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sitesiııdo 
ler iyi neticeler verdi Teşekkürleri 

ingiltere Krah B. 
Beki kabul etti 

Polonya Hariciye nazırı do
nanma manevralarında 

hazır bulunacak 
Romanyaya, Polonyoya verilecek ga

rantinin ayni verilmiyor 
L Ankara 5 n.a. (Radyodao)

ond radan bildirili yor: 
Ankara 5 a.a (Radyodan)-

Londradan bildiriliyor: ' 

Aııkara 5 A.A. (Radyodan) 

Baş~ekil Rofık Saydam ye 

niden Boşrnkıllete getirilmesi 

dolayıı;ile yurdun her tarafın

dan almak•a olduklnrı ıebrik 

telgraf ve mektuplarına ayrı ar 

rı cernp vermeye imkAn bulama 

dıklrırıudan hakkırıda gösterilen 

teveJcühe teeekkürlerini ibli\jta 

Anadolu Ajarısını memur e:mie· 

lerdir. 

Fransız Hari-
c iye nazırı 

lngihere • Polonya müıake 
teleri · · . 1>' 1 netıcelere urmıştır. 

Umumirelle iyi malumat Harici siyaset hak-
alnn bir büyük fogiliz gazetesi,~ ı_ d / d 

Lord Halifaks il~ BP.k Hra· 
:ı~nda Avrupa veziyoti etrafında 
.. or· 

uemeler olmuştur. 
p 

1 
İngiltere Hariciye Nazırı, 

frıgillerenin Polonyaya verdiği Rln a par amentO a 
garantinin ayı ıoın Romenyaya İzahat Verdi 
verilmiyeceğiııi, hu devletle ayrı 
olarak müzakereler cereyan ede Ankara 5 s.ıı . (Radyodan)-0 

onya Hariciye Nazırına Avru 
Pa d ce~im yazmaktadır. Fransa Hariciye nazırı H:ıri • evlelleri) le giriemie olduQ'u 
muz k J\ ııknra, 5 .A . .A. (Rndyudaıı) ciye encümeni toplantısında 
terıniştir. }Jcmdratlan bildiriliyor: Frane.a · lngiltere ve Polonya 

a ereler hakkında izahat 1 
B B r Jnuiliz Kralı Polonya. l.ıari- müzakerelerini anlatmıe te mu· 1 le ugıltorenin Polon '"' 

18Ja bir ikraıalta bulunması- oiyo nazırı U. Bok'i kabul et- fassal izahat vermiştir. 
~:ı görüş ilmüştür. s. Bek Basçe mi., tir. Surife meselesi de görüşül
d k .Cemtıerlarnle bir saat elli Bay Bok Portmartonde ya- 1 müş ve gelecek toplantıda teıkık 

ak ıka müzakerelere devam ede pılacnk ln~iliz clonnıınıası ıııa 
1 
edilmek üzre ruınamefe alın 

ce lir. ııevralarında lmlunncaktır. mıştır. 
------~----------~------------:----------f r ansa Hava Nazırının lngiltere Deniz Aşırı Ticaret Nazırı 

lon~ra seyahatı 
İngiliz Hava nazırı 

Londraya döndü 
b · Mumaileyh beyanatında diyor ki: ır teblit neşretti 1 I 

Ankara 5 a.a (Radyodan)- Her gittiğim yerde ingi iz 
Lon~~adan bildirili)·or; . 1 Silahlanmasın ı Sordular 

. rausa Hava nazırmın zıya 

:::.~!~·~~,b~:i~~·ıı '·~~~~:.m~;;; Onlara Silahlanma işin~eki terakkimizi söyle~im 
u tebliğde· 

1 

Müteaddit fen müşavirlarıle A nk:ıra 5 a.n. [lfodyo<lnn]' da 
R~len ~"'ransa Havn nazırı ilo in Londrn<l:uı:bil<liriliyor: 

ına l fmı:ı t iRtomi~ 1!3r<lir. 

:X azır vor<liği cova.pta: 
R•here ır . 
t k ava ntt1. ırı arll.sıııda mü lknolıi meınlelrntlerın<le 
l':l eteler. olrnuslur. Bu müzake (J'ozmokte lrnlnnaıı lıwili"' Do 

erde guuün il l" 1 e o 
IUlanınaıı 1 

tyflç urıuın kar uiz a n·ı Ticarot na:ı:ırı bugün 
1 9e layyare yedek pnr ' 

Qaları imnUhın . . t:wvnrc ile tokholnıdnn Lond 
IÖ ü _ ın geuışletılmesı · · 

r sulınüş\ür. rayıı golnıi~tir. 

d h.Görü~meler gorı iş bir saha l.ıonclrnyn gelir gelıuez 
a ır 

ın k ınde yapılmak tadı,.. denil kendi. ini gnzetecilcr zi.\·aret 
8 

tedir. l 1 kk -... etmiş ve ynptığı i~ or ıa · · m 

«Hor noroyc ugradıysaın 

bana ilk sorulan sual ~u ol-

ınu~tur: 

lngiltore silftlılnnrnasının 

süratle ilerleyip ilerlemediği. 

