiş· sadan bin sene k8u.: Of IRAZ 'J eşynsı için tnlbık olunaca ', res ı düıı nkş m echro gideceğini söy rİn sıhhat raporları mi eli\ liraçlnn fazla olnn eşya tir. eanı ıe olan Fıravuıı f 
leyince; adıodukı maıııum piyesi kitap ııormal gümrük muaoıelesiuo ta Mumaileyh şehrimize gelınie in ku tiyen bozulma~~rd'~ 

Dllha Süzel gtln do""madan halinde ve · 7.. nıikdurda bası Halen morl olnıı Türk spor tir. Bu günlerde memuriyet ma meydauu çı karmıll f'-
knlkarak kirezl•rı lopl:mıe •• !arak ooııeo Qıkarıloııeıır. Bu kurumu oınil lalimalnamosiııin bi ·~:'::::~~~~ •• lohokkuk '" holliue gidoceklir. Firanu Sülaymau ın ~:,d~ 

d k 1 
- lı ' ·a k ı ı , ı O"unkeşl 'ı '' o"yu"nJe olarak telkki edilme1ıı0 kıymrtli eser en o ·uyucnları faal sporcu Oye er vo musn aı\ ra a arı yalnız )'O cu sa on arıu il 1\ U Mezarda "bin ki & 

hnzırlısarnk bana vermieli. 
Kristal babanın her sözü 

Firiçin kalbine kıdıklayıcı bir 
zevk dolduruyor vo bütün vı.i· 

cudund ı bir ürperme hasıl olu· 

sordu • 
Ulaıımaea kalkıp Kristal ba 

banın bo·ynuua sarılacak, fnkat 

bunu yııpnmıızdı, Nihayet 
- Ka tel getir eu güzel kiraz 

tarı bakayım. 

Evvell\ onları iç çekerek soy 
re daldı. 

Fınç kirazları değıl kirazla 
ra b akarak onları bir lı inamla 
sırahr ,, Sü r dü§ü ü> or. Onu 

mızın birer •nne ediullrek lora iştirak edecek bütün spor da lstaubulda ekspres çe kou da som altın bir . ısbıJıi 

1 ok umRlarıııı ıavsi)·e ederiz. cular için istediği sıhhi muaye vansiroııel trenlerinda, felahiyA yanıkara hasta /ığı muşt uı'. Bunun kıf1116 

23 Nisan 
Çocuk bayramı 

:g unf ve töcnrlarımıza! 

Qoouk ba) ramı yaklaşı 

} or. Bayramda vitrinleri11izi 

Qocuklarımızı ilgilendirecek 

surette süsl emf'~e en <1·~• ı 

ne ve lıokım raporu keyfiyetinin do ekspirc ve koııvansiyoııel yon sterlın~den fa' 111it1~ tronlAriııde, · RodoH ve lskende Mersinin Ohunkl:'şli köyün ,; 
tntbikaua ·tüplere doktor mua ruun u"ı uyan Deııizbauk vn y k ediliyor. Tabu tta jl 

1 .b. " de sığırf<tr rırasıııda ıını ııra . 1..ıir 
1 )'eııo ücreti vo rnpor pu u gı ı pıırlaı·ında, Edı"rnede QcJ·rekköy 

1 1 1 
mumyası ve dığer •" 

hnııtalığı çıktığı ıa >er n ınmış h 1 1ı a1 .ı bazı masraflar talımiıı oWği ma p:ııarıııda, Muı;e"biııde Nuser- cev er ve a tun .. d" 
ı." J ı-e mahalline veıcriner gönderil ş· d" 

