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lngiltere ve Fransa Romanya ile Yunanistana yardım 
garantisinde bulundular 

B. Çemberı8Yn ve B. o·aıcidiye beklenilen 
nutuklarını söylediler 

------ I 

Bu memleketlere karşı yapılacak tecavü:.; iki devlet kuvvetleri 
ile rnüdaf aa edilecek. 

Garanti sefirler vasıtasile alakalılarci bildirildi 
An~a.ra 13 a.a. [Radyodan] hır. Bu garanti Yuuani::~tanın J yan ederim, demi~tir. 

he ~n~ıltere B~şvekili H. Çqm sı~ı ~niina~~b~tı ı~alfı.m olan l Jlu garanti İngiltere sefir 
1 laJ n beklemlen beyanatmı Turkıye lıukuıııetıne de biJ- ]eri vasıtasile alakadar devlet 

i''Pmış ve evvelce Arnavut- dirilir. lere bildirilmi~tir. 
Uk.tan bahsetmiş, buranııı i~- .lfraıı . a hiikumeti de aynı Fransa Başvekili I>a.ladi-

Macarlar 
Transilvanyayı 

istiyorlar 
Ankara 13 A.A. (Radyodan) 

Macar gazeteleri; sıra Trsnsil
vaoyaoındır. Burası Maca•ietana 
ilhak olunmahdır Gazeteler; 

Bunun halli için bütün Ma
car vatanperverleri mal ve can· 
!arını fedaya hazır bulunmakta 
dırlar. dire razılar neeretwekte 
dirler. 

Yugoslavya 
Hudutta askeri ted· 

birler almadı Kaliniu biiyük bir endi:;ıe gnraııtivi Roınanva ve Yunan ve de avni mealde garanti ver 
llYauuırdığını ve .Arnavutlu· lıükfmı~tlrrine Y~rmistir. ;ni~ T'e. bevanatta bulunmuş- Ankara 1:3 a.a. [Radyodan] 
ğ ' y • 
b~11 • ~ardını taleb ettigini 'B. Çemberlayn, bu l)eya- tur. . . Belgı·:ıddan bildiriliyor: 
ıl<Iıruıkten sonra; B. Çem- natmdan sonra, İtalyan lıüku B. Dalndıye İngıltere - Yugoslavyanın Arnavutluk 

berlnyu, Büyük Britanya yar metino son hnrokfı.tile verdiği . Polonya knı·şılıklı anlaşmasın hududunda askeri tedbirler 
dırn garantisinin Yunanistana teminatı ihJ:11 etmi~ olduğun-' dan memnuniyetini bildir- aldığı haberleri burada tekzip 

;.e Roınaııyaya Fransa ile bir dan tee"!siifleriıni açıkca be.I miştir. edilmiştir. ----

~~te temin edilmiş olduğunu 1 . Trablusgarpta soyıemiş ve lm aaranti husu- ngiltere Dış işleri komitesı 

~::!:,~~:7•dakt beyanatta bu Bir topicintı yaptı. İtalyan Sünusi ihtilali 
1 b~fu~ 

k ngiltere lıükfımeti Bal- taahhu•• tlerı·nı• tetkik etti 
an Yarım adasının statuko- Ankara 13 A.A. (Radyodan) 

sunun tleği ti "l . I . . . Trablus~an gelen 1olcuların 
sunda az ş. 11 memesı lıu~u- 8 Musolınının 8 . Çemberlayne husuaf söylediklerine atfen Havas ajan· 

.aını vardımı ' 'a.pa- 1 
Cakt • • b • h d d • • J b h d ·ı · sı bildirmektedir: ıı·. rr me fup gön er iğin en a Se 1 ıyor • Trab\ueta alınan cok eiddet· 
. Yunanistan ve Romanya- li tedbirlere rağmen Sünaei ihti 

)'ı sarahat Ankara 13 a.a. [Radyodan] ye nazırı Lord Halifaks da ııııi bütün eiddetile artmakta ve 
. en veya imaen telı-

dıd edecek lıeı·lı . b' . . . Londradan Havas ajansı bil- hazır bulunmuştur. hasmane hareket bütün memle· 
" t k angı ır 'a~ı- d" . .. .A kette deum e&mektedir • 
.ı e arşısınua y . ırıyor: Çemberlayn bugun vam 
Ro unanıstan ve D . 1 . k "t . t 1 manya 1 'll" . ı. ı~ orı ·omı e:n op an- Kanıarasmda bevana.tta bulu le • nı ı km·vetlcrıy le 1 

' " 

arşı_ koymayı ha ·ati menfa- ınış ve bu toplantı, 1taJyan ııarak İtalyanlar tarafından 
'-tlerı d ) ı .. k ~ ı· · ı l .. · ı · · t t ı· ·ı · ü h l u en bultlnklarında bu ıu ·uıuc mm ta:ı ı ıut ermı e Yunani~tana karşı her tüdü ngı ız m te assıs a 

• 
mı 

Mısır ~ükômeti 

Yeni Arnavutluk hükumeti teşekkül etti 

Mebusan Meclisi 
Arnavutluk tacının italya kra· 

hna tevdiine karar verdi 
Kont Ciyano firana geldi 

Roma 13 a.a. [Radyodan] j ş~1rkiil et~i~, ~.talyan }~aşistle 
Romadan bildiriliyor: I rıııden gonulluler kaydolun-