Biitiin hu memleketleri 

Cenaze merasimi 
dün yapıldı Türkiyat kürsüsl'i 

hakkında bir 
m akale Musulda İngiliz konso osunu 

öldürdüler ve konsolosha
neyi ateşlediler 

Bükreş, - Romen ünivorsi· 

lesi uir Türkiyat kürsüsü ihdası 

dolayısiyle Cnivorsnl gazetesinin 

~·azdı~ı lıir makoledo bu kürsü Burada örfi idare ilan edileli 
nün açılmasında çok gecıkildiği 

Ankara 5 a.a. [Ra<lyodan] memleketlerinde derin teel!!~iir kaydP.dilmektedir. 

lrak V cliahdı Prcııs .Fay- uyaııdırnn~tır. Gazete, d'ğer Balkan mom!e 

sal, İkinci l!'ay•ml atlı ile kral Cenaze mera. imi ~ar~aııı- ketlerirıde olduttu gibi Türk kül 

il:1n e<lilmi~tir. I ba giinii ynr.ılacaktır. . ürü, Romen rnılli içtimai hesa 

Prens AbJullalı ıınib tayin ~I n:-<u)dau Hnğdacla verılen tıun da nüfuz etmiştir. Bu sebcıp 
ec.lilıııi~tir. lıabcrloro g<>re; Mu!iııldu krn- le mokaledo milli hayntilo bağlı 

Xiyabet ıııecli:-;i kurulun- lın 'Vefatı halrnri iizcrino 1 ıı- lı~ı t lan 'türk dilinin Romon 

caya kadar lıiiküın<lnrhk sala giliz kon~olo u Ultliiriilmii~ ,-e ünivorsitesinde öğrenilmesiyle 

hiyetlerini lıi.ikihuet icra oc.le- konsoloı;lıaneye atoş '""rilıniş- Türk milli hazinei evrakında ve 
r.ektir. tir. 

milfi kütüphaneloriudo Romen 
Irakta 40 günlük ınatonı Londrad:m da. Nusulda milli tarıhı hakkında totkikat ya 

ilan edilmi~, krahn vofntı yal- örfi idare ililu edildiği hil<li- pılm!1;,ı da kolaslasacak denmek 

nız Irakta değil bütiin arap ı·ilmektodir. ted ır • 

Eski f ransu ticaret nazuı 
Fili be sergisine 

gelecek 
Ankara, 5 A.A (Radyodaıı) 

Sofyadan bildiriliyor : 
Salahiyeaar malınfılden öğ 

renildiğine göre 10 Niı,;anda Fi· 
libede aoılacak sugide Fransız 
pavyonunun resmi küendnıı yap 
mak üıere eski Frnusız licaret 
nazırı gelecek ıir. 

Eskı Nazır Fransız Dulgırr 

ticaretile alakadar meseleleri gö 
rüşecoklir. 

Gafenko 

_ ___,,_ ,.~---------

Milli Güreş 
Takımımız 

Bu hafta sonunda Osloya 
gidiyor 

Türk milli gütt>Ş lnkımımız Vehbi Emrenin reisli~inde antre 
bu ayrn 7 ci gıiııü greko - ro nör veLir id areci ile 9güresçıden 
men Avrupa güreş unıı i yonası mürekkeptir 
ııa iş ı i rak etmek üzern ş .. tı imiz Mi lj lakımımız ınüsab kıı 
den harel el edl'Cekıir. Müııaba l ıa:d~n son~o ~vrupanın bazı 
kal ar ayın 25 ude Qı;lod u ) opı buyuk şohırlerınde knı·~ılaşma 
lacaktır ıar yapacaktır takıma so~ılenler: 

l ,1 · 11~ k k b" Ağır siklette Mehm ı Çoban 
ı.• ı ı ta ımımıı n ıl clors 

A nka,aya geliyor t yarı nğırda Musıafn Çakmak, or 
stanbuldnn arın 9 uııd n hnro 'ki At l ı1.1 · ı· r _ . . ta eı ette ıme l• ersın ı ya ı 

Sofya, - Rükrcşten bıl,iirıl· ket eclıwek musabaka trrı h t ıden orladn Celal Alık, hs.fıf sıkletle 
diı:tine ııöre. Rom ,ıııya Il11rici1 e ev~el o~ıodn bulunar~k egzersiz y dŞar doğu en hafıfte Muatnf 
uttzırı Gafeuko, ayın ik_ıııcı ı~ısfı 

1 
ıerırıe, ~evam ertec~ktır lü~ siklAlle Kemal Ayrıca iki 

içori•inde Aııkara ve Aıına gıd•· ı Ekıp federaııron başkam B ılıııraı ••rdl', 

cekt~.afeııkonuıı, Balkan aııtanll SO M ff A 8 ( R L [ 8 
nın son Bükreş toplantısında 

Türkiye Hariciye "ekili Soraı'OA' 
lu ile Yunan Bıışn kili MP.tab vs 
tarafıııdnn momleketler ı 110 cit>\ -

lı:tlerine ıcabet etmekle oldu~u 

hıldırılmek tedir. 

İtalyanın Arnavutluğu işgal 
edeceği y lanlanıyor !ngiltoreııin ticnrot moselele

rindou ziyaJc lugilteronin si-

S u ri ye meclisi ~~~::~lllfi'1 al:ik:ıdnr otıııok- Beden ter~iyesi İçel ~ölgesi Baride c;ıkan bir gaz.ete ise bunun 

fesi h m i e d ile c ek? 1. . I ~~eı~~uı:~~:;~o c::;~~,~~~ma 1 b. bütdçe~i . [' Aıık:ır:ı ::l~~-U::~;:,:,]:i~~~:,~:.,:~,ilıliriliyor. 
ısıu<le <lch~ctlı ter.ıkkı otını~ 34 ın ye ıyuz ıra . . 