0 
1'p lumdur. Genel direktörlügün al· bm pazarında ve İzmir fuarı ile çıkmıştır. ım ıy 

gümrükler umum müdürlOğü mışlir. ınış olan hnfriyalll1 dığı ~eni tedbirlerle, Beden ter giiıı tıildırec,ıği sergilerde kulla Yağda köyü kec, ile· çıkarılan acari al ilıt8 .,,e• 
biyosi kanunuııun ruükelleflcrj nılmaktadır. Tutaııkamun unun idif 
arn ırıa giren sporculıırın, tıbbi rinde ciğer hasta/ığı şonra uu en mühiıt1 lll 
mun~eııeleı'iııin teşkilatça göudo leriuden bu muamelenin muaf -/ı iti 

1 Ü d · t · edı"I Sılıfko kıızasınııı Ya""Ja kö A d t O rılccek hekimlere meocnuen yap tutu mıısı m eaa esı emın f; ona a ,. 
tır ılrnııaı V(• dnmga kııııunuı a rnışıir. Ôuümüzeki hnzir~udtın yünde keçiler anısında Ciğer ağ rı 

· ıtı'l>nrnıı kutünlpc nrtık hpkın1 ve rı Hı n1ktı~ı hnl>l'r ahııtnış ı·e m3 Adana at koşulu 11rı göm cü7.rlaııl ırJn rapwlara ya ' ,... .., 
8

" 

nul lllUtll "rı o' ..... llll'jtıCekleıdır. lı cıl ııe Vtiturıııer göodeı ilııııe~:r, PJzar günü yapılnC pıştıı ılaıaı;ı ıcap eden pul resim ., .. uu 
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24 MART 1939 YENi MERSiN 
Ankara ~,========================::;:ıo i l A H Radyoıunda o u·· n d N 1 Oldu s . OJ d 

bugiinkü program ya a e er Oluyor Marıin Ticaret ve anayı uasın an 
-~ ... ~ Ul_ <• 2 3_ 3 -939 + Odanuzın fevkalade sımfrnda ve ticaret sic~~ 

Türkiye R•dyodifn 1 [ iM P klar Ku. s. Ku R tefterinin 371 sıra numaraswda mukayyet ve mu poıtıt.rı, TDrkiy• R?'d~:,... SperanlD .,,DQIO memur Kı.vı:~u -41,.ı2 - seccel Mersin Elektrik T. Anonim ŞirKe.tiııiıı 
Ankara Radyosu. t Pa it L 1 y dk. t d t ld D•ğm•h 38.

7
:. 17-3·939 tarihinde iclima eden 9H8 Sf.nPsı he-DALGA UZUN ;c. • s e, uvr so <agın a ıl ın a şu sa ır yazı ı ır: K mah 3 . . b • I I ... 

. LUuU ,. posta merkezine girdini7. mi? «Bu gişede esperante konu ' apı s'so yetı nmumıye za ılnanrn rn asası aynPn aşagıya ıuao m ı ~ Kc 120 k · Koza ' k 1 1 .., · l k f · · 9 t · ı · 1 T. A. Q ıiı.u m ';. • vv Hu suale evet diyenler de bulu şan bir memur vardır. Saat 15 Kırma • yok ç~ ~rı ı ıgı ve_ ışı~ ~Y. ı~etın 23·3 93 .arı ıı.ııı .e 
20 Kvv T • ıu.19: Kcı. nur, hayır diyenler de... ile 18 arasında çalışır.• Kozacı parlagı 3~.So soıu geçen şırkeıırı sııııllıııe kayt ve ltıscıl edıldı-
941;5 K. ·2~·K P. aı,ıo m· Hayır diyenleri pir yana hı Frarıaa hDkOm•ti pQSta mer BuA;day- Çavdar ği ilan olunur. 