Yeni Arnavutluk lıükıiıne maya başlanu~tır. 
l\[usolini, 1tah·a ilo Arna 

ti t~ekkül etmiştir. Arnavut- vutlnğun birh:şnıesi ınünase-
luk meclisi mebusırnı toplana betile memleketin her tarnfın
rak eski Arnavutluk anayasa- da Ayın on altıncı pazar ğü

~ının düştüğüne Ye kıymeti nü İtalya vo Arnavutluk bay 
kalmadığına, Arnavutluk ta- rakhırilo Bihlenınosiııi emret
cının İtalyan kral ve halefle- miştir. 
rina tevdiino karar vermi~tir. Ilnrieiyo nazırı Kont Oi-

İlk mahalli müfroze te- yano Tirana gelmiştir. 

Zonguldakta bir kömür oca
ğı işletmeye açıldı 

Çata/ağzında da büyük bir kömür 
silosu yapılıyor 

Zonauldaktao on iki kilo· ! caktır. Vagonlara tahmiHU, 9İDQ 
metre uzakta olup r irmi bee se ler ve el kunetirle rapılmıra 
nedenberi kapatılmıe olJto Kara· caktır. Her vagon silonun altın 
don kömürü ocakları Etibank daki oluklara yaoaeacak te beı 
tarafından gene aoılmıetır. dakikada kömürle doldurulacak· 

Banka, ocakta bir çok reni hr 
tesisat, civarında da mühendis, Devlet Demiryolları idaresi, 
usta te ameleler için bü1ük pav Çatalag:ı.ı istasyonundan, bu ra· 
yonlar ve on kadar bina saptır· 
mıetır 

Bu ocakların kömürleri hu ~e~leketlere karşı İngiltere ~i~ ~tnıi~tir. Bu a.rnda .. Mu~o~ telı<lidin lııgiltere için gayrı • • • 
ktıdarındaki biitiin Yardımı lıııınıu Çenıherlavne gonderdı d t t l"kk' dil ğ" . rının prO}eSını sust bir dekovil hattı ile Qatal-

derhal yaı> . · gi hu usi bir ıncl~tup da oldu os ane e a 1 e ece. ı~ı kabul etti ağzı istasyonuna indirilecek, ora 

pılmakto olan kömür silosuna kR 
dar 745 metrelik bir demir1olu 
yaptırmıetır. 40 metrelik demir 
köprü de dahil olarak bu 101 

~eceli gündüzlü çahearak iki ay 
da bitirilmietir --- "-rllla) ı muvafık bu- .. . süvlivecektir. Türkiye ıçııt -=-- . ğu soylonınoktedır. ' .~ • . . •. . Aııkııra 13 A.A (Radyodan} da Etibbnk tarafından yaptırıl· 

Amerika l·ıe l' "r ı· · b lı .... boylo hu· teınınat varılıp vo- Kahiıedeıı bıldirilıyor: makta olan altmıe metre bovun ~. ..ıu.U~<> ını U USUı,ı 1 • • • .. ... ı 

k ~ tl k . t"kl rılmıyeceğı lıenuz malum de- Baij9ekil lngiliz askeri müea deki kömür silosuna ,doldurula 
T . me tubunda ı.ı.rnavu u ıs ı - ·ı :ı· 

rcaret ._ l b ı· . t ·ı· t 1 ı ğı ull'. vir heyeıiııi kabul etmietır .,· y f mURaVe e- a uıın, n!!ı rn - ta ya an aş 3 ada .., ] Mısır limı:ınlarının denizaltı 
namemiz masilo gnyri kabili telif olma Ankara ~:l a.a. [Radyodan gemılerine kareı a~larla mubRfa· 

iki n1a kadar, ocllklardao si 
toya kömür getirilmi1e baolana 
caktır • 

Yangın 
A k ı <.lığını biluirınoktedir. H.oyter 8Jamn; B. Mmmli- za edilmesi hakkındaki deniz 

n ara 18 ll,u "Radyodan" ' ' .. . . . . . . · · M h-Türkiye cü h . . h- k ~ I\.onııtoıım ı<_;tıınaı ıkı saat nııun B. Çomberlay~e gön- mütabasaısları projesi ısır u· 
Bir bankaya taarruz Dün şehrimizde bir 

iner . . m urıyetı u u· .. .. . . . . . • kumeti tarafından kabul edil· edildi ev tamamen yandı. ler 1 ıle Bırleeik Amerika dev ~urmuş vo lm toplantıda Ba1 clerdıgı bıldırılen mektubu katı mietir. 
de 

1
• arasında 1 nisan 939 tarihin 1 vekil Çemhorlnvn ile Harici surette valanlamaktadır. KudUs, (a.a.) - Silahlı Arap Dün eehrimizde Kıela cadrte 