1 
\ il lt ı 8 . . . ' 1 

.. • '1 . Ba:.ı:ı ceıwhı gazotolorı ve Hn<lyo an .ı l'nav11 uğun a u tak d 1 rde R eısıcu m hu r olduğumuzu ~o~·lcdııu. olarak tesbit edildı 1 yanlar tarafmdan i~gal e<lilot•cg-i haberini Yorıni~lorclir. 
H • A • · • t•f ' Beden terbiyesi IQel bölgesi ttalya ajan:-ı hunun a:.-:ıılsız olduğunu bilclirmeye me-
aşım tasının ıs 1 a fran ~o hü~ômeti büdceei otuz dö~t bin Y_ed_i yuz ~mudur. 
d \J • • • 1 • lira olarak tesbıt edılmıeıır Re:-;mi ınehnfil Arnıwutlnk istikl:1line ve toııınmiyeti e ecegı soy enıyor Eski taahhütleri Bildc• ıaedik İQİII merkeze mülkfrosino jtnh·nııııı dokuıının-ıııo n<ln ıniisnado edilıııiye-s · - gönderilecek 9e tasdikinden sou w • urıred · · k · · b ,E h · ,,. k t· ·1 d" Ce e gretler genieledik· ı utla me~lıetekı e serıyetın u re• ettı ra hazirandan hibaren tatbikine ceoı ·anna llluO ır. 

tikte kabine buhranı deum et· karara bnğlı •atanr kitlesine men baelanacaktır Baride çıknu hir gazete ise yapılnıı tekziplere rağ 
h Qe •ataoilere muhalif ve bil· sup mebu lordan ıbaret olduğu Ankara 

5 
a.a. (Radyodan)- ·f "t f men Arnnnıtluk kralınııı nrzu ile 1tnlyn ve ArııaYutluk 

aaaa F 1 . . k'l Burgos hüktlmeıi eski Cum ranaı y o U 
oıa raııeııların naeiri efkarı nu düşünerek kabıno:vı tee 

1 
e huriya&ci hükumet tarafından nrnsında miizakoroler dm·:ım etmekte olduğunu yazmakta 

Qık::,:•telerde bu girde pıao 1 cee•roı edemem•ktedhler ·;nu ~: J8pıla o ıeahhO ııeriııi fesheımiı tamamlanıyor -ve pek yakııılarıln ,\ rıumıU ıık oalıilloı-ino 1 tal yan kıtnntı-
•ini0 f .ancak mebusan mecli ilk celsede ademı ılıma a 

1 
tir. Nafia VekAleıi Trabzon nın ihraz e<lilecoğini hil<lirmoktedir. 

roıundeaı~ı ile kabil olabileceği düşmek muhakkaktır. ..._., ~ Trabzon _ lran transit yolunun 

n akı neşriyat artmaktadır, Binaenaleyh bir kabine ku Ameri~a l.u·Lometı' e~emmiyetini ~öz ~n.üne alarak 
lla aö~e lhte~e1$)rin mütalaaları· rulmlfsı ve Fraosızla~I~ . ye~i ba~ il 1 bır an euel ıkmalıuı kararlae 
lrıe8 büıun karııııklıklardan l tan müzakereye gırışılebılmesı j .. 

uı oı " _ k- 8 ·ye Bitaraflık kanunu- tırmıştır. Vekalet bun~n ıçın tneaıia an tneclistir. Çünkü bu iQin tek <;are • buguo u .urı . mevcut ve her sene verılen ısh 
kahu1 Re~an 31 kAaunsani de meclisini fesih ederek yenı bır nU fadil ediyor sisata ilhe olrrak 19:i9 büdCeıoi 
1936 lll etıı1ti bir karar sureti ile intihap yapmaktır. ne 196 bin lira koymuetur. 
etıniYeuahedesi esasına istinat Bu fıkri ileri suren gazete Ankara 5 an. (Radyodan)- = 
tanınıa~ her hangi bir hükümoti f lerdeu bazılc.ırı, ayni parti olan Veşiııgtondan bildiriliyor; Her gııo blıılerce y1:1vruyu 
F "a v R A · · bu Bilaraflık kauuııunu tadil raneızı e buaua harıcınde eısıcümhur Hn~ıın ıasıuın senin yardımın, senin şefkatin 
k ar te j ü k- ı· · r h anaemıya edecek olan lJarıciye encümeni 

arar ~"rıtı " llldsa giriem~meğe g n u meo ısı es e f le slne.slndo barıodırım Çocuk 
M Y oırt · H Ko ilk ıoplnntısıııı yapecnktır. 

Romanya hariciye 
bey natı 

Ankara 5 A.A. [Radyodan]-- 13iikro~ten bildiriliyor. 

Homanyn Haricfre na~ırı Honınnyauııı battı hareketi . . . 
hakkında beyanatta imlıınmuştnr. \To lnı· hoynııatta; ]fo. 
m:rnynııın hattı lıar(\koti lıi~ bir ~iiphoyc meydan vermiye

ook kadar sarihtir. 
e. d •uı \' 1 uıtıırıdaıı C mıl Cal!ı icın bu &PIAhıyetı o .- Müzalreroler aleni olacaktır 'E~trgeme Kurumudur Yıld a bi 

lerj üst Ütıte ~u fı HaffJr katııne 1 mıser u ırn launc ğı ve o ıakdır l 1 b' h lira ver Çocuk Eı>lrgeme Kuru Romanyn teahlıiit l oriııc riayot oılocek \'e hnuntlnrmı 

muhafaza ctle<'ek tir. Bundan ua~kn bir Stiz siiy fonıe:"o ba

~~-~.:;;~.-ıı.:ı;ııı-...1111!111,...- cet yoktur demiştir. 

ınuetur Ouı •Btıfaya meohuı· o' de Reı ioünılıuruu da istifa>a Avrupadtı mu ıteme ır arp 
leılcile me ardan sonra kabineyi ı mecbur kalaCaRını yazmaktadır· tehlikesi Amerikay ı nazik vaz i- muna Uye ol 1 

mur edilen biıaraf ze lar • yete sokmtk\adır. 



