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§--r.J-,,aDELtK. SİYASİ HABER FİKİR. GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 Sayı 

11 3261 

İtalyan kıtaatı Giireceyi de işgal e 
ingiliz Parlementosu ! Valimizin mühim 

Perşembe günü topl°8rtacak ve bu toplantı
da B. Çemberlaynın izahatı dinlenecektir 

T uğgenerafleiin 
Maaşfan yü~seltiliyor 

bir tavzihi Hükümot, geuorallerimizin 
maaeları hakkında yeni bir ka• 

Mersin nüfusunun yüzde yir-
!n.giltere ile Türkiye ve Yunanistan anlaşması gizli tutulacak misini ecnebiler teşkil ettiği 
ınaıltere, Malts ve Cebelüttarıkta emniyet tertibatı aldı. inoiliz filosu Yunanistana geldi 

nun projesi lınzırlamıetır. Bu pro 

je ile tıığgonernllerin mnaeları 

yükseltilmektedir. 

Orduda geııernlliğo terfi et 
mek içtimai vaıi~·etıo büyük bir 
tahavvül husule getirdigi ve yük 
sek ... masrafları istilzam eLLiği 
halde tuğgeneralliğe terfi eden 

A.nlcara, ıı (R ) 1 a a. adyodan lngiliz parlRmentosunun per 
Ilı' . talnn kıtaıltı Göreceye gir· 

ıetır. Kr ı Z c8 i G .. a ... oğo ve maiyeti ge 
L y aıııede geçirmielerdir. Dün 

OrJdrada -h · 
lııot mu ım bir kabine top I 

ıaı olmuştur. 

1 Bu toplantıda bütün naıır 
ar ha 

zır bulunmuetardır. 
lııın~abine, Arnavu\luk iegaliuin 

1 
1 ız, ltalyan münasebatına o 

an le · ı 
eır erini tetkik etmiştir. 

Yeni b" t har ır talyao taarruzu 
}{ ınde bilhassa Yunanistan ve 

orfon k 
r· areı alınacak tedbirle· 

ı tetkik etmietir. 

Vazi1et t · tıy ogılterede endiee 
&ndırınaktad 

İngiliz . ır: Arnavutluk kralı Zogo 

eem be günü içtim acı davet edil· 

dijti resmen bildirilmektedir. 

Deyli Herald gaıetesi: 
Romarıya ile fogillz, Polon 

ya paktıaa benzer bir pakt yapa 
cağını yaznıaı.tedır. 

logillere hüklimeti Meltanın 
•e Cebelütarıkıo muhafazaı;.ı iQin 

smıılyet fer•ibalı a lmıştır. 

Malladan wezun olan eı•at 

lar, subaylar g~ri çağrılmıetır. 

Aynı tArtioat CebeliiUarıkta da 
olmuştur. 

Pöti Parisiy en g:..zetesi ise: 
Akdeniz milletlerinin tak•iye 

edilmie oldu~unu ve harekete ge 

çirilmis bulunduğunu yazmakta 9 
81 YBsı mahııfili Arna ı . . . .. _ _ 

Utluk iegal had · .. t . . Turkıye ıle gorutıulecoktır. 
haı ısesıoı ngılız ve 

18 antaemasına muhalif bulun Londra 1 ı A A. (Radyodan) dırlar. 
lllaktachr. 

İngiliz ı · ı J 
n1n ı - 18 Jan anlaeması· 
anı lalra tarafından ihlA.li bu 1 

•eınanı f h. · . tir • n ee ını ıntaç edecek· 

italya 200 bin kişiyi tekrar 
silah altına çağırdı 

Yun Ka.bine, lngiliz teminatının 1 Korfonuti işgal edilmiyeceğine dair veri-
llni anuıtana ve_Türkiyere teemi· ~ l • l L 

de derple etmietir. en söz gerı a ınacaıc 
in ·ı 

haberleri yanhştır 
Bütün Mersindeki ecnebilerin adedi 

üçyüzü geçmez 
bir subafın aldığı maae farkı 32 
liradan ibarettir. Bu itibarla tuğ 10 Nisan tarihli ve 7356 nu 

maralı Akeam ve 10 Nisan tarih 
vo 3122 numaralı Son Po'3ta ga 

zett leriode içe! m0ktupları serlev 
ha ... ı altırıda bır yazı intişar 

ettiğiui gördüm 

fçelde ve Mersiııde 
noktasından yapılan ve yapıl 

makta olan islerden bahsedil -
mekte ve bunların husulü eah 
sıma a.tfolunmaktadır . 

AlAkadar·dairelerin programlı 

mesaisinden olan ve bir kısmı 

buradaki memuriyetimden evvele 
ait bulunan ielerin eahsıma 

atfedilmesi doğru deA'ildir. 
İsler )'aloız vazife bakımın· 

dan yapılır. Şahıslara izafe ehi· 
rilemez. 

Bundan baeka bu razının 

bir tarafında Mersin nüfusunun 
rüzde ııirmisini ecnebi teşkil 

eUiii de münderiÇtir. 
Bu yanlıştır. Bu rüzde rir-

generalliğe terfi etmek ildeta bir 
sıkıntı husule getirmektedir. 

Ev~elce paşalık (mirliva, fe 
rik, birind ferik, müşir) olmak 
üzere dört rütbe iken bugün ge 
neraller (tuğgeneral, tümgeneral 
korgeneral, orgeneral, mareşal) 

olmak üzere bee rütbedir. Tuğge 
neralliğe ter fide maae 32 lira 
fark etmoktedır. Tuğgenerallik 

ten tümgeneralliğe terfide 112 
lira ve müteakip rutbelero terfi· 
de yüzer lira maas farkı vardır. 

Generalliğin ilk rutbeleri arasın 

daki maaş farkı esasen nisbetsiz 
oldu4u içio, hem farkı daha mov 

Vali ve Parti ba~k:rnımı:;1, zun bir hale getirmek hem de 
' tu~generallerin eıkıntısıuı gider 

B. Riikııü<luiıı .X a~ulıioğlu mek üzere, baremin dördüncü 
muhabir baeka lisan kullanan derecesinde tuğgenerallerin 3.2 
bazı kimseler ecnebi zannetmitı gösterilen emsJl!in 3.5 ~olarak de 
•e bu gazetelere yazdığı Mersin ğiştirilmesi surethle tuğgeneral 
medhiyesi arasına bilmiyerek bir lerin 32 lira maaş farkının 59 
iki s:ıtırla büfük bir hatt.ı iete liraya çıkarılması muvafık görül 
mietir müetür. 

gı tere tarafından T • k' 
•e Yunan· t ur ıye 1 .\ nknra 11 a.:ı. [Untlyodau] men 9.JO hin ki~iye 
•tıl ıs anla akdi muhtemel 1 
llıl~~~~nıo gizli tutulaca~ı sa· 1 Uoytcr njnnsı Roınadaıı muş bulunuyor. 

baliğ ol- mi yabancı mahal kaydını havi 
Türk vaLandacıları demekten ga· 

Arkadaelarımız da parlak cümle Neşri tarihinden yürfirlüğe 
ler •e güzel resimler arasıada girecek olan proje bir tek mad· 
bun t tk .k 1- " • k delikıir: u e ı e uzum gormıyere " S 

adır. hildirh·or: Yunanistanın ~o Yugoslav 
fLo~dra 11 AA. (Radyodan) ! tt:;h'n lıiikfmıcti ckseri~i 
ogıltereoln R · 

elçisi it 1 oma Büyfık Hll~ to' elliitlu :-.ınıfın<lan ol-
ı.- 8 un Ha · · • l\Oı:ıt Ciano . rıcıye Nazırı ıııak iizro Lir kaç ~ınıfı silah 
liJet h JU zıyaret ederek va . 

akkıud d nltına davet utıni~tır. 
iete · . 8 oğru malO.maı 

~ıı,tır. 1 Hunlar Arnanıtluğa "'ÖU-

eurıu nıı~iz gazeteleri, lugiliz fı'o dorilmı n kcrlorin yerine ika
da · lll~h ... unan ve Kıbrıs suların· ıııo odilcl'oktir. Resmi mclıa-
d ım tedbirler aldı"' k .. 1 d" . .. . 

etmektedirler 5101 ay filde ~oy on ığıne gore ~·enı-
ln ·ı ' den silah nltına alınanların 'r gı terenin 

İltki 10 B 1 Pek yakında ınikdnrı ikiyiiz bin ki~i<lir. 
h it , u garistan ve Roman· b 
lrıfhaek müzherata girece~i ve Uunlnrla bora er j';iltdı al-

ereıerin h . tında bnluıınu a-.kerlerin ınik 
Yaıılın k ararellı olacağı 

a tadır. darı rrsnıi mehafilce ketıi.nıi-
liir harn h · ı {' 1· ı · ğ boh>:I ., Rlınde sefainio yot mu rn a:.ı:n o' ı ıne~ıne ra -

yanın arn:lisine taarl'Uz fikri 

ıııev('ut olnındığı ltnlyan me· 

lıafilince ~iiylonmokte ve ltnl
yanların Kort'o katiyen i~gal 
edilmiyceektir diyo verdikleri 

teminat, ancak Yunanistanın 

lnırilizlerle te!'lriki mesai etme 
" ' uıesi ~uretilo muteber (olacak 

tır. 

