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Cuma 
10 
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1939 

Yılı; 1 Sayı 
11 3209 

~ is ramvay ve tön~el_ş_i-fJk_e_t-le~r,~i _T_a_r·-s-us_B_e-le_d_i_y_e 

:; sat. nma mukavelenamesi Nafıa m e c 1 is i 
•İl e 1 tinde imza edildi Sovyet-Mançu l Dün ilk toplantısını yaptı 
~ Naf~a yekilimiz diyor ki: Kapitülasyonlarla!ko hududunda !Bu toplantıda reis kısa bfrhitabede bulu-

ım 1 az 1 ecnebi Şirketler geri kalmış !Japon ve Sovy et as-! narak, ruznamede mevcut maddeler 
1 \'~ illetler üzerinde bir yüktür kerleri çarpışt~ müzakere edildi . 

Türk terakki ve teaJiye amii olan bir 
millet mt,Vl{iine geçmiştir 

Ölenler ve yaralananlar var · Bele~iye meclisi 23 şu~atta tebar topfanaca~ 
Moskova 9 (Radyo) - 1 Tarsus ( Hususi ) - DQ~ edi!miDtir. 

_ _ ' . . . . eehrimız belediye meclisi reıl:)ı 1 lkiucl, üçüncü maddelerde 
Ankara 9 (Radyo) - ş· k zı bilirsiniz. Türkiyenin sulh yo Resmen teblığ edılıyor: 1 Ceıııı Ramazanoğlunun başkanlı 1 Lulunan belediye vergi ve 

1 
ü 

A.'r 1 taııbul Tr T" 1 ır ·et murahhası 8
· Aspes Sovyet Mançuko hududu OH ğında birinci toplantısını yapmıe sumlarile, bunların taksit zaman elrk 1 • • amvay ve one yal bu nutka cevap vermişler ve lundaki siyaseti Belçika devleti 

el erının satın alı 1 k h kk .. . _ rinde Irğon sahillerinde Japon hr. larının tayini ve belediye rusum vele . • ı ma mu a ı ımda gosterıleu teveccuh· siyasetinin aynidir. Bugün bütün ! 
· oaınesı afıa \' kl\I · b" ı askerler·ı ı'le So .. yet hudud müf . Reis kısa, veciz bir hitabede ve elektr.ik. varidat ve. . aarfiratı .1 I~ sı d ~. 0 etı ııııt knr lisana teşekkür ederim. vatandaşlar ve bilhassa stanbul .. 

rı a ınerasım salo d ,. f } ı · · 1 . b. - d • bulunarak riueete intihabından uın tevzını ğelmekte ıdı . Bunlar ,ı 1"ır v k'I' . nun a na ıa kıncı defa olarak bu salon· Jular bu mukavelenin imzalandı reze en arasında ır muea eme \ .k . _ ~ı e 
1 1 Alı Çeıink ·ı · k · dola11 arkadaşlarına teşekkür et da tetkı edılmek uzere umuru ı B mu 1 h aya ı e şır eti da toplanmış bulunnyoruz. Bu- ğını aolıyacaklar ve muhterem olmuştur. Bu mtlsademede bir mı·a .,e ialerimizde el birli~ile ve muhtelife ve büdce encümenleri 

fil\ . ra 
1 

a.
81 

Aspesyal tarafından rada U".un mu·ııakaao)ar yaptık. kd. • d k 1 "' .. "' 15 e •mza ectıım· t' n _ " ... .. vekili tebrik ve ta ır e ece - Sovyet askeri ölmüe ikisi yara- bir çerçevt" içinde çalışmamızı ne havale edil.di. . . tıı• B Ar O _ış ır. u munasebeUe' Bugün ise beş senelik ihtiliifa lerdir. lanmıştır. lazımdır. Görece6}iniz noksanları Beş eenelık mesaı 98 ımar 
• 

1 

elınkaya bir nutuk irad niha..,et verdik. Savın "ekı·ıı·n bende bıraktı 1 dk.k d·ı k -
ederek o~cüml ı ·· J J • Düşmanın maktul ve mecruh '. bana t da gösterin.eniz ieleıin bir işi de te . ' e •_me .uzere u~~ 

.:. ıl · . e şun arı soy le· Bu memleketi bu hale getir A'ı hatırayı d1-1ima muhafaza ede "kd b t· 1 an e .. el yepılmasıntl hız vermia ru muhtelife encumenıne verıldı .., mıetır. . mı arı on ee ır. • "' . 
Belçikada s r . - mış olanlara kareı hayranlııtımı ceğim. demişlerdin olur. deınieterdir. Bilahare ruz mevcut evrakı varıdede okuna ,·:ıl 61 h o yanı ınuesseso _______ __;;;....;..__.......,_..~..._-........... - ı k ·d ld kl • 1 

• . muınessilı. 'l'ramvay ve Tönet B d y ı ~ 1. l'f namedeki maddelerin müzakere ra aı e u arı encumen ere 
Şırkeli m hl . . u sene yurdun her tarCJfında yeni en ugos avya a muua 1 sine geçilmiatir. nevale olunmuetar. 
h- ura Hı ı sıfotıle sızleri " 

~ ,, ,urmolle seHlmlarım. Nafıa Ve- 158 Halkevi acılacak meLuslar Birincı maddede bulunan On üç ~ubat pazartesi günü 
ıdl.letinin hu salonunda ikinci de , U meclis encümenleri seçimi 1apıl tekrar toplanmak üzere celseye 
fadır ki 'k· · · mıe ve etelki azalar aynen ipka son verildi. Salın al~a