6 NiSAN 1939 Perşembe YENi MERSiN 

On doktızuncu asır harplerinin sonıınc1ısu 19 Mayısa Hazırlık 
---------------~~----------------------------------------- · 

Gelibolu Harbi , Maarif Vekaleti 
- i 

YAZAN: DOUGLAS JER.ROLD 

kareı kareııa durdular, ve Suv 
lada son teerinin kar fırtınaları 
iQinde her iki taraftaki siperler 
eel altında kalıp donduQ'u za 

men her iki tarafın garnizonları 
kareılıklı anlaşma ile siperler 
den dııarı çıktılnr. Her iki ta 
ra( ta eiddetli soğukta, kendi po 
litikacıları tarafından bulunan 

düımandan daha mühim bir 
düeman buldular. · 

Harbin neticesi üzerine mü 
essir olan askeri tedbirler biz 
lnğilterede Miralay Mustafa Ke 

mal Beyin harp sahasına hamlet 
mı,,Qı severiz. Bu zatın 9 ve 10 

at?uetoeta Suvladaki enerj ik hare 

kfi.h belki harpte nihai netice 
üz.erine amil olmuetur. Eğer 

maQ'lubiyete katlanacak isek hic 
olmazsa bu, büyük bir adamın 
eli1le olsun. BunuIJla beraber 
Gelibolu harbını silhtan ziyade 
askerin savaeı, kolay eeref te 
min eden bir harp her iki tara 
fın da zorluklarla mücndelesi 
olarak tel4kkt etmesi teıcib ede 
riz . Türkler adetçe daha az idı; 

Bize gelince; iklim korkunç ve 

belki de mühlik bir engeldi. 
Ahlbaba rakınındaki zeytın 
ağaQları iQinde, bandonun, bü 
tün milletlerin istifadesi için ça 
lındıe-ı ve sineklerle susuzluğun 

verdiQi işkenceden kurtulduA'o 
muz kısa faııla1ı bozacak hiç 

bir mermi atılmadıQı Jt..z gecele 
rini hatırlıyorum. Fakat onda 
dokuz en korkun düemanlarımız 
sineklerle susuzluk idi ve nefre 

timizi bunlara tahsis ederdik. 
Fılhakika iklime alıŞm>e olan 
Türklerin sineklere ve onların 

sebep Ölacakları neticeye kareı 
mu afi ret kesbetliklerini (veya 
biz böyle tasavvur ediyorduk) 

ve bol sularirle bizim üzerimize 
hoe olmıyan bir rüçhaniyete ma 
tık olduklarını zannediyorduk; 
ve hatta sonteerinde iklimleri bi 
?.İ aldatp 16 derecede don yaptı 

ğı zomıın düemantarımız bizi in 
kieara uğr•ı tmıelardı. Maamafıh, 

onlardan esirgenmie ve kıakan 

dıklarını umduğumuz bir teselli 

miz vardır. Rom! Harp levazımı 

/ \ ' 

Mısır hükümeti 
Gümrük tarifesiı1de bazi 

ğişiklikler yapti 
de-

Değişiklikler en ziyade buğday ve un 
maddeleri üzerinedir 

Mısır hDkOmellnln, bıızı mad·,çe ziyadeleşmek llzere. 3 Sterling 
delerin gıımrOk rt>s\ınleılode de- ve dıtba ıışeğı olduğu zsmıın 945 
ğişlkllk ytıpttn 25 ş ı b "t 1939 ht· milım (evvelce 1205 milim idil 
rlbll kararnHm~sıne bıığlı listede olarak teı;bU edllml~tir. 
şu noktalar nıızım dikkati celbet- Un gUmrUk resminin de buğ 
mektedlr . day resimlerine naz ran lstifiısı 

Yüz ~ilometreli~ ~isi~let 
yanşlan 

Geçen pazar günü 
yapıldı 

Geçen p. zar günü eehrimiz 

de yüz kilometre dahilinde pisik 

let yarışları yapılmıetır 

Yarıeta mezkur mesafeyi 3 
saat 25 d aki kada olm hk ııoretile 

binloiligl Mersin idman yurdun 

dan Hikmet, İkincilil!i 3 saat 30 
dnkikada Seyf•, üQüncülüğü de 
3 saat 50 dakikada A:i Ekber 

Buğday gllınrOk resminin, ev esttsı edilmiş, yalnız aradaki fark 
velce olduğu gibi, Avustralya bağ eveelce 100 kilo başıoa 350 mi (23 NiSAN ÇOCUK HAYRAMJ) 
dayınıo Loodra borsıısıodııkl flat lim iken bu kerre 450 millm çıka Sinema sahiplerine 
larma göre tesbttl esası muhafazl:l rılmıştır. Mıtmafi buğday gOmrOk Çocuk Bayramındtt çocuk-
edilmlş, yoloız reslm nlsbetlerl, , 
umumiyetle 100 kiloda 2f,() mllim resmi 100 kiloda 260 milim teDı ı lara öğretici, eğlendirici, terbi- , 

(kiloda takriben ı.5 l'Ork kuruşu) zil edilmiş oldıı~u için netlcede 1 yevl fı lmler hazırlıyarak bayrıı ı Kültür direktörü 
indirilmiştir. Avuslrttlva bıığdttvı . un gUmrOk resmınlt;ı de lGO mili~ ma iştir ilk ediniz • ı [ 

oın Londra borsusındnki fuıtı, too azaltılmış olunduğu görülmektedır -- _ ' Si if keye gitti 
başına 8 sterlıog ve dttbR vüks.-k 1 Diğer mııddelerde yttpıhın de kazaumıelardır Vı ! ıiyet küllür dıreklörU Şe 
olduğu zısmıın gümrllk resmi 100 ğişikliklerde ise gUmrOk resimle Önüm.üzdeki pazar günü 125 fık Ergüııdfız Silifke okullarını 
kilo için a80 mllım, •evvelca 740 ri evvelki hadlere nazaran umu kilometre üzerinde )'lP ış yapıla tefL • ş etmek üıere dün şehrimiz 
milim idi, olarak ve rıat dOtlUk 1 miyetle yUkıeltllmlştlr. oaktır dE1u "ılıfkeye gitmiıtır 

İŞARETLER 

Bahçe - Çiçek 

v o. 
-------------------·~-

V i 1a.vet1 erde 

ikinci ~eyneJmilel otomo~il 
salonu Belgrad~a açılaca~ 

Belgrad, a.a. - ikinci bet; 
aelmilel oıomolııl salonu, krtt11 

mümessili, hükumet erkQoı '
1 

bu tezahüre ietirak eden meınl" 
kellerin diplomatik mümessi118. 

riııin huzuru ile dün Belgrad'd' 
açılmııştır • 

Bu münasebetle sô:rlediA'i o0 

tuk•a ticaret ve eodüstri naııtl 
Tomiç, ikinci otomobil saıoo11' 
uun Yugoslavyada motörleeııı' 
ve turizmio inkieafı bakınıınd 11 

ehemmiyetinı tal.>arüz eltirmiel~ 
İkinci olomobil salonunda ., 

Fransız, Alman, İngiliz, Amer• 
kan ve Bohem:va ve Mora"t' 
protek tuarı müessesesi iştirS~ 
etmietir . 