' lmıa edllmie olan an tasmanın 1 
• : .. Almanya - ı'talya ile ispanya lar Y.ııtadakt Arap bankasına ta sinde saat 17 yi 15 geçe Bar Ha 

d~ •• ~ hatlarını evvelce lıildırmıs • İrana gı"den he•vetı·mı·.,. d k 860 ı ııı {il ean Aekarıu evinde bir yangın ı-. 'J M J L J • J J arruz e ere 2 og z rasını çıkmıe ev tamamen ranmıetır. 
1 arasmua muaneue ımza anuı alarak kaçmak istP.mlşle~dlr. Fıı- İı;eı İtl!D!İflki eeyalardan hiç 

5 Anlaema taıhikat mevknne Kardeş Irak topraklarında kat hadise mahalline yetışen po· bir eey kurtulamamıetır. Nüfus 
llla1ıa 939 da gırecektir 1 Ankara 13 a a. (Radfodan) llslerdeo kurtulabilmek için para fal yGktur 

Bu anıaemayn göretarafeyn
1 büyük törenle ka la d Alınan haberlere göre 23·24 ları bırakıp kaçmışhsrdır lça zE~e bitieik bir ufak et de 

~alları kaytsız earteız eo ziya _ fŞI n 1 Martta yapılau Alman . lepanyo~ Polls hu mahallenin etrııfını yaomıetır, Bundan baeka bitieik 
t 

6 mazharı müea&deye milletler • • k L İtalya • lspanyol muahedelerı çevirmiş ve mlltecuvlzlerl yakılaJ ev olmadığından rangın etrafa 
;rıte~ine aöre idhal edilecektir lleyetımtzı arşılayan heyet Irak hüHU· i mzalanmıetır. mak için araştırmalara başlamış· siyaret e&memietir 
1 lnerıkau muhtelif ihracat mal met Ve ordusunun se/emını bı.ldı•rdı• Bu muahedelerde Ademi te· tır Yangın mahalline 
•runııdan il -''k oatüz hakkında maddeler var· müdüriyle emniret 
ll . lı mru resmi nisbe A 

emniret 
Amirler 
intizamı Dl tenkis etmietir H f. k M 1.1 b 'ld' dır. Fakat birbirlerine kareı 81 ı manya ve polisler yetieerek 

ti ti ::ıı ma~larımııı istifade et ey at şere me a şam usu u& üyük bir ziyaf at varı 1 kert taahh6tler ifade etmemekte muhafaza etmielefrdir 
muafıyet k dlr. Cenubi Amerı·LaJa- Bu yangın İl ai1emizio him mittir T onıolize edil R 

d • arafırnııdan A 'k Ankara 13 a,a •Radyodan • Japonlar D h ·ı · (} k ·ı· mele muhtaç bir vaziyette oldu 
an 1dha1 euıaimiz 11 mer•d aı ıran •eliahdinio düQün mera a ı iye ..- e ı ı da sömürge iİtiyor gunu göstermie ve maaıe1-1ef ilgi 

muhtelif RÜmrük lt n~~t arı ~ miode bulunacak heyetimiz te aevahate çıkıyor lilerin alAkasızlıQını tebarüz et 
mıotır 1 Japı merasime ietirak edecek askeri Portekiz gemisini 'J Nevrork a.a. - Haftalık tirmietir 

Bazı maddelerd , kıtamız kardeo frak toprakları Dahilire Vekili Faik Ôztra· •auaıoeıs• mecmuası, Almanca Beledi1e reisimizin nazarı 
t e rapı k h-kü t , zaptettiler kın rakında Anadolu dahilinde dikkatini celp E\deriz 
enıillt miktarı tudur: .an na girmie gere . u. me _ e ge bir tetkik eeyabaline çıkacatı ha tabeUirilmie bir harta ııeeretmek 

e· k t rekse halkın samımı ıezahuratı1 J Şunkiog a.ft. - Hongkong H 1 il f ıne o omobılleri Ve ber terilmektedir. Faik Öztrak, tedir. Bu haritadan AlmBofaDJD ayvan ar verg 'ı s'ı mu·ke 8 
•kaamı " le kareılaomıetır 1 dan bildirild\Qine ııöre, 5 nisan bilhasaa Orta v~ Cenubi Anado cenubi Amerikada sömürge iste • 
tı ... . tuıde 60 Heyetimiz Irak Musal ~olor da Oo japoo harp aemiıl Şana ı 

8d ik tebhlr makı"n aJ b k rı 88 JndRkl tilftyet merkezlerini geze dı' "'t' aolaaıJmaktadır. •sömürge erı' ne kolaylık 
l\adJo •e akeaını arı • 12 duau kurmaJ ae anının Y e har ile Utenoa arasında . aiden celulr. Bu tetkikat bitirildikten l' " . 

b • 75 tinde bir beset tarafından kareı dokuz portekı" z •apuranu rakılı nra baıı . k ıaaıha alma#a hakkımız vardır• ıbaresi H k 
,~1aıı, heaap 98 teknik ına 1 I so 1enı anun , · &) va olar \'ergisi anunu· 
.. n l anmıetır rarak Vunk'a eetketmlılerdir. ıarı hazırlanacaktır vardır Trioidat ve Tobaco'ııun nun mükellP1.iere tahmil etti"'i 

' arı " 88 H t kardee Irak hüktlmet & 
l>az,1 eye muhabbe Portakiı konso. ıosa ddn ker v ı· p 