C es. vv, rakıyoyum, evet diyenlure so kezlerinde esperanto birer bi- Sert anadol 4,25 
uma 24-3-939 ruyorum: Saat l?'i ile 18 arasın rer memur bulundurmağa ka- Yumapk 4.25 12

·
80 Pra~ram da posta hinasmda nazari di~ rar verdi, gazetelerle ilAo etti Yerli ~aidayı 3,25 

12,85 TUrk MUı\k - Pi) katinize çarpan bir şey oldu ve ancak bir tek e~ranto Çavdu a,25 
13,00 Memleket saat ayarı, mu? .. Hayır mı? ... Yazık. etre bilen adam çıktı. işte Luvr IK' Aaadol yulaf 3,So 
Ajans, metsorolojı haberleri. fınızR dikkatli bakmamışsınız. kağındaki posta merkezinde Arpa 
ı~, 15 - 14 MOıik (Melodiler_ . Kucnk hir gişenin Ustunde çalışan memur o zattır. . . Ana~oJ 
PI.) bır yafta vardır, Bu yaftada bir Esperantoouq canlı bır dıl Y Hb 
18 30 P . ;; yıldızla bir çapa resmi görU· olduğu anlaşılıyor. birkaç mi- Nohut ekstre ,. ı o.,raın 

1 • 35 M . yorsunuz? .. Ne demek bu? .• Al yonda bir kişi!... faıulye yerli 
' • Uıık • PI. (Oda mUıi- , Yulaf yerli 

ei > Radyoda tunser , Modele he11,Zıyeıı kadın Mercim•k , .. k 

3,87,5 
3.~5 
6.25 
13,15 

3,62,5 
5,6 

lS,Oo Konuşma (Tayyareci ko Parıste intişar eden t mart Bir müddet evvel bir Amerik• Sahlep 
nuşuyor ) 1~09 tarihli gazetelerde şö)1e ressamı "1939 ~nelİDİD mo- Tatlı çotea 7Q,7 J 

• 

ilan 

Mersin Elektrik Türk 
Anonim Şirketinin 
11-Mart-939 tarihinde toplanan 
Heyeti Umumiye Zabıtname 
Hiilaauıdır. 19,15 TUrk MUıl~i ( Fasıl he- bır havııdis çıkmıştı: del k•clını'' ~miade bir t•ıo Balmuau 69,70 

Yeti) Akademi Azesınden bay Han 
1 
J•pmlfb. Buad•, devrimizia Celtri 10,12 Yapılan ilAn ·ve da vetnameler üzerine hisse-

20.00 Ajans, meıeo,olojı ha~er ri Puankere çok abko uya~- b&tlln ideal ~eWiini kelld~ Susam 17,ao darlar Mersinde, Taşlıaııda 1 no.lu Şirket rııerkfzin 
leri, ıireet borseaı (liyaı) ~ıran bır konferana verdi. A· de. !0plamıı bır ııtıul taovır s· h Yapalı de toplanarak Meclisi idare reisi llay Kamil Tar 
2015 Tu k - ' ğ· ımın bu konferansı telsiz ve edıhyordu. •ya yok lıanırı riyasetinde ve iktisat Vekaletini temsilen Ç ~ r muıı ' mevcelere dairdi. . Amerikada bu modele en Şark So 
ha anı:r : Kemal Niyaoi Sey- •Roy llanrl Puonkare, IA- fnla b•nıiyen kadını bulmak Anadol 49 vil~yetce tayin eeil~n Vil~yet Nafıa nıüdiirü Bay 

un, Zo~dU Rard•koğlu, llf· tııeyi çok seven bir zattır. iş için bir mOaabıka açılmıı ve AJduıı St. Hıfzı lıazİr olduğu lıalde içtiıııa akdolunarak du-
rer Kadrı, Cev<let Ça~la. le gene dınleyicileri ile latife Marilin Hop iıminde 18 Y•flD Yıkanmıı yapak s0,82 hulive kartları Vekaletnameler ve sair vesaik tel 
Okuy•nla r : HR lu;. Recei, Sali ve hırkoç •ene sonra, telsiz ve dıki bir ır•nç k11 ı•çllmitlir. Goz yona J ok ki lı. "olu ııa ra lı. merasimi k a 111111 iyen in tema ıııe 11 ifa 
ye Tokay. nıevceler seyeeinde. odamızda ' Marilin hokikaten tablodaki KonJa malı tiftik 117 ~dilmiş olduğu anlaşılarak heyeti umumiye k~tip 
1 - Acem k U rd i peşro vi olu rd uğu muz Yerde, koltuğu· ! çehr•ye •on d•r•ce benzemeJı< y ozırat 129 lı ği ne lla y Hııı i 11 A nse n ve Mu lı i iti il De Veli re Y 
2. Nikogoa •ii• . •cem kUrdi m~ıdan kımaldamoden, hatta t•dir. Keçi kıh 48,So ıoplaııııya Bay Milat Toroğlu ve bay Herıola se. 
şarkı . Sevdi ö u ya ağımızdan kalkmadan dün s· . • s t il"' f' L · ı . . " k . b 1 t 
lek slmaseni. g zn m ey rne- yanın başka ~ir . ye_rinde veri- OZUOU 8 1 11 vlılr80 Pirinçler çı mı~ ve ruznamenm muza eresme aş anmış ır. 