1939 Jzmir ente 
nasyonal Fuarı 

bir milyon müşteri .. 
nin uğrağıdır. 

Mallarınızı şimdidefl 

1 
hazırlayı nz. 

120 Ağustos - 20 Eylul 
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--- SAYFA 3 YENi MERSiN 6 NiSAN 1939 
··· Ankara Ql__.... ____________ ~ 

1 
[§]·------!~' 

1 1 a n 
Radyosunda Dünyada Neler ;.~::, MERSiN içel def teardarhğmdan bugünkü program 

0 
PiY ı\.SASI 

1 .. 1t· - ....,. _,.._ {g- ~== 5-4-939 =:1§1 2897 ııuuıar:.tlı kanun mucibince vergıye tahi 
Poat ;r ıye ~·d:odifüzyon Radyonun rıurtardıg""ı can Pamuklar Ku - S. ~ olan lrnyva rılarıu kaydına ba şla rıruışlıf' . 1 :\rı, Turkıye Radyoıu ~ ı Klevlant 37,40 • . .. . " .. . 
Ank•rı Radyo . . ? d' dU 0 ... b 1 Dağmah f36 Kayıl 1 nıuanwlP.~ı JD Nıs~n gunu abşarm ru-D su. Geçen gUn Berlın r.:ıdyosu tı mı » ıye ş omege aşa _ 

ALGA UZUNLUGU d. ı · yeoler muzikanın bir· dıtar. . Kapı mah 7
3.?

5 
hayet bulacağında n lrnyvan sahiplerinin hu müd-

1639 nu ın 1 
• Bereket versın eczaneden Koza ' O ·· . r A • · ın . 183 Kes. 120 kvv denbira kesıldiğini işittiklerı • . 

1 
k d j Kırma yok det zarfıııcfa llldh a lle rtılJJHf>S'İll t ri ve köJ ıhtiyar 

2Ô ı( Q. 19.74 m. 15195 Kes •• zaman hayrete düş tiler. Her- ya;lış~ık:~ . h::hır a:ita:e z:~~!Ko:ıacı parlağı 35 ıuecli"lerine miiracaa lla lıa\ \anhrım vaıdırıp 
94flt: v.... T. A. P. 31,70 m kes ıne ak içinde birbirine bısk ra ~o ~ ~ ı r: v koşa koşa Buğday-Çavdar ~ , .~ .. l • • 

<> Kes 20 Kvv nıal tn ı' ken radvonnn pikeri: nın a a er a < 
1 vo . d' Sert aoadol 4 45 musaddak ve matbu ka\ll ılıııuh alJpr ı h lmahırı p . . \ n • J • • • • götürüp eczaneye gerı ver l. 1 .. 

erşembe 6-4 ·1939 «Dıkkat ,dıkl{atl dedı: Berıının Bu suretle radyo bir insanın Yumuşak 4,50 liizuıuu ilan olu111ır. 
l2,3o Pro-, Vedding tara fınaa bır eczane hayatını kurtarmış oldu Yerli buğdayı 3,50 

gıam d 'k ' · ı ' k' 1 k arasın 12,35 Türk . • . en 1 ı 1 e 1 1 lJUÇU - Radyoyu va~adan haber- Çavdar 
ıa 00 \ MUzıgı Pı da hap nlan kadın sakın o hııp dar eden eczacı idi. Yanlış ilaç Anadol ular 
8.' 

0 1emleket saat aynrı Iarı kullanmasın. ÇUnkil kPn- verdiğinin farkına vllraa ecza Ay 

1 Jll~ıs ve meteoroloji haber, 1 disine yanlışlıkla zehir veri 1- cı kadını nasıl bulacağını dU- A d 
1 

rpa 
erı. ' . . . . . na o 

13 _ rniştır. du hııberı ışıtenler aca şilntirken ekhne radyo gelmış y l' 
r ıli:>.14 Müzik (Karışık pro6 ba ?..avallı lrndın zehiri içecek ve hemen telefonla Re.rli.n s~ild N;~~t ırk 
arn - Pi. ) mi, yoksa oda radyanun başın yonuna meseleyi bıldırmış- F 

1 
ş d 

1 18,30 Program da bulunuyor da bu haberi işit dir. yasufye an.a 0 

18 35 . ula yerh 

k,;, .~::;~ ~ ~t"" he ık ş•r Elektrikli yılan balı~ları ::~~;·k •••k 
19,oo Ko . .) l ... b T v 

19 ıın~ma ( Zıraat saah Hugi.lnlerde Milnih hayva tiyarlı : bulunmega mac ur- atlı çogen 
Ye~·l5 Türk mUziği ( Fasıl he ııat bahçesine herbiri t,75 met dur. Balmumu 