Y nnauistanın lngiliz temi 

uatını k.abal otınesi İtalyan
larca ha nınne bir hareket te

lftkki ouilınektedir . 
·ardan 8 t.ı :-----~-

--.... er eqt geçıneRi de , Holanda başvekilinin 
Çin taa~ruzıı b 
SoiiraÜe i~rliyor 

eyanatı 

ıınklnı:r ( 
bes\lld ~, 8 8 ) - Cenup cep 

e lllub"r b l 

A vrupada gerginlik ,-fevam ederse bu 
bir harbe müncer olabilir rııektedı e e er cereyan et 

tl kı"'.ısınr.doKın kuvvetleri batı neb ıı [Radvodan] 1 p • • ... ' 1 ıt ongnı Ankara a.a. · .' : . arıste Siyası 
rıııştardır. oonu dagerl al- Hollanda ba-. vekıh bıı be-

l Hupeh vua •~ bulunarak ezcümle go•• ru•• şmeler r cepbesı Yetındekt Han oeb yanntı-u . • 
rııek.tedı Dde iki Çin kolu ilerle·' şunları ~öyleıuıştır: 

Ctnı~İe y l HollanJ:wn. ıııüteYcccih 
blrrı r OÇen l l .. . . 
da Şebrıo cen sm ndekl mo bir tehlike uıe,·cud değıldır .. 

·"' strateji ubunda ve b1ttısıo . ı·k 
llııtlE>rdır k noktalar ele geçir Avrup:ülakı bu gorgin ı -
k.t n • I>i"er t l> bı"ı· luırbe . vln kıt 5 araftan Honaoda devanı odorse u 
~111111 lcapıı:atı Şloıdı Hslnyag şeb 1 miincer olabilir. 
•cıı~ r~na varmış bulunmak Son vnziyet dolayı. ile ba-

~~ • t• 
ı.•oca .. llRSide Oinı·ı J zı tedbirler alınması z:ırure ı 
d L "tııı iti\ ı er Hponları ' 

"!il ltııo • vv kllometre cenubun lıa.ınl olnıu~tur. . 
bur etınışı Ani boşaltmıya mec· I Hudutlarımızın mul~ahıza-
d Olı1 ta:~:ır. ! eı i~in bazı sınıflar silfılı altı
akı Jııprn rrı~elerı Kanton civarın na alınmıştır. Biz, istiklali-

rıoı boınbarcıı 9ıllerlnl ve depola 1 . . l f ·•a otmok istiYo-
({ rrıan t mızı mu ıa a,. • 
ıınton d e mtşlerdlr. 'f b' ı -rııem 

ta boşıtlt 1 eıtası içinde 31 mart ruz. J\Jdığımız .. to<l ır erA . 
Çtııuı 1 ınış olan K 1 b 1 bizim hnriçte lnrnkacag~ 

er tarar ongo o şe r I · . kt . 
ından &erl alınmıştır. tesir i~ııı faydalı olaea n. 

Fransa llariciye na
zırı ispanya ve Sov· 

yet büyük elçisile 
görüftü 

Ankara 11 a.a. •Radrodan" 
Paristen bildiriliyor: 
FranBB haricire nazırı B. 

Bonne İspanyanın büyük elçisi 
ni kabul etmit ve ondan sonra 
da Sovyet büyük elçisirle görüe 
müetür. 

Başvekil Daladiye de Ameri 
ka b\iyük elçisini kabul ederek 
uzun bir mü:Akatta bulunmuş 
ve ondan sonra Hollanda büyük 
elQisini kabul etmiıtir. 

let olsa gerektir. Tavzih ederim. sütunlarına gecirmitılerdir. . - ubay ve aJkeri _memur 
lçel Valisi \ Umarız ki ax.ır b lıkl . 

1 
ıaı ın maaşları lıakkındakı 1432 

g. as arıle. numaralı kanunun üçüncü mad 
YENİ MERSiN ve doğru baberlerıle tanınan bu desinde dördüncü derecenin 3.2 
Sayın Vali ve Parti bacıkauı gazetelerimiz bir daha böyle za olarak gösterilen emsali, 3,5 ola 

mızt[l tavzihini a.,ııen yuk~rıva rarlı yanlışlıklara dücımezler. 
:1 :1 rak değietirilmiştir. 

razdık. Valimiz B. Rüknüddin Hamicı: l'.".==~---=,,,,=-~---,=-----
Naııuhiottlu tevzıhlerinde tevazu Akeam gazetesinin sehrimi;r. Yurdun mubl8Ç çocuklarını 
göstermişler ve f&pılan ieleri de vesikalarını taeıdıQ'ı hususi 

1 
mesut görmek hususundakl asi 

aUlkadarlara mal etmielerdir ki muhabirini gördük ve yazı hak . lılne, insanı dOşllnceleriniz Qo 
bu eayanı ıebriktir. kında malumatını sorduk bu ya 1 cuk Esirgeme Kurumuna yıl rt a 

verece~lniz Bir lira Uc tabıık· Mersinlmiz Cumhuriyetimi zılardan haberi olmadığını bize 
• •• t d"I kıık ~bilir. __ 

zin ilAnı gününden beri faaliye s_o_1_e_ı_e_r _____________________ _ 
te E.ahne oımue ve bu eirin eehir 
de birçok hayırlı ve faydalı ieler 
görülmüe, imar -solunda esastı Turizm ve Türkiye 
adımlar atmıetır. 1. k . V k ,., I . . T . b •• 

Bu ielerden muhim bir kıs tısat e a etının urızm U-
mı da valimizin zamanında ol I . . . h -
muştur. Su tesisatı, hükümeL ko rosu ıçın azırıanan 
o ağı, Atatürk parkı, hastane 1 
pavyonu, modern. ilkoku~.' ha)' çalışma programı 
van tahaffuzhımesı ve koylerde 
yapılan yaptırılan okullar vesaire 
bu arada aelir. 

Memlekete hizmet herkesin 
en mukaddes ve esaslı vazifeleri 
meranıodadır. Her yurdsever 
zat bunu yapmakla kendisiui 
vazifesini yıtpmıe telllkki ener. 

Akcıam fe Sonposta arkadaş 
!arımız bilmlyerek ve yazı ara 
sında farkına urmıyarak Qok 
bürük bir hata1a düemüetür ki 
0 da Mersinde bulunan ecnebi 
miktarı niebetidir. 

iktisat VekAleti turizm büro •e Türki1e başlıklı 1azısı mem 
1 

su tarafıodan TuriEt ismile gar 
1 
ıeketimizde henüz canlanmakta 

ri mevkut bir risale neerine bae olan Turizm hareketinin mahiye 
lanmıetır. Büyük kıtada pap· ti ve hedefleri hakkında dikkate 
yekuee üstüne basılan •e değer şayan malumat •ermektedir, bu 
li )'Bzılarla birlikte fevknlAde gü yazıyı aynen alıyoruz: 

zel resimleri de ihtiva eden mecl cHava tebdili, diııleome, te· 
ınua tabı tertip •e tanzim no~ıa davi tabii güzellikleri ve Husu· 
sından cidden nefistir:. Turıs~,siyetleri tatma, tarihi sanat eser 
mecmuası memleketimızı kadı 

1 
. • 

erıoı ve " h · ı · · .. ;-. kendimize tanıtmak noktasından ..,e ır ermı gorme, o~-
pek faydalı olacakıır. İlk n~s~a le~me, sp_or, uvlaumak, ekono· 
Ankara ve Boluya tahsıs edıloııe mık ve kultürol temaslarda bu· 

Mersin eehrinin nufueu 28 Lir buralara aid hususiyetleri luuma (Sergiler. kongreler ve 
bindir. Buna mukabil çocuk, ka kıymetleri, güzellikleri tebarüz saire) gibi maksnllsrla daimi ika 
dın erkek ve saire dahil burada ettiren sazılar ve resimler bu met JMini geoici bir mfiddet 
bulunan ecrıebı miktarı üç 1üze ilk nushanın münderecah arasın için terkedip baeka bir mahalle 
ulaemaz. Bu resmi kasıtlarla sa dadır. Bu arada Afganistanıo 

08 
:nrf bir müstehlik sıfatile giden 

bittir. Bu kurudata nazaran Mer k im<ıelere turist diyorlar. Bu 
sindeki ecnebi nisbeti rüzde rir ki Ankara elçisi Sultan Ahınet maksatlarla yapılan yer dekietır 
mi deQildir. Ancak binde birdir. hanıu, Şevket Süreyya Aydemi meler aynı memleketin hu<lutln 

Hususi muhabirimizden bae rıo, Herbeı Melzig ismindl!ki rı içinde cereyan ederse ona iç 
lığı ile razılan yazıda fahıe bir ~l~an muharririn Ank~rayn ve turizm: baeka memleketler ara
bata göze çarpmaktadır. · IFalıh Rıfkt Ataym luzım ınev ~mdn •aki olursa ona dı rtıe tu 

Öyle ıannediroruz ~i, bura zuuna aid ~akaleleri de ur~ır. rizm deniyor. 
dan aelip aeçeo muharnr veya Mecmuadakı 1azılardan Turızm Sonu lklnçtde 
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'1,u ri z 111 ve 
Yeni bir hömüroca- ----- - - Türkiye 

ğı açıldı Pavyonu muzun inşaatı ıaı.ıc••d•• ..... ı 
Zonguldak - Buradan on İl1kişaf ediyor işte yukarıda arzolunen _,,,~ 

Bütçemizin fazlallgı 
Hangi l<ayı1al{lardan geliyor? 