1
. b k Kurıaud dükalıQ'ıa d au ı 7 inci ı mecburı>· •Hiere ve kanuna riayet 

neti iolenmie deriler • 40 •e ordusunun selAm •e. . fiJetı Şanghaydakı jııpoo maka a 1 ve ar 1 aş ammız 1 asırda geleu Alın anlar tarsfıudan etmıyE\:ııer hakkında t~t~ik olu· 

R ~ 1 
tini hevetı'mı"ze bildirmıetır 1 matı oezdı'ode nrotesto ederek - ı dıldı- "'ı· ayrıca • ·b d- nacak muamelelere IAvıkırle va· 

Omanya ra 1 B' .. k ~ mlifreze selAm r va B Behcet Kemal Çıg-ıar ıega e . a .urı e ti· kıt olmamaları rüzü~deo hay· 
'l# r 1 ~ .aa erı . . I vapurların aerbest bırakılmasını , " mektedır vao sahiplerinin kanun büküm• 
r.. l k l eaoıını ıfı.. etmıetır istemietir. Veoezüelil h kk d d ı h k 

'« 8 0S "1VO ta t 1 \' Vali •e Parti baekanımıı a ın a e. lar !erine arkırı are et ederek ce 
tl!i QuJ Beyeı reisımiz nhisar ar e , Japon koneoloau, meselenin H k d 16 

lıQ ·ı. Rılknüddin Naaubio~lu ile al ta a ıncı asırda Aagboarg za gördükleri anlaeılmıetır. Mali 
loile gÖrÜfeCek kili Bay Rana askeri tehie et japon amiralliRini alAkadar etti kevleri mütettieiB. Bebcet Kemal ıan gelen bir Alman ailenin bu ye vekA~eti hayvanlar vergisi mü 

Aıı\c etmie&ir, Mumaıleyh mutasarrıfın ğioi bahane ederek, bu talebi QaQ'lar dün Tareusa gitmieler rara yerleeti~i kaydedilmektedir kelleflermln kanun v~ muamele 
Bel~raddara 13 a.a. (Radyodan) evinde diğtır heyet azası de otel kabul etmemietir. dir 8 • . . . . . lere vukufsuzluk yüzuoden ceza 

Roın an bildiriliyor: de misafir edılmielerdir, Akeam Hııbar alındığına göre, mez Valimiz akeam şehrimize . u uç erazının ısımlerı go görmemelerini temin için maliye 
ra kral an"' kralı ile Yugoslav eerefıne büyükhir zıyafet verilf'n kılr doku7. vapurda bulunan iki dönmüelerdir, Ba:v Kemal Qıığlar uk harflerle basılmıetır ve bun teekil!tının mükellefleri guote 

naıb1· ı 0 •· yolour'un .. 1·yec~"'ı bitmek Tarsus Halkevini de teftı• ede larıo Cermaııhkla alakadar old ler te sair \lasıtalarla •envı·r "e kat rapıla" arasında bir mül4 I heyetımiz Musuldtıll Kerk lie u!U . .• I • v • y 
va~ı ııörlenmektedir. hareket etmietir ı Ozeredır. oektlr ğu bu ıuretletebarOı eUirilmielir kaz etmelerini karartaııtırmııtır. 
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-- SAYFA 3 YENi MERSiN 14 NiSAN 1939 

Ankara [Q] ___ [gj 1 ~[§)~~~--~~._·~~ ; i l A N 

D •• d N 1 Oldu MERSiN K l k d . 1 Radyosunda Unya a e er Oiuyor j ira ı aıre er 
b PiYt\SARI ~· . d B k UrGnkü program 1QJ- [jj 1 .u.-rsm yoğurl p:tzarı karşism a ve oz urt 

-.. _,..._ @)== 13-4-939 ==@ caddesi üzerinde numara ı de 3 cer, dörder odalı 
Türkiye Radyodifüzyo~ Vindsor Düşesinin beyanati Pamuklar !u 8 · ~ vP. blilün konforu havi dairelerle, ~handaki dükkan 

Poatıı ~ . Klevlant 38, 39 I k. l k 
''rı, Turkıye Radyosu Orta ha.ili bir aile kadar sakin yaŞıyoro.z Dağmalı 34,35 ar ıra ı lır. 

Ank•ra Radyosu. E 1 d'kl • .. d b . d ö 
1 

d" ki b .. Kapı mah 3
6

3
7
,34 lsteklilP-rin aynı dairede Doktor Aslan Yakuba 

D ven ı erı gun en erı ır. y e z.nne ıyorum u Koza , •. 
ALGA UZUNLUGU biç bir gazeteci ile konuşm• tan İngiltere balkanın kocam Kırma yok nıuracaaıları Telefon numar~sı: 17 2 

l639 DJ ı 3 K 2 k yan Viodı;or clüşesi Madam bak, kında hissiyatı bir çok ve Kozncı puJağı 32,33 2-2 ,.. . . es. 1 O vv ı Ç d 1 A Q 19 ,.. Simpson da nihayet Pariste bir silelerle tezahür eden şekiıden Buğday- av ar 
20 . .;. · · •4 m, 15105 Kes. s d ı 