len konserlerı tlınJıyeceğimizi Ad Birinci nevi mal 20,21 Meclisi idare ve mürakip raporları ve pilAnço 
a . Melekzed elendi - lerahoak BÖyledi: lıim her zaman çatı~ im ikinci ani mal okunmuş ve ıııeclisi idare ve ıııürakip raporlarının 
ş.a'kl · Titrer yDreğim ol gD· kaşlı olmaz ya işle baz•n da Lavreııae Gaunt iamlnde bir ,,Çay : 340 kabülüne ve meclisi idarııııin ibrasıııa ittifakla ka 
lıter. böyle nUkteler y:l.parl .» adam, kalp haatıllıiıadan m11S Kchv• rar verilerek bu seııeııiıı temeUüatıııd~ıı tesisata 4 

• Mete k •• d - F •re h na k şark 1 O 
1 uı sene evvel bun !arı ya ı tar ip bulunduğu için nzun miid Badem' çekirdek sar fed ile ıı 298368 1i r a 35 k •ı ru ş iiıe r i ıı den y ii ııl e 4 

- Rir sebeble gllcenmişsio. !""n mu.lıarrirler, acaba radyo ~·d kendini tedavi ettirmit· içleri gS ' lıesabile 10734 lira 73 kuruş ıııakiııa ve ıesisaıın 
5. Keıneı ııiyazi seyh • K nun örıUnde konser dinlerler· ltr. Fakat doktoru ır•çeıılerde Tatlı badem içi 60 anıortisine tefrikine ve 15000 liranın fevkalıide ınençc Tak . .. un e- ke~, .otuz sene evvelki gaftet·ı I kendUine •nc•k Gç •y 1•1ı1ya- Acı • • 
6. H r sımı. , lerını hatırlıyorlor mı? bilecetini söylemiıtir. Aca çeJdrdek 37 ihtiyat akçasrna lah8isine V8 miilebaki lemelliiatın 

a ız Yusuf - Hüseyni şar- - Lavrence, yerzllzOnde birf Urfa Y•iı 90 96 Şirket esas mukaveltasinin 78 inci maddesine lev-
~ 

1 

- Saçın bu k o mte ri lDOd! &da ~Um~a j 18 SUİ klS 1 karı •• bir d• çocuk bırakaca 1 çel .. 75, , . fi ka ıı le v z i ine ve te vzi a ı iı 1 ·Nisa ıı . 939 tar i 1ı i ıı de ıı 
'.: llalız. l!Useyııi ••• •eme· ğını, fakat onları dlif&•mlif. nöbetç ... i itibaren haşla11mas11ıa ve IHf.muriue vlizde D ikra 
ı aı. j yapanlar 1 Erı~ıi g&a ~az.eteler• h•mon ııı iye •ı er il ııı esi ıı e karar verile re lı. r ;ı i ıı a ırnm i ıı 3 8 

- Tamburi Ali efondi -Niha- 1ngUterenin muhtelif şebir ı 'u 1!.~n~~e:ım•t~ır~ t kör la 
1 