1 Zongtıldak~ta Nevyork sergisindeki 

iki kilometre uzakta olup yirmi &atlarla memleketin gerek iolO 
Varidat menbalarındaki faz/alık bee seneden beri kapatılmıe olnn Neoyork "AA.,, - Anadolu 1 zun üstün bir ıer al&Cll~JDI de ~erekse o memlekelle cnr~ 

1 O 951 000 b 
· /" h . d"/ k d" karadon kömürü ocakları Eti ajansının huırnsf muhnbirinden: ve umumun dikkatini üzerine memleketler arasında se1a••~ 

• • tn ıra ta mın e l me te tr ı bank tarafından yine açılmıetır Nevyork sergisi Türk heye topluyaco~ını kuHetle tahmin harekeli yaratmak ve ar&tırll''11 1 
Banka, ocakta bir çok yeni ti reisi Vodnt Nedim Tör ~e ar etm~kteyiz. gayesila yapılan sistemli fe• 

Ankara c Ulus > - jioindeki tohsil4t miktarına göre tesisat civarında dn mühendis kadaşlnrı geçen pereeııbe günü Sergiuin harici şube reisleri yellerin mevzuu turizm ı:oliti~.~; 
Büyük Millet Meclisı bugün· ı' 1,147,410 lmı fazla olduğu anla usta ve ameleler ioin büpük pav Queen .Mury vapuru ile Nevyor Roosvetı ve Holmes Vedat Ne 

1 sını teşkil eder. Turizm P
01

'.0 
kü toplanlısındd encümenler se- ııılmaktadır. yontar ve on kadar bina yaptır ka gelmişler Ve Nevyoı k dim Tör şerefine serginin klü kasıuın organları cihan harbi• 
çimini yapacaktır. Ruznameler Hükumet diyor ki : mıştır ta bulunan Türkler tarafıudan bünde çok samimi bir hava ıçın den önceki lıberal oevirdo dabb 

hazırlanmış olduğundan encümen 
ler derhal faali) ete geçecr kler 
ve eldeki mühim projeleri tetkike 
baelıyncaklardır. Bu arada büt· 
ça encümeninin en mühim mev
zuu olarak yeni bütço bulunmak 
tadır. 

Hükümetin geçen seneye gö 
re, 10,951000 lirn fazlasiyle 260 
956,000 lira olarak tesbit ettiğı 

yeni bütçe için, Maliye vekaleti· 
nin hazırladı~• projede gelir faz 

"- Bu vazi'jet, memleketin Bu ocakların kömürleri hu karşılanmışlardır. de geçen bir öğle ziyafeti vermio ziyade hususi mahiyetteki tel~p 
umumi refah seviyesinin yüksel susi bir dekovil hatlı ile Qatal 1 Sergi, hat'ici şubesi şeflerin !erdir. Holmes senelerce İzmir büsler ve teoekküllerdi. ~'d• 
mekte de um ettiAini göslermek ağzı istasyonuna indirilecek bu den Conson, sergi idaresi adına de Amerikanın baş konsolosu sonrasında ise turizm işJerıı:ı kO 
tedir. içinde bulunduğumuz ikLI rada Etibank tarafından yaptırıl Türk heyeti reisi Vedat Nedim olarak buluumuştur. Sergiye ait de daha ziyade bu makeatlaef' 
sacti eartlar, bu seviyenin önü makta olan altmış metre boyun Töre hoş geldiniz demiştir. işlerimizde d iğer arkadaşları Ro rulan devlet organlarının v ~i 
müzdeki seue içinde seyrini de- daki kömür silosuna doldurula 1 Vednt Nedim Tör, vapurdan sevelt ve Conson ile beraber da ~~;ıet:e~~:·e n~:;:seske~:~~l~:ılll 
1ı.1'etı"rene1ı.ı·ne d··ı·r bı"r ı·earet ih\i cakt \' ı ı · ıA · k k d /\o • ima lıü.,ük bir yakınlık ve alii & •· & .. ır. agon ara ta lmı ut, vıoç çı ar çı maz o6 rucıt sergıye 1 teessüs etli~ioi görüyoruz· 

0 
vA etmektedir. B~ itibarla yeui ler ve el kuvvetiyle yapılmıya gitmiş ve Türk pavyonl:-ırıuı göz idi g~sterm~~te:irb ·ık ıe Bu devrede hakim oıao pe 

11 senenı·o "arı"datını tahmin eder ' d · · · ş· d. t k · evyor a ı u 1 mas · T · fh · · gi~' • caktır. Her vagon sılonun altında eu geçırmıştır. ım ı ar ı orı 1 rd 0 " d t ,y d" T" sıp urızm me umu tQlll0 • :-1ı \ an E uru ~e a ne ırn or, . ~" 
ken umumi refahın, varidat m~m 

balarımızda hasıl eltiAi inkişafı 

ki oluklara yanaşacak ve b eda jiııal hallariyle tamamile meyda . . büLün parça devaların bır 

kikada kömürle doldurulacaklır. na çıkmıştı bulunan pnyonları . . . . · . halinde müteleaRı VA bun dİ 

nazarı dikkatte tutmakla beraber Devlet demiryolları idaresi 

tanare ıle Vaehıglona gı~erek l 111rı0 
mızın inşaatı, pek çoklarından se~ırımııl zıyaıet elmış ~e ~~u ya tahakkuku veya kıymetıeıı b 
sonra iee giri"tihimi-z halde bü munaseb~\le sefarette. ver2ıen oğ) rilmesi maksrıdile insicamlı, '' 

" f; le yemeğınde kıymetlı Turk dos ryetıll 
'iu-k bı· r hızla ·ıukieaf ederek . 1 B . 1 .1 . h b detli ve sistemli bir faa 1 ,,, 

tu amırl\ rısto ı e eşı aıır u lemin edılebilmesi iı.;in ııııııJl• 

Jnsının nasıl temin edild iği müf 
redatiyle izah edilmekledir. tahminlerimizde ihtiyattan ayrıl Qatalağıı istasyonundan, bu ya 

mamax.ı esas ittihaz etmiş bulun 1 pılmakta olan kömür silosuna 
Hükumet, dört bee seneden 5 f 

beri görülmekte olan gelir artı· maktayız. kadar 745 metrelik bir demiryolu 
emın 1938 içinde de devam etli· 1939 mali yılı için tahmin 

1 raptırmıştır. 40 metrelik demir 
Aine iearet etmekte, bu mali yıla olunan, varidat, umumi muvaıe köprü de dahil olarak iki ayda 
muvazene, hnrvanlar ve kazanç, ne kanunu Ulyihasınrn ikinci 

/ bitiril~işlir. 
muhtelif maddı!ler islihUik vergi maddesinde )'azıldığı üzere 261 lkı. t?.y_a kad_ar o~aklardan si 
feri) ıe damga resmi üzerinde 1000,000 liradır. Bu miktar 1938 loya kömur getırılmıye brışlana 
ehemmieetli indirmeler yapılmış 1 senesi muhammenatına göre 10, l caklır. 
tıbbi ve ispençiyari müstahzar 951:000 lira b_ir faz~alık arzetme~ ı" zm ı· ı--d e 
ıardan alman istihUik vergisi iJ · tedır. Muhtelıf varıdat kalemlerı 1 

Fuara hazırlık 
ga, oyun aletleri resmi de bele· ınuhammenatında 1938 m uham 
diyolere terkedilmek suretiyle metına nazaran görülen fazla ve 
takriben on milyon lira raddosin noksanların muhassalasını teşkil 1 
de bir vergi tenzilatiyle girilmiş eden bu miktarın, varidat bütçe lk"Bu sene lzmır fuarının ev 
olmasınh rağmen sekiz aylık talı sindeki tertibe göre sureti inkı ve 1 senelere nazaran daha mü 
sillıtını geçen sene ayuı devre samı aeağıda güsterilmietir. tekamil olması için çalışmalar 

Varidatın nevi 

Ka;r,anç Yorgi:-ıi 

Oiinn·iik resmi 

l~a~lalur 

2,:if>5,000 
1,500,000 

213,000 lu:uııole vergisi 

~eker, elektrik, petrol 
istilılfık vorgilerj 

yo hon;r,in 

Nakliyat \~ergi i 
J:ıılıisarlar nfi hn::ıılfttı 

Tiitiin ve j~kilonlen alınan 

704,000 
200,000 

1,815,000 

~ iidnf'na vergisi 310,000 
lkti adi buhran vorgisi 2,0:>C,000 
Muvazene Yergisi !HJ0,000 
Hava kuYotlcriuo yardım vergisi 750,000 
Sair varidat 1,7Gl,000 
.Muhtelif maddeler istihlftk vor. 