1 
) ı 1 b Bu Of)Vİ yılan balıklarının Cehri 

Qaı re boyunda altı tane yı en a . . . . . 
t anlar : Hakkı Derman, Eş 11 ı etirildi Elektrik neşreden amudu fıkarılerının her ıkı ta- Susam 
af Kadri, Hasan GUr Basri ğ g • . . rafında elektrikli uzuvlar var- Yapalı 
Or:e~, Hamdi Tokay ' l bu yılan balıkları deı.'ın deoız dır. Bu uvuzlar 6000-8000 ta- Siyah 
Okuyanhlr : Taha· Ka k !erde balık avlayan bır Alman ne elektrik pllkıoa malıktir. 
Safıye Tokay ın re uş mütehassısı tarafından cenubi Bu plAklar di~er elektrik a~~ Şark 
20,00 Aı·'i .. h b AınHikn sularında tutuldu Bu mUUHörlerinde olduğu gıbı Anadol 
1 . ns, meteoroloJı a er . d . . . · . C bt A Aydın 
erı, ziraat b (f' ) . balıklar derın sular a yaşayatı elektrık bırıktırır. enu me 

20,15 TU k or~a~ı. ıyaı deniz mahluklarının en tehli- rikalılar 5(10 voltluk elektrik Yıkanmıı yapak 
1 -T r müzı~ı kelisidir ÇOnkU vUcUdlerından darbesi vurmağa muktedir o· Güz yunu 
~ _ aty_os - SUzinak peşrevi. , . · B' da lan bu balıklardan çok korkar Konya malı tiftik 
S Zekı Arif - Suzinak şarkı - elektrık nPşrederler. 1 ~ aıı ıar Bir elekrrikli yılan balığı Yozgat 
e~dim seveli. ( 500 tonluk bır cereyan ıle dUş dıoer bir balık eürUsilnUo içi Keçi kıh 

3 - Necip. SUzinak şarkı. Sa f manını öldllını ğe mUkdedir· ne.,, dalınca indirdiği bir elek-
na candan sözlerim var. 1 dir. Onun için hayvanat bah· trik darbesile bi.nlerce balığı Pirinçler , 
4 - Y, Asım - suzinak şarlcı _ f çesinde onlflra bakan t-ekci ih bir arıda mahvcdıyor. MH•f 

~Yrı dtlşdUm sevdığimden . ı l b. Ceyhan 
n - Y. Asım - Hali{ tUrkusu _ Nüfusundan çok telefon o an ır Çay 
İndim dağdan ovaya. memleket Kahve . 
6 - Kenı~l N . k Badem, çekırdek 
..... ı yazı Seyhun - Ko Nüfusundan k t l f u ' se edilmiyecek derecede ço . . 1 . ·•lJençe lak . . ço e e on j ıç erı 

sımı. . d k dur · · · 
I - Faiz Ş olan bır devlet varmış ese ·v t'k n te)efoo rehberi Tatlı badem ıçı e • et&raban şarkı - . k 1 · • ı anı ı 
Badei v 1 . · ı . aklımıza ıl ge en yer Amerı b k 600 kişinin telo Acı ,. ,. us at ıçı sın. b 1 k ne • arsanız ( . 
W - Şems tt' z. k olur.. Anlaşıl An u ış an f olduğunu görürsüuüz Acı çekardek 
açıl. e ın ıya - Ey konca Jak. Amerikaya öteden beri ga H:Jbuki Vatikan devleti dahi Urfa Yağı 

3i,r> 
4 

4, ı 2,5 
3,62,5 

6,öo 
15,19 

3,6,25 
4,5o 
10 
10.11 
69,70 
10,12 
18,50 

yok 
47 
45,46 
52. 
so.ss 
yok 
117 
129 
55 

19120 
18,15 
~90 •340 
10~ 

95 
61 

95 
" _ ŞP . ribeler diyarı denmesinden ile linde 700 nüfus oturur. Bu he İçel ., 
kı • H:~ı:tt~n - Şataraban şu· ri geliyor sapç•, telefon sayısi nüfuz da ı _,n...__O-•• -b--t--.__;~---=--
1,1 _ T y ı ~emdı~. Fakat bahsetdigimiz devlet yasından azdtr. Fakat Papanın ı e ÇI 

39 
90 
75 

- Sez u nburı. ~emıl. Şetaraban ne Amerika, ne Almaoya,ne ee hususi te,don hatlar~~· u?ut Ecza ne 
, semaısı. Japnnyo. mayın. Papanın katıplerıne 2

1 Oo M ı · b' " ·· adam 6 - Niaan - 039 da 12 'o em el\et Naat ayarı . Nufusuodan çok telofoou memurlarına ve ır suru t HALK Eczanesidir 
21. 1(~ Konuşma ( Nizeh saati ) olan devlet Vatikandar. larma mahsus olan telef~n a ,..._ _______ ....;__;.......--9: 

' :> E h d · · V ~ kan biy s am, tahviltıt. kam Evet Vatikan devleti dahi aı da hesap-e ersıoıı, a .. ı ı Osmanh Bankası 
2t ~5- nukut bors11sı (fiyat) •inde telefon sayısı. nüfusa nis da 700 den çok fazla telefon ~ 
21' ' Ne~eli plaklar - R. petle hiç bir devletle mukaye oldugunu görününüz. 1 L A N 

'
3
0 MUıik ( Şan resitali ' Memlekette tasarruf ha 

: Sopran A . 
fınctaiı ) 0 ııze Duru tara- Domatese dair .• , re ketinin inkişafına hizmet 
l arzusunda olan O~manlı Ban-

• Schub Domates mevsimi geliyor. 1 Domates~ seb~e.dir di~~~: kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
2 . Sch bert • Nınni f tanbul piyasasında bir hafta Je.r •. do. motesm pıftp yen ıgı 
a . u ert - GUI ile çocuk Dl ılcrı sürenlerdir. Halbuki Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
kız ~rnetana - Satılmiş nişanl ı evvel kilosu 160 k~ru a srıtı- domates bıl gibi çiyde yenir . . ya~anJara kur,a keşidesi su· 
Yası. opeı·asında Marya nın er l n domatesler bugun 100 ku Buna mukabil erik, cima porta retıle Hşeğıdaki ikramiyeleri 
4 _ M ruşa düşdü. kal pişirilip de yenmiyor mu?. ı! tevzie karar vermiştir, 
hın nss.enet · Manon operası Fransızlar domates y<"mİş f~te kompostolar. Keşi deler 25 mart ve 25 