"' ziyafette Amerikah genç bir 1 gayri olıuo, ert ana o 
94fı vv. 1'. A. P. !H,70 m kadın gazeteciye kısa bir mü İzdı"vacımız vesilt'Sile öyle Yumuşak 

>5 Kes. 20 Kvv. 
lakat vermiştir. yalanl1r ortaya çıktı ki teksip '('{erli buğdayı 

Cuma 14/4/1939 Madam Simpson bayatla bile etmedık, Meseli bir çok } Çavdar 
12,30 Proğram rı hakkında şunları !oylemiş Dük'ün krallık yapma)c istemelAnadol yulaf 
12,35 Türk Mti . R'' p tir: diğini ortaya çıkardılar. Haki· Arpa 
13,0Q Me 1 k zı 1 

- f . - Dük ile birlikte geçin katte katiyen böyl~ bir Ş'"Y yok Ana~ol 
ı.ıj;tns m e et SB ıtt ayarı, mekte olduğumuz hayatın mat j tur.. Kendisinin G 1 Prensi Y f'rlı 
ıa 1 :- ve meteo olnji IJ.tberleri buatı alakadu edecek hiç bir · ;ken ne kadar çalışkan oldu- Nohut şark 
p; )''14 

( Karışık program - safhası :olmadığı kanaatinde- ğunu herkesçe malumdur. lioy fasulye an_adol 
17,ao yim .. Hayatımız isteğimiz gibi lece bir gün kendisine kral ol Yula~ yerh 
d Konuşma ( lnkilap tHihi gayet az vakalı ve orta halli mak sırası ğelioce neden ça Mercımek ıuk 
ı~reıeri • Halkevinden naklen) t' bir aile kadar sakin olarak i lışmaktao vazgeçsin. Bilakis Sahlep ~ 
l 

•30 Proğram geçiyor. çalııır ve arzu ettiği telakki Tatlı ço1ıen 
a~~ B l 
t'ı,";$~ MUzik (Bir kuartet _ Uzun müddet dedikodusu yolunda bımlcler yapmak is • m~mu 
d) t d" O · t" t ... Cehrı 

l skren izd ivacımızıu ıebebleri er ı.. nun vazıye ı a.m.men 
9.oo ({ l 1 _ k baıkadar Susam 

19 15 onuşma zanuo undugu adar m6him D ··: t• Yapat.ı 
, Tu k . d - · ıd · B emıı ar. • 

Yetı) r mUzıği (Fasıl he egı ar. . ~n evlenirken koca Uzun senelerden beri ev Si h 

iman mevkıı ve is · h' b" ya ÇısıanJ mıne ıç ır lenmeleri dedikodusu çalkanan ş k 
ref [/' a: .: Hakkı Derman, Eş- zaman kapılmıı degilim. dük ve düıeı Vindos'un mllı ar 

naarı H o·· · I B"•tu k 1 d l ~ b" . Anadol Otı • asan ur, Besra u 0 va • ar Y e anı ır terek bayatları hakkında nıha d 
O .er, Racndi Tokay. ! surette cereyan etti ki hepai yet kendi ağızla11adan ıaıalü Ayk ın 

kuyan : Celal Toks ·,nio manasını tahlil imkansız· mat almak ta mümkünoldu. YGıü anmıı yapak 
20,00 • e.s z yunu 
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ler· .A1aos, meteoroloji haber Konya mala Jiftik 
1
' zıraat b · Y 129 2o 15 Orıia s ı (fiyat) Grenviç nısfınnehar dairesi ozgat 

Ç 
, TUrk rnüzigvi Keçi kıh 48,50 
alanıar : V . Greuviç rasadhanesini bil na şehrin ışıkları mAni oldu 

san Re . ecıhe. Fahire Fer ginleri. Londranın gece ışıkla ğunn göre Grenviçi başka bir Pirinçler 
o ' fık Fersen rındon şikayet ediyorlar. yere oalcıetrnek lazım gelecek Mııraı kuyaoıar • N '· . 21,22 

19,20 
290 840 

kan R"d'f · ecrni Rıza Abis Grenvınc; rasadhanes! Lond O zemau da bUtUn haritaları Ceyhan 

1 Ok ı 8 Neydik. rada büyük bir park ortasında yeniqen cızıp yapmak şart ola Çay 
~ ~ SadUY1anıar - Hicaz peşrevi . dır. Yeryüzündeki ontun harita cak. Bu güçlükleri kim başl\ra Kahve 10~ 

62 

95 

u lah a'" lar, bu rasadhanenin bulundu bilir? B d k' d k 'll~ f;)anın • Hicaz yO _ a em, çe ır e 
semaisi _ Nid . ğu nok tadaki nısfınnehar dai Frhnsanın tanınmış ccg içleri 

~ • ııacı A ·r eyım . resine göre yapılmıştır. rafya bilginleriodP.n biri: Bey Tatlı badem içi 95 
kı , 8 . rı beyin· Hicaz şar Rasadhanerıin çalışmaları H:tler beşarırl demiş. Acı • • 61 
( . b ea ırn halim f ı rakinla . 