.Noksanlar 
devam etmeklfldir • 

Öı?rendiğimize göre Alman 

ya bu seııe fuarda 5 yüz metre l murabbaı bir saha almıştır. Bu· 

rada Almanyanın bilhassa aRır 

•ve makineli sana'jİİ nümuneleri 
f büyük mikyasla teşhir edilecek 
' tir. Bundan başka İngiltere ve 
ltalya hükumetleri de fuardaki 

yerlerini geuieletmiye karar ver 
mielerdir. Bulgar hükumeti de 
İzmir fuarında teşhir edilecek es 
ya ve sergiyi görecek ziyaretçi 
ler İQin kendi topraklarınd11ki 

tirenlerde yüzde 50 tenzilAL 
yapmıya karar 9ermie ve bu kn 
rnrını fuar idaresine b!ldırınie 

tir. 

programa uygun bir safhaya ı ı d 1 rl• unmuş ar ır. len Pelahiyet ve mesuliyel 8 

varını" bulunmaktadır. Bizım A · 1 B · ı N k ..ııf• " . . mıra. . rısto • evyor s_er_ mücehhez bir merciin ihdasıı.ı""'' 
önümüzde giderken geride ka d f d d k k ı•· .cı11ın en ıstı a e e ere 1 1 Bu itibarla nasıl ki medeld . · 
lan memleketlerin sayısı yedi, 1 k ı · ı.· ·ı. · · '- · k t ı rıs1 

mem e o ı uırı uırıne ınr a c a den tetkik vo rama eucJlisl 
sekizi bulmaktadır.- Türk sergisi ha ıanıtecdk ve yaklaeuracak 

1 

ve Etibaok k~rulmadan lWc' 
nin 30 nisanda 60 ınıllot arusıu k f ı· tı dell mahiyette hare et ve ~a •~Ye ~r memleketimizde bir çok · mil 
da Xevyorkta tuku bulacak şe do fnul bır rol almıyı bu)•uk bır 0ıııı• 

ret m iısabak"'"'lnda pavyonuınu . ti k b 1 t . t" terin ayrı ayrı işletilmekte 6 y"' memnunıye e a u e mış ır. . Ji f 
-------------------- sına rağmen şuurlu, sısteın ~ 

Bele~iye meclisi toplantısı 1 ecl ı se ~d~lli bir m_: den s,iyasa~imit i;:,i 
ı ıyse ayuı surete ıurı101 ill 

Dün öA"leden soura ı:;aa: 17 Vefi len 
de Beledıye dairesi mecli · sala· 

n~n-da_ Nısan toplantısının üçün _ ı fay j }) ala ı• 
cu unu yapmıetır Ruzııar.ıedekı 1 
bına katlarının irtifaı hakkında . Ankara, - Hükumetin yeni 
çeşitli iş er encümeninden goleu Mecli:ie verdıği kanun lilyihala-
evrak üıerinde görüemelerde rı11a ait cetvel hazırlaıımıellr. 
bulunmuşlardır. 1 Hunlar arasında bazı tefsir talep 

leri ö!üm cezasıua çarptırılanla 

Bele~ı'ye encu·men'ı 1 ra ~ıt tezkerelerden maada şu 
U l lı.lyıhalar oardır: 

Dün öğleden sonra belediye • .1 - Dıyan~t isi.eri reisliı?i 
. • _ . teşkılılı çe vazıfolerı hakkıuda 

daımı eucumenı mulad toplantı kanun layitrnsı. 
sını yopmış ve encümene hava ! 2 - Karadeniz kömür hav 
le edilen evrak üzorinde görüş ı ıasıııdan kömür alacak gemile 

1 k t ık .ki . t" 1 rin rüsumdaıı muafiyeti hakkın 
me er yapnra e ı erı ne ıce e d k ıı1. .1 . k k J a 8DUn hfl 1861, 
oen muamelelı evra çı arı mış 3 ......... Orman umum müdür 
lır. Belediye yasaklıırına riayet lüğü 1938 mali 

1

büıÇe!iine mun
elmiyen esnafların ceza zabıtları zam tahsisat konulmaarna dair 
iuceleıımietir. 

Parti ilyön~urulu l1af tah~ 
toplantısı 

kan 11 n 1<1 vi hası, 
4 - 'l'ürkiye - Almanya ara 

sında imzıı edilen Südet Alman 
1 kıtası ile Türkiye arasındaki ti 
caıi nıukavelfü ve tediyatı mun 
zBmaya mütedair protokoluo tas 

nin icap ellirdiği teşkilAL dil ir 
das edilmeden pH\nlı uir b 

turizm politikası güdüleıue:r:· 19 eı 
Çünkü her politıka onu ,ı 

yım bir orgoo ister. l~te l"~:jİ 
Vettdletine ba~lı olarak 1 ııO 
ran 934 de .kurulan •ruriım 1 ı~ 
rosu bu gayeye doğru auıstı ~ 
müvnzi fakat müııbet bir od• 

dır. 111e 
Turim politikasının atıll 

zularını şöylece sayabiliriz :I ti 
Türkiyeyi turistik bölge_e el 

. ·• nıJS 
ayırmnk; her bölgeyı tabıı., rl' 

D :ı nıgn ro:ınıi 
l~mltık atış bedeli 
'I'ayyare resmi 

350,000 
200,000 ~~u 1r idaresi, sergideki hay Bugün Parti İlyüukurulu diki hakkında kanun layihası, 

vanat bahçesini büyütmeyi fka Vali ve Parti başkanı Rükııüd· 5 - Türkiye - lsveQ klir!og 

tikleri hususiyetleri, iklim fll ıı' 
ları, sıhhat ve tedavi bakııtl~'' 
dan temin edebileCelti imkM\,ı 
her türlü sporların 9e açı.arın ee! 
bik kabiliyetleri, arkeoloılk el 
vetleri, münokale eartlerı, ot 61 
lokanta, eğlence ve folklor çetıO 
ire bakıınındaıı tetkik etmelıı ,,ı 
Letkıkler nolicesiııde yapıl~ ,ıı 
hlıımgelen her türlü te81.~ill 
phlulamak.' turi7.m hareketler• 

11
1 

inkieafı için icap eden ka11
" ,ı 

ve idari tedbirleri almak çe ·ei' 
killeri kurmak. Otel endÜBırı lf 
nin teessüsü ve meslek eıam 11fe~ 
rıoın yetişmesi için lılzımg~ııtl 
teşebbüslere girişmek; t~rı ,ı 
bakımıudan inkişafa nıüsa•',..sr 
ve ev sanallarını teşvik et 81ıı 
Turizm bakı mındau euıere ,r 

'nir Yaridat 

Eazlnlar 

.X oksaıı lar 

Hakiki fa:dalık 

1~,~07,000 

12,207,000 
1,25G,OOO 

10,951,000 

2:>0,000 
250,000 
20ü,OOO 

ı,~5'3,000 

Bütçe üzerindeki encümen tetkiklerinin mayıs orlasına ka· 
dar süreceği ve yeni Vekdletler bütçelerinin bu tetkik sırasında 
efrik edileceği tnlımin edilmektedir. 

Yeni bir korhutma teşebbüsü 

ispanya da Afrikadan arazi 
istiyecek? 