Eczane üncii maddesi olan miiddeti hitanı bulan Ulf)C -

vent şarkı - Sovd· · ı · d f 1 . 
1 

• e, • • 
0 

n, 2,, M 939 d lisi idare azasının intihabına geP-ilmiş VA miittefi-H _ R C ım yıne erıo e, r ında JeJııne hareket he~hangi bir •d•ma. Hİ J6·ı 11: - art • • Y 

• 
1 
k fersen - Suzinak şa,. lerdo bulunarak bomba il• ıui- 1 iüm ü iki bin lira ya ıat•n m ., IS TIKAMET llcıo nesid 1 r ka n ba Y Her tola le k ra r ili ecl isi idare azalığı ıı a in ti kı. Canım kimi isterse kastlar tertip etmiş ol•nlar- 1 , .... , , ' hap olunmuştur. 

10 - Refik fers:ı:- - Uş k dan, biri k•dın olmak iizere ,,L lll'flHR uz11111 Osmanh Bankası Rtıznam~nin 4 iirıcü maddesi olan miiddeti hL k şa şer- d · k · · · b k il "I' I" Ş k ı. 1 · • 1 ı ·Kız bOrOnde ye 
1 ışının mu • emesi y•pıl L . • :k t LA N lam bulan ir et rniira~ip iğı ınti ıabrna başlana 

2 ı oo Meın tek et aa :: "•~arı • ':'.;' ;.•. ~··~ 20 
'';.' ••ne, biri UIŞ IDCI UJISI ÇI ll Memleketle tasa rru ı ha ra k se ııe v i 500 lı r a üc re ıl e 'e bir sene ııı ü d de ıı e 

~'l Oo Konuş ( ' arı e sene apıe mab· ı Mauif vekileti tH•fındarıı her raketinin inkiaafına hizmet bay Envel' Ali i!ermen İllifakla SeP-ılmiştir. ' . ma Haftalık spo küm edilmiftir · · v 'f "' 

Bel'v•si ) r l · hafta DMredılen baftalak ılk arsusunda olan Osmanlı Ban- Ruznamenin 7 nci maddesinde imtiyaz moka. 21
· 15 ilaha m 10 h .111 k 1 k. 

20 ~ •·~ '"D• hapı• mah- ı öiir•tim ıraz•teaınin b•ıinci 1 ll111, Aile Sındığı (T•H rruf ve 1 esi n i rı 2 O ine i nı ad desi ııd ek i senevi ı 08 k i lo vat 
biyo. nuk t ' VI • am um o an udan Dçü 33, ikisi Hyısıda on•lb ••yfa olarak COzdanı) hesabına tevdiat Elektrik sarfiyat mP.cburiyeti 1-1-939 dan itibaren 21 ıı · u. borlhlaı (fıyat) 1 s2, biri de 21 yaşındadır. 14 1 

... Lmııtır. • •- ·d · 
~a N ~ yapanlara kura .. eşı esı su· 60 kilovata tenzil ve yine imtiyaz mukavelesinin 2 '3 PŞelı P'akıar. R. ı•ene hapis ~ex.sı yiyen 25 Y•·ı f•ydah v•zdu, IHl.nler •e ı t"l ~ • .1 ... 1.· "krsıım"ı -1-ri 

1 O M -v -~· re 
1 8 MU..,\MMlı J ·'!"Y'6" yam ~7' uci maddesindeki memleket hastanesine m~c .. ' Uzi k ( Rıyaeetı· C tında bir gençdir, 22 Y•tında teıimlerle s&alenmiı ol•n ilk t · k v 1·..ı1• r 0 

h F um b b !' evzıe arar •'.Brm r • carıen v0. rı"lnı0. kt0• oları l'>OO 1·ilovat Elekırı'k k•ı·I ur lorrnoııik Oskertrası) -1 ~ ., kızı ol•n Meri Glia 11n ;iretimi bOtlln Giretmen ve Keşideler 25 mart ve 26 ~ r. r. t:. • • ' 