l\efi k F Acı çelJirdek 9 
Simi. ersen· Tanbur tek· Eyfelin ellinci yıl dönüm{i Urfa Yağı 90 
5 fçeı 75 

• B i nıe rı e ı• Pttr stc Eyfel kules ı n ııı 50 «Bu merd ı vAn i iki haziran ---------.;._~--L-
Yıııar ııe ş n • Hıcsz şark ı - incı yaşı kutltt n<h. Bu mUna-1192:3 te p rn re Lrıbr ı c bisik- NöbelÇİ ;,~~~§1§ 
6 • Ded .çabuk geçdı . sebetıe kult!<le ve kule cı var ın let l~ ı ndı.» 
kar . enın • Hıenz şa rkı - Şu da t I' çok t"ğl ı-nceler lArtıp p e!'lf• Lahric gMz .-tecidir. Eczane 

Şı ltı dağda hı 
1 

ed ııt1ı . 
7 - Oed . r Y~şı . Hu • ğ r c l ı•ı s ıı asıı ıda , E tt• ıı l · Hının d mı me'li -
isi. enın - Hıraı Sliz sema halkı '" çok a ıa a<hı r etien de I veu erı <1 1:' 347 bııs !j ınttK tır. 
8 . S 

1 
kulenin demir merdı veni bf:' Şl O ınek, P erre La .,r i c'ırı 

e nhatr Şarkı _ ın Pına r - HUz1.am na atıılan şu l&vha idı : l camlıaılığ : tar.he geçın ı ~I .. 
9 Aşl{ınJa surunsem - s 1 • 
Şar~ı ~ ahat~ i n Pınar • HUzzam Başsız yaşıyanlar Tuzlu nehir Memlekette tasarruf ha 

Se ı'·" d reketioin in"işafına hızmı.ı t lo ,, ,JI' um orı u. Bırçok böcekler vardır ki, Nehir ul:ıırı tatlı veya acı ~ 
..... Fail K arzusunda olan OsmAnlı B~m-

Şarı. ti pa ncı - Hüzzam başları kesı li rse ölmezler. olur, Fakat tuzlu olmaz. Yer 
•ll B kHsı, Aı le Sandığı (Tasarruf 

ııa,.1 • ilklUm bUklUm sırma Mesala k<t rıncr. lsr. Karın yüzünde yalnız bir teır tuzlu 
"n Cüzdanı ) hesabına .tevdiat rı • canın başın ı k esrnışler. karın nahır vurdır. Bu neh ı r Kda· 

4;1 nr. · yıı panlarar ur'a lrnşıdAsı su· 
·vv M ca hiç a ldırış etmemış, yoluna lonyeda, Argostoli şehrı civrın 

21 ,00 emJeket saat ayarı. devam etmış... dan akıp geçer. Bu nehrin kay retile HŞıtğıdaki ikramiY,eleri 
l<orıuşrna ( H rt ı · b' · .. tevzıe karar vermiı:ıtir. Ser\' İsi) a e ık spor Karası kesılen ır çekır· negını bulamıyor. Ancak Kefa " 

2ı, 1
5 

ge on heş gün başsız yaşami~, ıonyada sık sık Zdlzele oluşuna Keşıdeler 25 mart ve 25 
biyo • nEsham, tahvilat. kam vUcOdUnden . ayrJ ~Oş~n çekir ~re, bu nehir sularının votka EyJQl tarıbinde icra olunacak 

21 • . ukut boreusı (r t) geni n başı ıse yırmı Uç gUn nık arazide toplanma kta oldu ve her keşidede epğıdaki 
21 ·;·'J Neşeli plakıar - R ıya ömür sü rmüş. ğu kanaAti vardır. ilı.rımiyeler dağıtılacaktı : 
la;) O MUıik ( Senfoni.k pl;\ k Türk liralık 
22. ~o Mu . k ltalyada yeni meclis ı adet T. L. ı~.-

J zı { M 4: ,, ,, 2 o. -
I' eıoctil 5 1Bller. Pi.) er ve so h alyada mebuıan mecliJ Yeni mabuıl1rdan 167 aı' " '' -
q o k • 'v 25 '' •• O,· 
<u OOM sinin liğvedilere yenne • n.op sermayeleri yekünu 19 milyon 50 1' 
~t}· Uzi k ( Cazbaod _ Pi. ) " " 445. 
'0,45 ~4 porasyonlar meclisi,, geçtiği ve lir.,ti bulan büyük tirke.tlerin Ceman §H ,taded T.~. so1 •. 
.,. 