. • . . . . anlneması ile buna ba~lı proto 
rarlaştırmıetır. Bu münasebetle dın Nasuhıoğlunun r~ıshğınde kol ve mektupların tRsdıki hak 

muhtelif yerlerden bir çok vahşi haftalık toplantılarını yapacakla l kında kanuu lı.lyihası. 
hayvan getirilecek lir. rı ve Partinin haftalık işleriyle f 6 - Türkiye • lagillere tica 

B . . . . ret ve kliring anlaemasına bağlı 
ütüu bunlardan başka fuar yenı yapılacak Halkevı proıesı .ı 1 1. t t·r··k et ·ıh · 

t 
•.ı: numara ı ıs eye ı .ı e ı a 

da 2500 k şi istiap edebilecek üzerinde görüşecekleri haber li hakkında teati edilen notanın 
büyük bir açık hava tiyatrosu alınmıştır. tasdiki hııkkında kanun hlyihası 
nun inkişafına derhal başlan 7 - Türkiye • Yunanistan 
ması için karar alııımıetır. Halkevi salonun~a bir mu- arasında nktedılHn veleriner mu 

kavelesioiu tasdikine ait kanuıı 

mutfak hususiyetlerini ysPıJI 1, 
milli ve beynelmilel turiz'1\,rı 
şekkülleri ve se)·ahat aceolll 1,r 
ile temasa gelmek ve anlaeıJl11 d' 

l ı.1.yihası, · qe ~ 
8 - Türk . Rumon ticaret yapmak, memleket ıçinde ıı>' sa~a~e yapılacak Bele~iye encümeni 

On bir esnafı ceza
landırdı 

Şelırimiz Belediye encümeni 
belediye evamir ve t'.llimatına 

aykırı hareket eden on bir esna 
fı muhtelif cezalarla tecziye et· 

Bugün saat on sekizde Hal· 

kevi ü 1 kat salonunda Müfettiş 

Behçet Kemal Qağlar Partili ve 
Halkevlilerle komitelerin çalıema 
ları ve bazı mühim meuular 
etrafında önemli bir musahabe 

anlaşmasına zeyleıı imzn olunaıı 
anlaşmanın meriyete konulması 

oın tasdiki hakkındaki kanuo IA 
yihaeı 

İstanbul ~ehir tiyatrosu 

eıoda toplu veya münferıl 11 
·:r;e tu fiyatlı seyahatlar orgauı eıtl 

yapacaktır Bu mueahabeye Par- Pazartesi günü şeh· 
F ranko hükumetinin de Komünist alev h, mişlir. tili 90 Halkevliler Havet edilmiş- • • ı · 

J ıir. ·I rrmr:..e ge ıyor 

mek, turizm bakım1udan etı ,, 
miyetli sergi, fe::ılıval, kongr: ,, 
mü~abakalar organize etme ıd 
ya bunlara işlırak eylemek· a 
rizm terbiyesinin ve küııürd~~~ 
yapılmasına çalıemak, her' 1~ 
propaganda v~ telkiu vasıta!•' 
kullanmak. 

tarı misaka girdiği resmen bildirildi Gecen ay icinde 30 l f d y ~ ~ k 1 1 Düıı Adanaya gelen ı~tan 1 Açık teşek~ Üf 
Parls, (a.a.)-Aroavutıuk va za eden devlelier, lsp•oyaoın do Çiftin niİıcih/arı man ~( ,u .~u e aptan arı ı ~a~~s~~h;~rc~\~~~~1oa:ontad.a~ı;.~~93~1 Çocuğumuzun ölü oıara1': 

kasJDın ciddi bir gerginllk tevlit bu pakta iltihakını, Arnavutluk O kdof undu saçımı dun yapıldı ~azarıesı g_ün_u üç temsıl •ern~ek di~iııi doğıııad~n evel aıılı~ 11 ~ 
ettiği şu sır Ada ispanyanın komin vııkaeına tesadüf aderek duha bU 1 uzern Şflhrımıze . gel~ceklurchr. ı esaslı tedbirleı· alan eme"lı 
tern aleyhindeki pakta girdiğinin yllk bir tesir bırakması için, şlmdl Mersin Beledıye mamurlu- İdman yurdu ıdare heyeti 117 kışılık kadro ıle turneye çı . . . ~ 

ğuoca geçen ay içinde otuz oihiıı kan sanatkarlarımızın Mersinde ledıye ebesı Hayrıyeye ve 1.. 
resmen iltlo edilmesi, bir korkut ye kadar ilan etmemişlerdir. nikahları aktolunmuştur. niıı yeni seçimi dolayısiyle va 1 Tos_uı'., Oğlumu_z ko.medılerıy le hukkak bir ölümden kurtul ~1 
ma teşebbllsU mahiyetinde tell\kkl Sahlblyettar Fransız mabfelle zifeleri sona ermie bulunan yurt zehırlı kucak pıyesını oynamala na canla bac:ıla u"'raşan dO 

t b l • ç b ı il IS l 
edilmektedir. Bu teşebblls ons • rinde "vaziyetin son derecede cid J 939 Jzmir entet spor euboleri kapdaularıııın \'tmi I' rı_ m_u ~.t;lmdeldır.Ayrıcat I abrşam ~ t~mail Kamil Tarhnua miul18 f 

l ı gunu o,.. c en sonra n e eye ze _ . . . e• 
tUck'te yapılan ltalyen . Alman d olduğu, çUnkU spanyanın tolu cteıı seçimi dün yapılarak seçıl ı hirlı k1Jcak piyesıni temsil ede teeekkurlerımm ıbleğrna ıe' 
Rskert görOşmelerlle de sarih bir liler devletlerin her bereketine iş nasyonal Fuarı j . . gazetenizin tavassu\larını dl mıe kapdanlara tepligat repıl ceklerdır. Marsınde bulunacakları V k fi 1 ··ıdar• ' 
şekil almıştır. tirak edeceğine şüphe olmadığı bı' r mı' iyon ınu"' şterı" _ üç gün içiude saııatkAr Behıat 

1
• dd . a ı ~a·r Ht~k\ı:ıı • a· •' 

k b l dil kt d
. ını~tır. . \.U usı ve f'ŞI ı me• 

Salulılyeltar Fransız mabtelle a u e me e lr. D · t.arafıudaıı Halkevı amatörleriuo 1ı~ · "" x. d a nız kolunun da hir mıı v 
rinde Oğreolldiğioe göre halihazır l panya, OebelUttarık'ı tehdit Oln ugra~l lr. (mnkyaj 11asıl ynpılu) mevzulu I 23 Nisnn Milli Hak\miY" J 

1 

yıstn açılması kararloşlırılmıetır 1 çocıl 
da hararetle bir ltnlyoo-Alman·ls- edeceği ve Fronstl ile Şimali At , Mallarınızı şiındiden kt')nferanslar verilecekt.ır. beşlsngıcıdır. Bunun için. r~ 
paoyol askeri işbirliği hazırlanmak rika arasındaki nakliyata mani 

1 
Ou yıl deniz vasıtaları esaslı eo SanaıkArlar ~tersıııdrn ls- Aııyrnmı ohır k t('ı:.lt Pdılll1 

tadır, Foket bu lşbtrliğhıln şekli olablleceğl için umumi bir ibttınt hazırlayınz. kilde tıımır ediloceği gihi feni ~~~~=r~ı:rartı~'1~';;fl~~n~~ ıe~;ısıı~k~: tedlrç k E . kuri.l,.,ı' 
henDz tesbit edilmemiştir. halinde pek bUyOk bir rol oynıya ı 20 Ağustos _ 20 Eylül den oilhassa yelkenli vasıtalar y,ı ujlı-ay.waklar om duo An tal ocu aırgeme 1 

Komlnlern nleybtıırı paktı im cak veziyeltir. '::-..===----''"'"""======......; alıuacaktır. ya tnıikiyle döneceklerdir. Genel Merke% 
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_ SAYFA 3 YENi MERSiN 12 NlS:\~ :g39 

Ankara ©J ıg'[§) @/ İ l AH 
RQJyosunda Dünyada Neler ~~::, ~ERSiN 1 Mersin gümrük mü~ürlüğün~en 

bu114n1fu program IQl- Pı Y ı\SAS 1 1\ ul ıa ııı l ıııa-ıııa liizu ııı kalııı ıya ıı l\3sa, llaskiil 
-~ ~,..- @]== l1-4-Q3g ==mıı ~azıfa.<uı fl , K rıa pP, Koltuk, V~rı ç, S ı1 ar, lla l ı , l\ i-

T&r1ı.iye Radyodiflzyoo l11ransız Reisi Cumhurun uıı Pamuklar Ku. s. ıKuı. hm, Jha, ~larıgal ve saire d.-m ı rlrnş PŞya 2-4 4-~39 
:0~~•far1, Türkiye Radyosu Yedi senelik mesaisi Klevlant 37,410 c==-= da saal 10 da !ı\alıhı c(tktır. il"''• Radyosu. Dağm•b 35 bıtrUilerin Glimriik salış kornis\oınrna µ;P l-

'DALGA UZUNLUGU Fraıısadu yeni Cumhurre!- mf ziyaret kabul etm i ş, ssya- Kapı mala ~550 ı_n_e_h_· r.,..·i_. ----- 9- lwl-l 2-1 ~"" 
si intihabı münasebetiyle Fran hallerinde bir milyon kilomet l Koza ' k ı-L--A~H -- --

'il 16!19 bJ. ı. 3 Kcı. 120 kvv sız gazeteleri M. Löbrönün ye re mesafe kat'etmiş. 220Cı cocu ı Kırma w l/34 
11 A Q ğun vaftiz babası olmuş, rnem 1 Kozacı parlagı ' T 8 ı J' • • J lO . · lD.74 m 15195 Kes. di sene tık Cu~h~ır riyase.ti ~a tek etin muhtelif yerlerini ziya ı Buğday- Çavdar 8fSUS 8 8ul~8 flY8S8İtnu80 
,{ l<vv. T. A. • P. 31,70 m manında l'3Plıgı ışlere daır bır r!l tte kPrıdisine buket takdim Sert anadoJ 4,45 ~4r.r: · t r r1': t kt d' e lk lt~d i y uı i zi u gös terecPğ ı _ yer.le teslim olıırı -