: 1 ınci sebze derler. Edinburg ziraat Son zamanlarda Fransada 
1 

EylQl tarihinde icra olunacak S • Pu . . parde a ryesı. 
ccını - L B 1 kurumunda b 1ı mesele uzun domates reçeli de yıp>lmağa ; ve her keşi dede aşağıdaki sından . . 8 o ıeme opera 

1 
l 

6 _ M Mtmi nin aryası. uzadıya qıünakaşa edildi ve başlanmış.. I ikramiyeler dağıtıla<!aktır: 
1 assenet M . . . nihayet domates'n yemi, oldn Geliniz biz gene salatasını TUrk liralık ac . . - avı gözlerını h d )' 

21 r:O •• (Melodı ) - u kabul olundu. terci e e ım. 1 adet T. L. 1000.-
' 1 MUzik ( s· g 4: ,, ,, 250-

22 00 ır solist - PI ) 5 oo· 
ra .• ŞMUzik ( KUcUk Or:kest- Göz ve yıldız ı .. " ,, 1 .-er . N . 25 ,, ., 60,-
1 - Aızoni. _ ~cıp ~şkm ) Durgun, duru bir gece ... 

1 
nüz, eğ~r gözleriniz kuvvetli 60 ,, ,, 25.-

2 • ffoı 1 elodı Gökyüzünde yıldızlar ışıldıyor. 1. ise gördüğUnüı yıldızların sayı j Cem an Sn aded T.L. 5000.· 
<lansıaı·~ner - Seksunya köylO Başımıı havaya kaldırıp bakı sı 14,000 dir: . . . 1 'fUrk liralık ikramiye, 
3 . S A b• kıç yıldız bir Bu sayı sızı bırdeobıre şa Aile sandığa hesebında-
4 - Gcrrıb ldt - lrıci ı r _ ( Vals ) ydorsun~ı~ cauntız? 1 şıtmasıu, çünkü yalnız kenke 

e ha d en goruyors . . 1 ._. d ld 
1 

ki mevduatı kur'anın keşide 
lons 

1 t.- Roınans - Vıyr Eger gözüoüz pek ıyı seç 1 şanı teş"ıl e en yı ız arın sa edildiği tarihe tekaddUmcden 
5 _ !1 

ve Ortr rst ı· . rs ı 500 yıldız görürsü yısı 36 milyonddur. altı ay zarfında: o~eth a ıçın mıyo • 
ları 0 en . Skoçya hava- .~========~~ T, L. So.- Türk lirasın-
6 • Q y d O Direği dan aşağı düşmemiş olan her arıgıb ur un O 
- Şarkı erger • Aşk çanları ÇOO'TTK. mudi bu keşidelere ıştirek 

7 '-' (23 Nisan Çocuk Bayramı) edcektir. 
- Gou U ı·~·d· 8 noct - Yu~anın Şen t5ı ır Çocoklar: !-----------.-......; 
- Reckten Ava Maria K. y td 

Po huri ~vaıct - Griziııgde - Çocuğu sev 1 Bayrımamzın Şen, Neşeli Eğlen Ur a Ş 
23,oo M Uzi k ( Kimsesiz boynu bükük celi olmasını Ögretmenl.,riniZ· K ı z 1 ı a ya 
23,45 •>1. S Cazhant - PI · ) vıvruları kurtarmak için · • 

, <:.,. 011 CUK den isteyınız 1 } 
Ae ya... k' aj ıns haberleri yılda bir lıra ver· Çf! 3 za Ü 

• ırı 1 Program. Esirgeme kurumuna uyerz oll 
; 1 1 ' ı 

1 

1--3 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi ': 1888 

Sermayesi : 100 000.(00 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Baoka muameleleri 

Para biriktirtırılere 28.800 lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsı;r, Tasarruf 
hesaplarında en ez 50 lirası bulunanlara 8enede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aş Jğıdaki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Lirehit 4.000 Lira 
4 " 500 .• 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ., 
loo 
120 
160 

" ,, 

" 

5o 
4o 
2o 

,, 
', 
" 

5.ooo ,, 
4.800 ,, 
3J)oo ,, 

DiKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde 0/0 20 fazlasile verilecektir 

lıı.ur•alar senede 4. defa, t. Eylt\l, Birhaoik&nuıı, t mut Te 

hu:tran tarihlerinde çekileoıktlr. 

Şeker Hastahğından muztarip olanlara 
Şişnıanlanıakda.n Çekinenlere Ptlüjde 

J\sri Enwk Fnrurıu Sizin hu ihlİ) acırıızı 

Diişiiıınrek l\efis 
ÇAVDAR.. EK.l.\.1:EGİ 

Yap:uağa haşlamıştır L tif tele eılirıiı. 

Mersin ; Sı l i fke Caddesi 
EMEK FURUNU 

~eker Hastalığrna karşı 
Çavdar Ekmeği kullanınız 

Çavdar uııu Satış yPri : Yoğur·t. Paza rında 
ŞükrilÔzbiodi 

.!lm--------------------
1 

DOK.'rOR. OPR.A TÖR.. · 

Recep Say l1an 
llE\JLEK~T il:\ TANE~I OPAHATÖRU 

Di ya lerm i T~da visi ~· a pılı r. 
Hastalarını herg"n saat onbeşten sonra kabul ve teda· ı 
vi eder, 

Adres: Hastane c.uJdesi 46 No. hı sokak 
6 Nnnrnrada 

llıılu k lıı il. lla miıliıı ıw inde 1 
;.. ........ ıiııııİll ....... , ........................... _____ ıııi!m_ıa': 

Kulak, Boğa z, Bunın Mlitalıas 1 "1 

DOK.TOR 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sa!lt onbeşten ıonr 

muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Has!ane caddesi 

kabul 

r· 
..................................................... _. __ ..... 