1 
Son ajans haberlerı· d · b J d ki d B ı 4 

.rarın~ · ve ve bu meclisin e ııe af a 1 er nı ır. un arın cemaa 834 TUclr liralık lllramjye, 
~--- gı yaıılmışti. Ecnebi gazetele mecliıi idare azaları v rchr. Aile ndı~ hesabında-

~~~===~~--- ri 11İtalyan milletini temsil Hemen bütün İtalyan tröstle· ki mevduatı kur'anın keşide 
Vurd § Un n· r. · ıre"ı 

ru,~aaux: 
ıı:ı ~ ŞenliQ'idir 

Çocu~ 
ku •ev! 

1<irn8 . 
t&ız b b .. k .. k 

vavruları k oynu u u 
Yılda bir lıt lltl•rmak için 
Esirgeme k a Vet· ÇOCUK 

_ _ orurnuna üye ol! 

eden,, bu meclisin teıekilül rinin şefleri mecliste mebuıol edildiği tarih~ telırıddUmedPn 
tarzı hakkında maliimak veri muşlardır. Maden sanayii işci H ltı ay zarfında: 
o J ı · d T. L. So.· Türk lirasın · r •r: era e yeni mecliste temıil et 

• ..... ı· · · 1 d' dan aşağı düşmemiş olan her 
"-Orporsyonlar mec ısı,, mıı er 11. Bunların mü eHili d' b k 'd 

1 
t ı. 

ind k" . . mu ı u eşı e ere ış re ... 
~ ı mebuslardan 37 sı arıs Milao~lu büyük fabrikaWr Re edcektir, 

tokrattar. Yalnız bunlı11n ital ı daellidir. Bu zat sermareleri ·-----------r
yaoın meclDu mes•h•İ sathi ye yekunu 200 milyon lireti ~ulan Va tanda ş ; 
ll'r i 1 O bin hektarı bulan çift bir çok mad"n sanayii ıirket ' Hava tehlikesini dü-
likleri vardır B buslarsn leri tröstünün reisidir ve mec {j k 

• • · u me ı . d .. . 1 . . t ş n ve urumuna 
ekserısı buyük bank11cılar-ı lıste ma en ıanayu ış erıoı e d 
dır · ınıil etmektedir. ya~ ım et. 

i ı a n 
Acele satılık ev eşyası 

S lırk ... c:iddt1sinde Hal civarında istanbul fu . 
runu karşı~ıı ı da 92 rrnm,,rolu Or. ~luhtar 8P.r
kerin evindP.k i Pşya 15 Nisan Cumartesi ve Pa
zar günü miizay~de ile Qatılacc1ktır. 

1 

11-12-14 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.( 00 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her oevi Banka muameleleri 

Para hi d ~ lİrt'111.,,. .. 8 800 lira 
ikramiye vt r c k. 

Ziraat Bankasında kumbAralı ve ihharsız Tasarruf 
bAsaplsrında en ez 50 lirası huhmanlara senPde 4 defa 
çelrilecAk kur'a ile 11ş ğıdaki p lAna göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirahtı 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 ., 
4 ,, 250 ., J .ooo ., 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo 
120 
160 

,, 
., 
" 

5o 
4o 
2o 

,, 
,, 
,, 

5.ooo ,, 
4.800 ,, 
3.i>oo ,, 

D l~K AT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde O/o ao fadaıil Verilecektir 

kur'alar tenede 4 defa , i Eyltıl, Biriacik&nun, t mart .... 
luatran tarihlerln•e ~kllecaktir. 

...................................... ,... ............... 1!1111111 ........... ~ 

T. iş bankası 
1939 

I<. üçiih cari hesaplar. ikramiye planı 

3 2,000 lira mükafat 
Kuralar. 1 Şubat, l ~ayıs, 1 Eyh11, 26 

Ağustos, ı ikinciteşrin 

'f \Rı HLEHINDE CEKiLECEKTiR. • 

___ ikramiyeler: _____ _ 

ı Adt>l 2 000 liralak = 2.ooo lira 
5 ,, L ooo ,, - 5 ooo ,, 
8 

16 

60 
95 

" 
" 
" 
• 
" ., 

5ou ,. 
,. 

loo ., 
50 ., 

,, 

- 4 000 
" = 4 000 
" 

- 6 000 
" 

- 4750 ,, 
- 6,250 " --

32.000 

En H 50 lira mevduatı bulwıao hesalar kuralırda 
r•bil edil eceli.tir. 

T. tş Bank•sına para yatırmakla, yalnız plra bırik· 
tirmiı olmaz, aypi ~amanda taliinizi de denemiş 

lursunuz. 

... ..................................... ~----------



8A\'.FA 4 TENi MERSiN 14 NiSAN ı ~ay 

·---------------------·-------------,------------------· :------~~~-----= • 
yenı 

• 
mersın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi gazete 

eynl. Mers·ın • ı ı y,11ıh fa~ıla~ız. intişarın 1 
• da muvaf fa/uyetını halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

1 y EN i 1\1 ER si N : Sizin Ga.zete~idir Dertlerinize dileklerinize mı 
M [ R S ı H sut un lan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

lN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/ 010 İrath Aile sigortası 
hakkında bir misal 

Hİ811.L 

30 yafında bir kimıe 2S ıe 
ne müddetle 5000 liraya ıigor · 
at oluna bu müddet zarfında 
her ıene 193 lira Gcret öder. 
Siıortalı vadede bayatta iıe 

5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden meıeli ıiıorta ol· 
duğu tarihten bir ıene ıonra 

vefat ederıe ailesi atatıdaki 
paraları alır; 

Siıortalı meblitın 
% 10 u derhal.. lira 500 
24 ıene muddetle 
her ıene ıermaye-
nin % 10 irad ola· 
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade ıelince ıi· 
tortalı meblit 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