•1> Kes. 20 Kvv, ıs n ıs ı ·neşre me e ır. una eden 72 küçük kızı ok şamış- Yumuşak 4,50 k 'f ~ 1 .. .. l k I 
azaranM Löbrön 200bi es t 3 0 1 m cı ve ~rsusun vncuar ~ O) llrHt~ va·i Ayrık ı 

1 
rı Çarşamba 12{4/1939 n ' n r ıı·. Yerli buğdayı ,5 
< 3 dt>re rıanı ile ma ruf malwl H 1 civarrnda hu hırı an 
'.3o Proğram Sarmısak Kokusu Çavdar ,67,5 • 

12,35 TUrk MUzi ~i AnadoJ yulaf 4 laŞlht·tfan ırnnrnnPSİ mucibince olmak şartile 
Ç1ıaoıar : Refik Fersan. Fahi Sever rn i siıı iz diyeni çok Bızim için imkansız olan Arpa 1 OUOOO ad•~ l parke ta ş ı k ıı p tt l ı zarf usul ile a lına -
re Fersan, ZUhdü Bardakoğ - gördüm aınme, . kokusurıu seve ş~ye. Amerikalılar imk~\n bul Anadol 4,1~,5 ca~llr. Ht<lıer taşın muhammen hedt> li a ltı kur uş 
~~ ni tıic görmedim... . maşl ar. Belediye, na ki~ vaBıta f Yerli 3,S5 olup he yeli ti mu mi yP.s İ nin nın va k ka t l t~ıa• İtı a l ak -

uyan : Melek Tok~öz. Bilmem dikkat ettiniz mi? l~rındaki heletcile~IA, erberle fNohut şark 6,50 c ;:ı si 450 liradır. lhaltı~ İ l 7 Nis a n 93 ~ Ptızar t P. Sİ 
1 - ...... - K" dTh' Trende, vapurda, bilhassa tram rın ı:ıa~ah _ saat sekızden akşam t fasulye anadol 6 • 1 . . 1 k·'. . ur 11 tcaz ' .. sRat yırmıye kadar sarmısakly 1 f . ı ,18 giitıii saa l 15 dP belet iye enc tinıPtıllH e )·a pı l a ca· 
• aı pe şrevı. vay ve otobusıe sarmısak ko- . . . ! u a yarlı 3 62 5 1 · · l l 1 2- t> • h' . . yemelerını yasak e tmış .. M . k k • • ğıııc arı ısh~klileriu ~ cl rluamesiru >P. el i yemı zdeu 

n.ahmı beyin - KUrdilihıcaz kan ır bıl P. tçı yolculAra tiksin Ano....ırı' kalılar m· 'ıdeye ·ınen ercıme ıar 5 00 kQ ""' \S hl ' aramaları i lan olıırıur. 30 4 .. 8 t 2 
r şarkı - Sana ey canımın ti verir, mide bulandırır ... Fa · yaş sarmısı:ığm kırk S9kiz sa a ep 10 

canı efendim knt ne yapacaksın ki, bunu at buram buram tüterek koku Tatlı çoğen 70,71 İ 1 B 0 
3. - Seli\hattin Pmar _Kürdili önle menin imkanı yoktur. ğunu öilmiyoı1ar gü\ibat.. Balmumu 69,70 
h~cazktır şarkı Nereden sev- ~ Cehri yok İçel vilayeti daimi encümenin~en 
dıın. 5ovyet Rusyal)ın nufusu Susam 18,50 Hcoelı nıukubiliııde kö~·lcre dağıtıl n ak İ (_fİ • ı 
!~~ sş:lflhattin - KUrd_ilihicaz Sovyet Rusyada 17 SOD•. Statistik netic~sine göre nü s· hYapağı salın alı:ıaeak 1 ~ lıaş damızlık boğa 20 Nisaıı 939 

rkı - Çılgınca sevıp k • d ı f 1 ıye yok ·ı · J fl l .. · S ·Zühdü R _ ' anun a yapı ın nü us yıızımı fusun yüzde 35 i işçi ve memur t.arı llllH rast ıyan er~en H! gmni saat. 011 l · e~te 
ardakogıu - Santur t 'f' b. · . 1 . Şark 47 taksimi (nan aını 1 ıtmış, netice erı yüzde 5!> i Kolkoz denilen ko- 45,46 ihale edilmtık iizeı·e icel \'İHlVC lİ daiıııi cııc ii uıc-

6 z · anlaşılmıştır. Sovyet Rusyanm . Anadol · k k l 'ı l · 
• UhtU Rardakoğlu • Türkü "f 1761 ~,. 

000 
d' 'l lektıf çiftliklere mensup köylu Aydın 52 nınce açı · e ~ ı tnıeyp, \.O nu mu~tur. 

·Ben" · lnuusu · b ır, 19"6 dü 808" E 1' - 1 ·· l ·ı 1
' l "'1 ? • z ııy_ı aldım k~çaktan. da yapılan &ıUfusu 147 milyon r. Yıkanmıı yapak , :> !.\SU 1 HŞagıc a go . erı en ull >uga aı·rn uııı-

-A B Uh.tu Bara~kog.lu - Türkü hesap edild ı ~ i ne göre 12 SE! ne Böylece umum nüfusun yuz
1
Güz yunu yok lıamnwn bı <lel i tarıe itibaı·ile 80 erden 960 l ira 

13,00enımmorcıceğırn. ide SovyetRusyanınnllfusu23 de94dU kolektif mesai siste , Konya malı tiftik 117 \C uıuvakkal tcuıiııatıda 7ı l · radır. 
'-' ·a Memleket s'3at ayarı, 1 milyon artmıştır. 1 mine girmiş bulunmaktadır. Yozgat 129 l i ·tckli l eriıı şa r t Paın ı• yi gör nh k \'P. ti aha fazla 
1 ~ n~ ve n:eteoro1ojı haberleri Keçi kılı 4s,so maltlnıat •• dinnı ~k urz11sund a b ıı lııııdu~u ıak.tİl'-
h 

,ı.,,14 Müzik (Riyaseti Cum Filibe nümune sergiai '"' ur Ba d tf • clt~ lu~ r giin <.Ja;nıi Pnciinu·n kal t> nıin P- uğ ranıala rı 
n osu • Şef : ·ıhsaa Kon 1 ~ı6 r'! • Al d'... 1 · Pirinçler 1 l l l cer ) Bulgar kıralının himayesi arm 4: ' sı man. ıger erı M 19,20 ve i ı ı e aiiuii lH~ li ~aatte ( ~ lll PZk1'11· eııc fi rııtınc 

1 y , y Ç k t T 1 ıraı ... , ·Marş_ Friı• altında olan altıncı Filibe nu ugos.av. unan, e ngı ız, c h . 18,15 baş vurmaları ilan olunur. 
2 • p ı · " · . b 10 . Leh ve Danimerkd firma1arıy Çey an ~ _ . ~ıneke -Aşk Valsı mune se .. gısı u sene nısan 0 . ay 290 ·340 ı Almacak lıoğ:ılar n evsafı: 
u M d 

1 
k ~~ . k d dı. 1 nısanda açılecalr. olan 10,, ı 

d' ercadante - Elisa ve clau a açı ara , " nısana a ar . . . Kchve ~ 1 ı -- Boğalar ct•rıup nıalı kır mızı yedi lıa) V.J H 

,•o i Uvertür ) dt>vam edecektir. İlk fili be nU ~~r s;on;k~env~:~e~~ s~;~~~:ı:ee~: Badem, çekirdek lardau o\nc ı ktı r. 
li.- .vv. Thurban - Afrika -1J0i mu~e sergisi 19.33 le açılmış reklerdir. 1 içleri 2 Boyl<lf'I l 25 sa n tİ 'l' de ı a~a ğı o'mıya caktı r . 
a ) M tı. zamandanberı. her ~ene ~e 1 Numune sergisinde Bulga 1 Tatla badem içi 95 3 - \ a ~l a rı ı ,5 im 2 arasn, <l a bulunaca ktır. 

arş vom olunan sergılerde teşhır ristan kendi mamulatıoı ve Acı · » » 61 62 
b )Serenad ı IA k k ., 9 Ağ·zlarırıda i ~ iclerı fazla daımi d •ş ol nın'. 1 caktır. 