Şer: Proeıor1118 dort •ene hıpıe mıhkllm ol· •iiitmeal•rimi.. tavaiye ede- I Eyıat loribİQ!lıı icraoıunocok reıinin 2500 kilovaıa çıhrılması için brlediyece mü-
1 - O Roesini muıt~r K•nd•ii•d•• on J•ı bıı ' riz, ' ve bar lietldede •Nıdakl zakere edilıuelı. iizere Meclisi idareye salalıiyeı 
2 • s ytik oı .. •iiıbeyiıi mabkllm ikramiyeler dafıtılacoktır: verilmiş 'e ruznanıede başlı.a müzakere edecek ziği .vv. MUller: Rohemya mu ' 

0
l•nlar araıınd•dır. 1 1 L 1 .LLr. TOrk liralık madde bulunmadığmdan içtima 18, 15 de hitam 

a )F . Suçlulard•n y•lnız ikisi be ıÇlı 8111111( ll b 1 (A IA ~ urıaııt, allegro molto e fe- '••t etmiıtir. 'ı Ay•jımdaki yuamı ibti- ! a~et T. ;~ :: ı ,,1.b4!11uuş oluıakla işbu za '' ıij •S~I i ctn olunur• 

hoce .. ••mla ted•vi ederek beni ma 5 ,, ,, l .- -------------------
c ) Pılka insan senada kıç ıun hastı ' h•hk•k bir Hkatlıktan kw· 25 '' ., 50,-

) Passacaglia t•ran, bu ıaretle çalaıma.. 60 ,, ,, 25.-
d ) Köy da~uno J818J7 imkan veren memleket H.- Ceman Sö aded T.L. sooo.-
3 - Ed. Grieg . S r . ' . tanesi 01>4tr6tarn Recep Şefjı TOrk liralık ikramiye ' 1 s hL t ·do lü .... d 
lar op 4 . · eıı onık dans- Herşayıni statislitinı çıkar- S•yhan• alen t kkA• d ı : Aile san'dı,.ı hasa' hında- IÇ8 1 111 IU r aun en 

• I}. miya meraklı olan Amerikah . en eıe ..,. e e- ııs 
a ) Alleg 1 ram. ki mevduatı kur'anın keşide M~..,cşirıde serbest ~h~et yapan dahiliye mü -ro moderato a mar- ar bunuda hesap etmitler. A- 1 
cato iman vasaıtıere göre bir insan Merıin Silfke H•nıncla edildı~i tarih~tek~medeq1 , ;ılıas Dok Mu aittin Oma yer taralmdan Röt 
b ) Ali h Ziya ôz....nr. l altı ay zarfında: ' ' ~•• r ~yeıu.!6ri l'a 1• ı.ıııda el ı"JAııl·~rı bastırıp Pgı etto grazioso er sene 27 gün hasta yat· ... L g.., !I"" ~ • I\" cı a 

c) ıılıegro glocoso maktadır. dan•~~,·~;~::=~ \ ııl•ğıl ığı görülnıii~tiir ~ 153 sayılı kanun ıııucibiıı 
d. ) Andante- Allegro l Bu yüzden Amerikadaki v t d wmudi bu ketidelere lftirılt a~ ~ kendi J.edavis.i altmda bulunan lıastafa -
'.'801uto no le e iş hattında, senede 2 milyon a an aş . 'edcektlr. . rııı teşhisi için bu cihazı kullanabilecek olan ve 
'. - C M. •on V•eber - H 8 500 bin "is gDnO,, koybolmak ' , ıt. lıili ye rııiitelıassısı bu hı narı muma ileylıiıı bu ~ıoz • v •Is~ da •ot · er· tadır. H aua tehlike.;,.; di.· - ıa rzd a ıı başka Jıe r Jıa ııgi bir röıgeıı ııı u uy en es i ~0,40 MUzık (Operalar - Pi Amerikada 14 yaımdan YurtdaŞ d .. S 11 ka 
23,00 MUzik ( Ceıband. Pi.)) yu.karı olan, yani blr "iele meş fÜn Ve kurumuna yapruağa salalıiyeli bulunma ıgı ve ı ı ıat ve -
23,45,24 Son ejııııs h b . gol hu~undu~u kabul edilen yardım t ' 4\--t~i l 8j78 1.-~~ JLewli&ioe Jlu şuj!Q.e .w.üsaade buyurul 