ıigorb\oın vadesinde, ıigorta· 
lı berhayat iıe kendiıine, ıi· 

rortalı vadeden evvel ölmüt 
iıe bak 1ahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orgun 

Sağhk 

Eczanesi 
ersin 6ümrü~ karşısmda 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
ye ve müstahzaratıl 
ıbulunur. ------= 

..... ____ _.i Ü L G E Ni, __ ,.__,,; 

Ülgen · Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ü1ge0 
l?syo~la_rı, ülg43n kremleri, ülgen briY~~ 
tanlerı, ulgen tale podraları, ülgen sur 
kor~aları ve sıhhi levazırnatlannı ehV-d 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

URA Y CADDERİ NO. 24 

ÜLGEN ITRiY AT DEPOSU 

T ürkçe-F ransızca-lngilizce 
A imanca dilleri üzerine · 

Resimle 
Büyük Lügat 

12 lügat kitabıbirarada 
HABER gazetesi meınleket kültürilf1e 

OORrR? lHIR~rAAll§ıi' @lL~&G({ M~~~-
11 Mayıs 1939 

Tarihinden itibaren her gün HAB8~ 
gazetesi içindA forma forma bu kıymed 

eserin neşrine başlıyor. 

Eser hakkında fazla tafsilat 
aımak istiyenlerin 

''fıtanbulda HABER i•zetesi idarehanesi,, adretİ_, 
bir kartla müracaat edebilirler ___________________________ _, 

KİTAP GA2 ETE VE ~ECMUA 1 
·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler (vra~ı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~egen~irmek • şartile yapıhr. 

Nsaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

FOTO GÜN -, Ataturkün 
Adana Seyahatleri 

Ya %8 D 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çektirmek istiyen 

F O 'J' O Çin ne Bir defa uğramah~ır 
Yeni cıktı 

FOTO GUN: Resim ceker. 
# 

Foto Gün; ~ ğranJisman yapar. , 
............. # 

Satış yeri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

Foto Gün; A motör işleri görür. 
Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 

.\ ı 1 rn·: FuTO t;ON 
Roılı urt CRcidPsi ADANA 

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

1
- Lisan Öğı·eıııııek ist~y~nı~re 

Fransızca },Juallimi 
HUSUSİ D E RS VERİR. 

Ücrel lhıkkınd::ı ~Jiişldılp• ~··rıctlı~ (;ö ... r• ruı.,z 
Şehir; Hericinde olanlara Mtktuplada Ders verilir. 

Arzu edenlfmn ıdsrehaııemize 
muracastları 

Türk Hava Kurumu 
büyi1k Pi'yanğosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Bü .. l'ük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka 5010001 4o ooo, 25,ooo; liralık ikramiye 

lerle 20,000 ve 15,ooo lirnlik iki adet mükifat vardır 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştırak dmeyi 

!ihmal etmeyinix. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar 
a" aramna girmiş olursunuz. 

-----·---------------------------~ Yeni Mersin Baaımevinde BHdmıştar. 

Fenni Sünnetçi 

· Sıt~ı T annverdi 
"'eri ve ağrısız sü ımet 
yapar. 

Fakir çocuklar·a parasıı 
Adres ; Tarsus paşa ga

zinosu karşısı 

Y[Ni MfRSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ Türkiye Hariç 

Şerait İ için için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylıR 300 500 

Bir aylık 100 Voktıır. 

Resmi ilinabn ıabn 10 
Kuruştur. 

A. Vakup Aslan • 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etaı>İf 

HHstalarını her gün8- ı 2 ı 5 - ı 8 e k~dar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddesaiad• 
ADRES: Y oğurtpazatl 

No.1 

SIHHATİNIZI KOR.UYUNUZ! 

- I'"' ASIL Mı 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEk~~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala rapora tlt 

TAHLiL R.\PORU 
Görünüş: Berrak Kaleviy~l; "ıoo smn suya sarfülum,n N. ıo 

mikdarı,, 0.2 soı3· 
Renk · : Henksiz M.-cmu serLlik dtırecesi "Fransız,, 1 5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddPl~r için sarfolunan müvelli .. 

Tadı ; LAlif 
Teamiil; Mutedil 

Sülfat "SO 4,, 
Klor "CI ,, 
Nilrat "No ii,, 
l itrat "No 2,, 

dtilhumuza litrede o.4o mgr· 
lilred~ 0.0033 f.r 

,, 0.007 4 
,, 0.0()40 \ ~: 

yO~ Ol 

A nıonyak ''NU3,, Yok 
Fennin en son usullerine riayel ederek ~aynadığı yerind~n İLi~ ieı 

ren istasyona kadar içi kalaylı kAI vanizli borularla içi mermer dôŞ ~ !~ 
belludıavuzlara dökülmektedir. Oradan d';l bütün Fiziki ve kiruYe 
evsafnu muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi ld~ Br 
yagerimize ve Adana Sıhhat ttakanhğının tayineltiği Sıhhiye nı >.tl

1ilt. let, 

ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar • KAY ADELEN suyu 11 ~:; 
yıkandıktan ~onra doldurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru tarafı 
dan mühürlenerek şnhrimize gelmektedir 