) edenlerin sayısı 19$8 senesine mahsullerini teşhir ederek bu cı çe irde 1 • 

6 c Eğlenti kadaı· 422 den 1948 e ve ziya- 1 sayede mahreçlerini tev~ie mu 1 Urfa Yağı 90 95 ı 4 'l'.•r a"iil aza•'J lema ın ol acci k tı r · İÇ ve dış 
,.. -. H.Q Amers - Skoçya fanta retcilJrin sayısı da 120 bjıı<len va frak olmaktadır. Gerek ser İçel .. 75 h tSl<i lık l :H' ı l a n ve ll \ UJH3 il salim 0

1
3l' tlk l•r . 

-.ısı. ~---~~---..:...-.- ı · 

18 
205 bine cıkrnıştıl'. Son 1948 giye iştirak edenlere, gerekse ; N •• b t • ~§§§§§ 1 f> Boğa la rın ce nup ll'k : ııa llJ l-'ll up k ırm ızı 

,;ı~ Prog"' ram o e ÇI ~S _ tnşh i rcinirı 496 sını Avrupa ziy.ıretcilere rnutad olan ~olay r't ıı~li h a yvarıla ,.d .rn ol< Ci~ııta ~öre r e n klPr' İ kır-
.!3:> Mllzık ( D - · 1 E . • ·~ Pı.) ans rnüzi~ı • f ı rına arı teşkil ediyordu Bun lıkla!' gösterilmektedir. §~§§ eza ne mızı, hÖ leri ~ iirnı t> Iİ bulunacak s i ya lı Vfl)ll : t; ı l 

9<>c• K ·r 1 2 N' 9.)9 d sarı reıı~l~r kuhul edilmiyecektir. 
· onuşrna (Çocuk esirge ·, eknike uyan tavuk 1 - ıaan - ~., a 

fne kuruınu ) 1 HALK Eczanesidir 2-7- 1 2 18 
119, 15 TU k .... . Yazecağımız va kAya 1 Ni. lcri yerleri elektrik ampulleri!~ 
iYeti ) r rnnzagı ( FHsıl he sau geçmemiş olsaydı ioınmı aydınlattı. Tavuklar geç yatıp Osmanli Bankası 
Çrlanıar . Hakkı yacakbk Fakat hem l Nisan . erken kalkmağa başlayacaklar , t L A N 
rer Kadri. H· Derman. E~ atlatıldığından, hem de bütün ive bu suretle fazla yumurta 
Üfler H • .asan Gnr, Basrı Amerikan gazetecileri hayret vereceklerdi. Memlekette tffsarruf ha 

O ' amdı Tnkay. b b 'ki · · · h.d. ç·ftl'kt t ki reketı' nı'n ·ınkı'şa fına h·ızmet kuyanla . le a settı erı ıçın a ıseyi ı ı e yaşayan avu ar · 
fiye Tok r . Celili Tok&es, Sa· biz de iktibas etmekten Kendi dan biri ki, şimdi bütün beşe arzusunda olan Osmanlı Ban-
20,QO A .8 Y' mizi alamadık. riyeti hayrete düşürüyor, aydın kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
eri . J~ns, meleornlojı haber Vakanıo kahramanı bildi lak içinde geçen bu yeni baya CUzdanı ) hesabuıa tevdiat 
2o ', 5zıraat borsası ( fiyat ) gimiz cioaten bir tavuktur. Bu tı likayd! ile karşıladı. Gezdi yapanlara kur•a keşidesi su· 

, TOrk .. . ... . .... d 1 v 1 Çatı, 
1 

muzıgı tavuk Cluk isminde bir tavuk gı ve o aşhgı yer erde Pırıl - retile Hşağıdaki ikramiyeleri 
fik ; ar : Fahire Fersan, Re- çiftliği . sahibinin kümesinde dayan ampulleri hayretle sey tevzie karar vermiştir, 
lu ersan, ZUhtü Bıırd11koğ- aşıyordu. Mister Clark tavuk r~ dıildı. Ampuller tavuğu tes Keşıdı~fer 25 rnart ve 25 
Oku 

8 
rarını dahı fazla yumurtlatmak har w ve deruni .bir inkilip geçir EylOI tarihind~ ıcra o ı unecak 

ses y u "
1

1

0
1\r : Semahat Özden· içia küm~slerini ve gezindik n~ınegbe sevkk~tt1. .. Cluk. çif'tlidği ve her ı..eşide<le aşağıdaki 

1 
' qe '< Recaı u sa meaınıo uzvıyebn e ~ O b 1 i11ramiyeler dağıtılac1:1ktır: 

.- kuyanıar - M. ah 211 · Esham tahvilat kam i e bir değişiklik husule gel 
vı ur ppşre- • ::ı 1 • d' ç·· k- 11 · Türk ıı·ralık · b (f t) ı. un u ampu erıo yanma 1 ~' D biyo ~ nukut orsusı ıya v b v 1 d t T I 1000 - edenin _ 

1 
ki _ R ga ışladıgı tarihten dört gün · a e . .:.. .-

ııa lrtyıkrnı Mahur şarkı - So 21, :95 Neşeli P 8 . ar · ,.,. .. sonra tavuk bir yumurta yu- f 4 ,, ,, 250.-
3 - Latif o~. 21 ,30 Temsil ( lkı Kadın .ı ıpı 1 murta yumutladı. Fakat bu 1 5 " ,, 100.-
Alctı Uklı gan~n - Mahur 'ilarkı - - Komedi ) . . yumurta bildigimiz yumurtala · 

25 
'' '' ~g:~ 

4 - Ne rn hır gonca leb. Yat.an : füU'em Reşıd ra benzemiyordu. Şekli tıpkı oO " " 
kı • ç Yzen Rıza ·Suzinak şar 22,00 MUıik ( KUçilk Orkest- bir ampul gibiydi. Ampul ya 1 Cemao 8f> ralled tf.L. 5000.· 
S _ Noald:rıp ~algıyı. ra • Şef: Necip A~km ) murtanın ince tanfı. aynen : TUrk liralık tkramiye, 
a~r ş;zen Rıza - Kürdilihicaz 1 _ J . atr..tuss . Sabah havadis· h~kiki ampulde olduğu gibi, Aile sandığı hesabıoda-
6- n.er~kı - Gönlümü bRşka . teri vıd~ya benzi~en kıvrıntalar arı ki mevduatı kur'anın keşide 
simi ık F.ersan - Tanbur tak· ~ • T a ı . Viyano hülyaları zedıyordu. Mıster Clark. bu yu l edildiği tarihe tekaddUmeden 
") • I om 1 murtayı en yakın elektrık fab altı ay zarfında: 
rnas..eı lllinin - Hica k S 1 3 - z .ander - pi ol~a o·• N 1 rikasıoa götürdü. Tabii yumur T. L. So.- Tork lirasıiı· 
8 n ba z şsr ı oru 4 _ Bıı~t . Ar ez•) en s ı. o. t v · l d k' b' --ş .na Yesim. · a . •ııng on a ı ta ıat mu- dan aşağı dUşmemiş olan her 
Dern&~ltı tıey·ın JJ' k a ) PrelOd :ıesme gönderilerek orada teı mudi bu keşidelere ıştirak 

em - ııcaz şer ı - h' l k 9 - ıı 8ana b · b ) Menuet 1r 0 unacı hr. edcektir, 
ar 1ı y enı yad et. . ______ ...__. __ __.ı.__. 

kı • Se~da Usufun - Hicazşar c ) Adacıyo . v~-t---d---.--~ 
10 - H r Yı rnhun aşk eline d ) Kari yon (23 Nısan Çocuk Bayram' 3 3 n 3 Ş , 

. . a ıı Yu r . - .. o· "'ü ı Çoctıklar: fl h/.k . . JJ!. rnaısı. u un - Saı Be- :> • Hanns Lohr - ı lg n marş B ş N l"Eğl l ava te t esını uu-
21 23 OOM . C b d _ Pi ) ayramınızın .f'n, eıe ı1 en 

21 
·00 Mernıeket 

2
: •

45 
·.,4oz5ık < . az ; 0 b 

1 
. e ce-Ji olmaslDı Ögretmenledniz şün Ve kurumuna 

,OO Kon saat ayarı. .ı, '" on BJans ıa er ert v den isteyiniz 1 d t 
Ufnıa yarınki program. yor ım e • 

i ı a n 
içel vilayeti daimi encümenin~en 

1 si lı r" enin ca Ol i i kebir fil ' h ı il P.: i il d c k i lı us 11 ~ i 
ıdar.-ıyP ait lt> kke ve iHisal inde bıılıırı:ın i~ı odalı 
t•v P önii ne ı esadiif ed P. n hir t~ v lek ara nıiilki
\f>Lİ salılnıak liıP.re ic r> I ,·ila,·eti daiıui enciinw. . . . 
nirıce acık arttırmav<ı koııuluıuşıur. . . 

A ruırma ya konuları hıı m :llk ii n muhammen 
heıl.-1! ~ 25 İira ve muvakkat LPmirı a lı 15 liradır . 