a erlerı nuruz 90 ·ı · e • muQ olduğu cihetle tabıbler .ve halkça maltiııi Ve YHrıoki pro~rım. ted"ır. mı yon tetkıl etmek aza ol "' 2 
... _________ ı ı ~ol01Q.k iizere ;j.J~n olunur, l 
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8A 'ı 14"'A 4 YENi MERSiN 24 MAKT ------------·------· ·:··:·~~~~~~~·:•(• 1 L A H • • ye 1 me sın 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

1 

içten ve Dıştan günün en mühiuı ve en taze haberlerini 
YENİ J.v.[ER.S!N DE BULURSUNUZ 

gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mersı·n • ı ı Yıl/ıh Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaf f akıyetını halktan 

g6rdüğü rağbete borçludur. 

V E N İ 1\ l ER S İ N : 3izin Ga.zete~izdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
M ER S ı N sut un lan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YEii IE 1 MATBAASI 
Taba ait bütün· işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMJ(g~ lID@W@LA O~;rın:~OIL~~ IHJLAlR?IFIL~fRılb(g 
KİTAP GAZETE VE MECJY.IUA 

, 

·rabı yapılır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler [vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğen~irınek ş rtile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

HALK SİNEMASıNDA 
Bu Akşam : 

K a ty a 
-

~la tirıa ' aal l s,5de Su v~ı re saat 21 d~ Başlay~cak lır. 

'il f ' 
111 Muhterem Mersin 1 
Halkıom nazerı dikkatine 

Maki neli lstanbul Furu ' 

t' nunda hariçten ielirmiş oldu 
r ğu g&yet temiz ve beyaz 
mısri ve konya unundHn yap 
makta olduğu güzel, Bişkin 
Ekmeğin kilosunu Bu güden 
itibaren muhterem müşteri!e. · 

l tinden gördüğü teveccühe , 
bir mukabclei şükran olmak 
üzere Belediye narhından 50 
santim noksanına yani 8,5 
kuruşa satmağa başlamış cıl -

J duğunu ilan Pdcr. U 

P. A. Komutanhğın~an 
. Diirhiirı Salıu Alrnacnktır. 

Ordu SuhaJlarırHJau emekli)~ gt .. çuıi~ 
ı~ ahali fllirıdı• huluııupta salmak istt•yrrılt'rır1 
) iirılt~ri ılH .\lav Salıııalma K~ıuus\ouıırı9 

~ v t 
·aeaat PdilnıPsi ıl:lıı olıııııır. _A 

1 L A H 
Mersin 6ümruk rnü~ürlüğünden 

• 
1 

Sebse Hali Bhiti~inde 1 İpP-klı, Yiiulii, P.uuuk fllP.ıı~tJCatJ ElhiSP, r { Slıffke Cıdıteal Belediye ~ 

1 

İstanbul Furun Sahibi \ya~kahı k :ıryola VH t-'~ flŞya~ı ~1annil şt>~t 
Tevfik Dinç j -ıblft'. 