• 



SAYFA4 YEN) MERSiN 6 NiSAN ı~a9 • -!----·--.------· ~-G-ü_v_e_n_-. ... ____ , Ü L GEN 1 , 

Ye n 1 me r S i n Sigorta Sosyetesi u·· 1 K 1 1 r 1 
0/o10 lrath Aile sigortası g.e n o o n ya a 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve DJştan günün en mühin1 ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

gündelik Siyasi Gazete 
• 

yenı e rs .1 n • 11 Yıllıh fasılasız intişarın 
• da muvaf fakiyetini halktan 

gördüğü rağbete boYçludur. 

y E N i "'1 E R Sj N : Sizin G~zetenizdir Dertlerinize dileklerinize mı 
M ER S ı N sütun lan açıktır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME il MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IMl~~ lID@W@& D~trJgfM0l6(glM lHJ&~fFIL(g~llrg 
KİTAP GA2 8TE VE M"EO:M:UA 

Tabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şart ile yapllır. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Atatürkün FOTO GÜN 1 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çehtirmek istiyen 
F O 1,, O Güne Bir defa uğramahdu 

Yeni çıktı 
FOTO GÜN: Reaim ceker. 

' Foto Gün; ğrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 

............ 
Satış yeri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

ADANA 

Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 
.. \drtı!': FUTO GÜN 

Rozı, urt r.ıındpı:;i 

~------------------------------...... · Lisan Öğrenmek istiyenlere 
Fransızca ltlualli1ni 

HUSUSİ DERS VERİR 

Ücret Hakkında ~liişkiilpPsendlik Gö ·tPrmez. 
Şehir; Haricinde olanlara Mektuplada Ders verilir. 

Arzu edenlerin idarehanemize 
muracaatları 

Türk Hava Kurumu 
büyfık PiyaQgosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka 60,000, 40,000, 25,ooo; lirahk ikramiye 

lerle 20,000 ve 15,ooo liralik iki adet mükafat vardı~ 
· Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak et~eyı 

!ihmal etmcyiniı. Sizde piyangonun mesud ve bahtıyar 
an arasına girmiş olursunuz. 

Yeni Merain Baaımevinde B11ılmııtar. 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annver~i 
SHri 'e ;ığrısız sü1ıuel 
yapar. 

Fakir çocuklar·a par3Sl2 
Adres ; Tarsus paşa ga· 

zinosu karşısı 

YfNi M[RSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 K. 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 30() !SOO 

Bir aylık 100 Yokı ı.; r. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

hakkında bir misal 
MİSll.L 

30 yaşında bir kimse 25 se 
ne müddetle 5000 liraya sigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
h vadeden meseli sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 
paraları alır; 

Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, üJgerı 
losyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan: 
tinleri, ü1gen tale podraları, ülgen sıhh 1 

kor~aları ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyatı~ tedarik edebilirsiniz. 

Sigortalı meblağın 
URA Y CADDERİ NO. 24: 

% 10 u derhal .. . lira 500 

1 

24 sene muddetle 
her sene sermaye
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigorbrnın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orgun_ 

ÜlEen ıtriyat dtposu 

Türkce-Fransızca-İngilizce • 
Almanca dilleri üzerine 

Resimle 
BüYük Liigat 

12 lügat kitabı bir arada 

..--------~ HABEı• g:ızetesi ıneınleket kü1türüne 1 ~ Sağlık ooo~ IMJO~~ıg'jj' @ıı.~&ll« l\ij~ıg!Rlııs 
1 11 Mayıs 1939 

Eczanesi Tarihinden itibaren her gün HABEB 
gazetesi içindA forma forma bu kıymetli 

Mersin Gümrük karsısında eserin neşrine başlıyor. 
her nevi Avrupa, Eser hakkında fazla tafsilat 

Yerli eczayı tıbbi- almak istiyenlerin 
ye Ve müatııhzaratı "fstanbulda HABER iazetesi idarehanesi,, adresine 

I bulunur. bir kartla müracaat edebilirler __ _.. .... 

=---------·-------=--------------------------
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 

DOK.TOR. 

A. -Ya kup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almaoyada tahsilini ikmal etmiş 

Hastal arını her gfınS-12 15 - ıs e kadar k<tbul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddeı~nde 
ADRES: Yoğurtpazarı 

No,1 

SIH::S:A TİN İZİ KOR UYUNUZ l 

- :!''! ASIL MI 

K.AYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletiuin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriirıüş: Ht·rrak Kaleviyet; "loo sm:i suya sarfolunan N. lo 

ruikdarı,, 0.2 sm3. 
a~nk : Heııksiz Mtıcnıu ~~rtlik dPrf'CflSİ "Fransız,, ı .5 
Kokll Uzvi madd~ler için sarfolunan müvelli-; Kokusuz ~it 

1
. .... 

4 d u rn nıuza ı t reuP o. o mgr 
Sü fal "SÜ 4,, lıLreıi .. 0.0033 gr 
Klor "CI ,, >t 0.0074 
Nitrat .. No :~ ,, ,, 0.0040 

Tadı ; Latif 
TPawiil; ıt•l~dil 

Nitrat "No 2,, yok 
Amouvak '•NU3,, Yok 

F~nnin tın son usullerir;e riayet ederek kaynadığı yerinden iLıba: 
ren istasyona kadar içi kalayla kalvanizli borularla içi ınerruer döşeh 
lwllurhavuzlara dökiilmııktedir. Oradan ıh biiltın Fiziki v~ kimyevi 
ev ·rıfım mulrnfaza eder~k ve hiçbir suretle d d~ğmeden hususi kim ... 
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakarahğının tayin ettiği Sıhhiye m ~mu· 
rn huzurlarında damacanalar vP. V:\fZOnlar KAY ~OF.LEN ~11v11 İf#J 
yı~ !t( tklau Sttltfa JoldtH ulma liı P. ... ~11.la. • afı 
da!l nıiihtirlenerek ş~hrimize gelmek\edir 
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