Siiriilerı pP.y layıK had sa Jı ' dığı ta~t irde ihal ı) ~i 
·)o N ıs :-ın 939 hı rilıine l' ıl ~ t lı y arı Per ~0 n b e g ii rı ii 
s a ~l 15 ıl~ icra kılınac'1 ğı ıı dan ist1•kl iltn- in o giin 
lwlli saatle dainıi erıciime ıw ha~ vurmala rı ilan 
olunur. 2 7-1 2 -1 8 

i L A N 
Kiralı}{ daireler 

~tersin yoğurt pazara ka r .• ı .s ınd ı ve Bozk ti rl 
caddesi liz•~rinde mınıara t de 3 çer, diirdt>r oıliiit 
v~ l>iiliin korıfortı havi dairelerl e; altırıdak i dit~~ a u 
lar ~iralıklır. 

f.;teklilerin aynı dairedP. Doktol' AsLın Yltku ha 
ıulirocaotları Tt ı~ron nu nıa rusı: ı 7 2 

4-4 

i ı a n . 
1\cele satılık: E~v eşyası 

Silırk~ c,Hldt>sirıde lhll dvarı ıııl a isla11hııl fu . 
rurıo k aı·şı~Hıda 92 rıııııH· rolu Br. ~lulılar Hır -
'kt-1rin t1 vindP. ki PŞY·' 15 Nisan Cuma ı· t e i vP. Pa . 
zar glinü nHizayede ile ~a l ı lac,tkrıı·. 

11-12-1 4 



8AtIA4 

Pazarlık ilanı 
· içel Haf ia üaürlüğün~en 

l - JHer~i11 Giiuırii~ iiC a11b u l<ırı u olukları • 
ile bina catısı kirerııilltwinirı aklardmasana • 
ail tanzim kılman 8-ı .80 lirMlık keşıf evra 
kı üzer ine pazar lığa korrnlruuştur 

2- Pazarlık 27 4-939 larıhıııc ra lla~an per. 
~embe gür ii ~aat Jo dH NHfıa ~1iidürliiğiinde 
yapıfacaktır. 
istekli mu\•ukkat leminat parası olan 63.~8 
lirayı malSCi'lldığırıa makhuz mukabilinde 
)'atu·mış olroaları IAzımdır. 

4- Fcızla mahlmaL almak isteye11leri11 Nafıa 

miidiirliiğiirıe miiracaat Plmeleri ilan olunur. 
12-16-20-25 

1 l A N 
Acele satıhk ev ve fırun 

Nüzhetiye mahallesinde Yanık] mektep civarında altı 
fırun üslü iki oda bir salun bir mutbah ışiğida birde 
kilu odası ve havluyı havi bir bap hane acele satalıktır. 
Talip olanlar Matbaamızda Makinist Bay Esad Yarkıç ca 

müracaatları ilin olunur. 

-----------------------------------~ DOKTOR. OPR.ATÖR.. 

Recep· Say han 
ME)1LEKET llASTANE~l OPAHATÖUU 

Diyatermi Tedavisi yapılır. 
Hastalarını herg"n saat onbeşten sonra kabul ve teda 
vi eder, 

Adres: Hastane cadtltısi 46 l~o. lu sok<ık 
6 Nnmaı ada 

Buluklu B. IJpruidirı e\inde 

------------------------------------

1 
Kulak, Boğaz, Burun t\'lütahassısı 

DOKTOR. 

Ziya benson 
H.stalarını hergüo saat onbeşten sonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

1 

YENt MERSiN 

t. iş bankası . 
193g 

Kücük cari hesaplar ikramiye planı , 

3 2 'o o o l i r a ın ii l{ afat, 
Kuralar. 1 Şubat, ı \hı yıs, l Eyltil, 26 

1 

Ağuslo~, l ikirı cileşrin 

TAHilJLEUINDE CEKiLECEK TiH . 
• 

·---ikramiyeler: _____ _ 
1 Add ~ooo liralık = 2.ooo lira 
5 

" 
ı .ooo ,, - 5.ooo 

" 
8 ,, 500 

" - 4.ooo ,, 
16 

" 
250 ,, = 4 000 " 

60 
" 

loo ., = 6.000 " 95 . 50 4750 " 
., - " 250 

" 
25 

" - 6,250 
" 

4nn 32.000 

En az 50 lira mevduata bulunan h esaplar kuralira 

r·bil edilecektir.=~============ 
T. fŞ Bankasma para yatırmakla, y•lnız pAra bırik 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 
olursunuz. 

---------- Z - 21±2!2'.lX!i!Z! 52 LE CIA 

Vasfi Orgun 1 
Güven . 

Sigorta Sosyetesi 
Mümessili 

Y cııi ~f ersin basım 

vi en ~etin rnü~terilc

ri memnun edt•cek bir 

miikeııııncliyetdodir. 

·------------

12 NiSAN Ht39 

--w·--' Ü L G E NI ______ ,.. 
Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ci~erlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ü1gan 
losyonları, ülgen kremleri, Ülgen briyan: 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhı 
kor~aları ve sıhhi levazımatlaranı ehven 
fiyatla tPdarik edebilirsiniz. 

URA Y OA:ODERİ NO. 24 

ÜLGEN ITRlYAT DEPOSU 

Türkçe· F ransı zca-lngilizce 
A imanca dilleri üzerine 

Resimle 
Büyük Lügat 

12 lügat kitabıbirarada 
HABER gazetesi ıneınleket kültürüne 
tIDO~ IMIO(E~~ir @11.~&(}({ M~~~~ 

11 Mayis 1939 
Tarihinden itibaren her gün HABER 
gazetesi içindA forma forma bu kıymetli 

eserin neşrine baş1ıyor. 
Eser hakkında fazla tafsilat 

. aımak istiyenlerin 
''lstaobulda HABER i•zetesi idarehanesi,, adresine 

bir kartla müracaat edebilirler ___________________________________ .. 
~ersin Azak han 

No.4 
Yangııı - Xnkliyc - Hayat
Kaza - Onm - Otomobil 1 

N sa iye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

S i g o r ta 1 a r ı n ı zı 
En müsait şartlar ve 

1 
tediye kolayı ı klari le yapar 

A. Yakup Aslan 

FOTO GÜN Atatürk ün 
Adana Seyahatleri 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hasta hırını her günS-12 ı 5 - ı 8 e k~l dar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddesainde 
A ORES: Y oğurtpazan 

No.1 

Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çektirmek istiyen 
F O 'l, O G tine Bir defa uğramah~ır 
FOTO GÜN: Reaim çeker. 

Yeni cıktı , 
,.,.... ....... ~ 

Satış yeri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

ADANA 

Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gön; Amatör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve süratle çı~ar 

Adres: FOTO (;UN 
Bozkurt CRddr.si 

,_ ___________________________ ! ______ _ 

r Lisan Öğrenmek isteyenl~re 
Fransızca JJ;Juallimi 

HUSUSİ DERS VERİR. 
Ücret Ha~~rnd<ı ~liişkiilptıserıdlik Göslt>r111tız. 
Şeb ir; Haricinde olanlara Mekluplada Ders verilir. 

Arzu edenletin idarehanemize 
muracaatları 

Türk Hava Kurumu 
büyiil{ Piyaiığosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka 50,000, 40,000, 25,ooo; liralık ikramiye 

lerle 20,000 ve 15,ooo lirılik iki adet mükafat vardır 
Yeni tertipten bir bilet aluak iştirık ~tmeyi 

~lhmAl etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar 
an arasına girmiş olursunuz. 

Y ni Mersin Besımeviade Ba11lmıştır. 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annver~i 
~eri · ve a~rısız sii 1111el 

OL 

yapHr. 
Fakir çocuklara parasn 

Adres ; Tarsus paşa ge
zi nosu karşısı 

Y[Ni MERSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K 

Altıaylık 000. 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Volctı .. r. 

Resmi ilinatın satın 10 
Kuruştur. ı..;ı._-.-... _______ , ..... 

SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ 1 

- NASIL ~I 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı rapora 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş: Bt>rrak Kale,iyet; '' loo sm3 suya sarfolunan N. lo 

nıikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Reııksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler icin sarfolunan müvelli-

• dülhomuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitrat ''No ii,, ,, o.0040 

Tadı ; LAtif 
Tea nılil; Mutedil 

1\ itrat "No 2,, yok 
Amonvak ''NlJ3,, Yok 

F~nnin en son usullerin"e riayet ederek k.aynadığı yerinden ilıb9 : 
ren istasyona kadar ici k alay lı kM vanizli borularla içi mermer döşeh 
bellurhavuzlara dökül~ıektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve . kimyevi 
evsa fını muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim
vagerimize ve .Adana Sıhhat Halı.aıılığıuıo tayinettiği Sıhhiye ml?!nıtı· 
; n huznrhtruıcfa iamacanalar vtı vagonlar KA YADRLEN suyu ile 
vık Hıuiıktau sonra doldunı lıuaklH ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
dan rniihlirlmı~rek ş~hrimize gelmektedir. 