•!• •!••:••:• •:• ı - Yuk a rıda c . n~l.-ri \HZılı k:ıcak ~e 

ı-- Dikkat 
Sayın Müşteriler 
Mersinde herkesin tevec 

ctlhUnU kazanmış olan 
OLGEN Kolaayaları ve 
Losyonları ve Kremleri 

Briyantileri, ve bilhassa 

Saç Eksirler 
Ş:ıyani takdirdir. Baştaki 
Kepel{leri izole eder Saç1a 
rın dökülmesine mani olur 
Yağlı değildir Kokusu ga· 
yet latif bir Losyandır bir 
kere tecrübe etmek k~· 

fidir. 
Markasına dıklcat ÜLGEN 

ÜLGEN 
uray caddesi ÜIEtn itrlynt 

Deposu No 24 

şyası 4-4 939 ıh.ırı iıih ~H'Pr; faer s .. ı; ·aüııii 1 t:ı"'n 12 y · kadar giiq;rlikle mÜlt>~ t> kkil ~aUŞ ~ 
1 \'Onu nıarifetilr salıhıcaktır. . ·~ 

2 - lsl~klıh~r +ışyalarıu nıiifr rclalırll 'P. "'' 
ı.tiimruk )1iidiidii~iirw g.·f Pr~k hazıt'lau:ırı ~;t 
ğıllarıııı gürerek iLti a İrn~ıı Plnwltıriııi jlao 01 

14 - 19 - 24 

Lisan Oğrenmek istiyenıerf 
Fransızca J;Juallitni 

HUSUSİ DERS VE~:t:ı' 
Ücret lla ~ k rnda ~I üşUil p.-sendli k (1ö~ltır•• 
Şehir; Haricinde olanlara Mektup)ada Der9 t!' 

Arzu edenlerin idarehano1111s' 
muracaetları / 

------------·-..... Şeker Hastalığından mustarip olanları--. 
Şişmanlamakdan Çekinenlere Jfd} 

1
1 Sağlık 
Eczanesi 

1,ersin Gümrük karşısm~a 

.\sri F.m~k Furunu Sizin hu ihli\'ac•'',sl 
" 

Düşii11Pr~k 1\~fis 

ÇA V:OAR. EKMEÔ-j 

Y H fHIHJ~,t h<tşl :t1aııştır i~tif.ı tlP ediUİ~ 

her nevi Avrupa, 
Yerli eczayı tıbbi- , 
ye ve müstahzaratı 
bulunur. 

Mersin ; S ı lifke ~~~ J 
EMEK FURU~ 

Şeker Hastahğma karşı 
Çaodar Ekmeği kullanınıS 

C ;ıvdar lJııu Satış veri : Yoğıırl p,ız~f'I 
• • Şl!krü o_::), __ _,;... ___________________ __ 

1M il &IU\lllMIUllllılililtmBBlli1t 

SULARINI IÇMEkLE 
Sıhhat ve fçbmai Muavenet Vekaletinin 672 numarala raporu 

TAHLiL RAPORU 
ıo 

Kal•~viy~l; "ıoo ~mn su a sarfulura~ n N· 
1
, 

ıııikdarı,, 0.2 srı 
Mt>cuıu sertlik derec~si "Fransız,, ı 5 (11' 
Uzvi madd~ier için sarfolunan uılı~e, s' 

dülhunuıza litrede o.4o ııı ·111 

Sülfal "SO 4,, Hlrede 0.008~ 1'" 
Klor "CI ,, ,, o.oo 7' 
Nilrat ''No 3,, ,, o.o0.t0 

itrat "No 2,, yok 
Awon~·ak ''NH3,, Yök .,,~ 

F~nnin t1 rı son usullerine riayet ed~re~ kaJnadığı yerindeı• dM'l 
ren istasyo11a ~adar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer. 1. 
lwlhırhavuzlara dökülnıektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve k•!tJ~ 
evsafını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el dt•ğmeden husus• ~;ı! 

1 
yagerimize ve .Adana Sıhhat Rakanhğmın tayin ettiği Sıhhiye 01 

* ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suY~fl r:.-----------------------------• • yıkundıktan sonra doldurulmaktH ve ağızları Sılıha • nu~muru Hl 
: <hın miihiirlenerek ş~hrimiz~ gelmektedir. 

Yeni Mersin Bas1R1evinde basılmıştır :+•• n nn11n•~••••w.••~---••wa••••~' 