1 

~m~ıya~lı . ~ir~elin A 1 t .. . Daha esaslı bir ka· ı -------------------
re t9i' ;~~·~.ü·:•,ka~ıı:~~.·~~~~n~~~'. çı ma orenı. bine teşkilini 1 ı·ngı·ıı·z kab·ınes·ı . ı ec~· b. P1• u asyoularlu imtiyazlı 

. 
0 1 ıııı ketlerin geri kalmıs istiyorlar j 

~~
0

~,~~~:o~ı~~;ını~:r~üyük bir 19 Şubat pazar günü Boşoekil Refik Belgrad 9 (Radyo) - ı· İspanya meselesini müza-
1 n- Savdamın bir nutkile başlıvacak lO T- unynda siyasi manada 'J J k d• 

Urk 1 ·ıı . lı Yugo~lavıa muhalefet parti . ere e ıyor 
, lıtl' nı Mı u devreyi atlatmış Ankara, 9 (Hadyo) - 'pazar günü Baevekil ve Parti 

'9ed g\ (\~n~istir. Türk milleti iddia C sine mensup mebuslar dün ak-
l ı e e ıılırız k t ' ·k~ umhuriyet Halk Partisi Başkanı vekili Refik Saydam :ı ' anut 1 

1 
orn"' ı \'e lealiyo Grubu K 1 1 A k H Ik . d ki . şam bir toı;lanh yaparak yeni 

. 
0 atı lıüyük \'O modern bır . uru u mem eketimiziıı _n ara . a evın e verece erı 

l jıı• nlılletin mcı k . . muhtelıt yerlerinde llalkevi kü bır nulkıyle açılacaktır. hükumete karşı .cayri dostane 
\' ııae gelmııoıtır. . . YE'Tt ı , k 

1:1
(1 Knndı vo . eadı ıcın yapılan müracaatları ~"' MERS N : olmıyan bir hareket takip etme 

elem 1 Stlemızl \'0 kendı k ' k B .
1

A • • • 

an arımızln ıno 1 k 1· · 1 \ot ı ederek muhtelif vilayetle u sene vı uyetımızın en le beraber bugıiokü hükumetten Yapıla k . • m e e ımız e ~ _ _ k k 
. ca •eteri başarnbilmekte· ı rimiz dahilincten 158 Halkevinin UUJ u öyü olan Aslan höyünde daha esaslı ve genie saHlbiyetli 

dır. S f . • daha aÇılmnsıua karar verilmiştir komşu Seyhan !ilAyetlnrle Ko- bir hükumetin teeekkülü Ulzım 
j(l b. u Yanı müea Hıcsiain ve Bu halkevleri 19 b t 

939 
zan vo . Osmanıye kazalarında 

i1 ıllıessn buııu takd . d k h şu a halkevlerı açılacak&ır. geldiğine karar vermişlerdir. 
ır e ere ija -

11i fiıuızııı .. . --------------.·------------------· ------~ j ı gostı:ırdığı lıüsnüniyeıe 
eeekkür odenın. Buırnıı hatıra 

U sını d · 1, cııma muhııfuza eciece~ız. 
) l~zn edeceğimiz bu nıuka · 

Velenın h 'k· • 
er 1 1 hukümetiıı hn)'tr 

Jl ve meufoar 1 dile ıııe U) gun olmasını 
O _ rırn dt•miştlr, 

.. ;1•i lngi z 

vilayet umumi meclisi 
--------·----

Dün Valinin bir nutkile açıldı 

8. Ne gri ispanyadan üç istekte ~ulunuyor. 
Londra 9 (Rııdyo) - B. Negrioin Franko hükıl· 

İngiliz kabinesi lıu sabah metinden isteği şudur: 
toplanarak lEtpanl·a meselesi et- 1- Yabancıların ispanyadan 
rafında görüemüşlerdir. Bu gö dışarı çıkarılması. 

rüemeler esnRsıııda iki rapor üze 2- Tedhiş ve mukabelei bil 
rinde tetkikatla buluııulmuetur. misil yapılmaması 

Bu raporlardan b:ı-i8i Nı:ısyo 3 - Ptıleuisite müracaat. 
• nalist lsı;:ıaayol makamlarının te 
IAkkileri ikincisi ise Frankonuıı 

Yine sıyasi mehafılden te· 

miş ve pelebist ieklifini katiyen 
reddfltmiştir. 

Maamafi uu ııikbin düşünce 
henüz tc eyyüd etmemietir. rd•'I Başvekili 

i;::ı si~~!~:r~~r:~r1~{by~d:ı: \'il . ecli~in a~ılışı _münasebetile büyüklerimize tazim telgrafları çekil~i . ı •spa nY.ada n 
.;() bin • ·k } . a)et Umumı Meclısı dun mi Meclise arz eUi~im mesai is üzere bu senekı tnhsılatımız, eııı saya .muhaceret 

()ld clS er erı ı snnt 14 do 18 liıaııın iştirakiyle 111.k t. d . . d 
1 

k t 
1 

! bıkaya nazaran naha müeaid 1 
Uğ Var n-k - · ame ı aıresın e 18re e o un 

UOU SÖy)edi rafı,nd u ııu~dm Natiuhioğhı t~ J muş ve Meclisin tesbit ettiğ 1 bir eekilde cereyan oımf~ ve sa 
Louıır --- . an açı mıştır. Sayın \' alı . . - bık senelerde bu aylardaki tah j 
J • a, !l !Hııdl'o) _ mız .Meclis azalarına hitaben proğram ve kabul ıettığı budce . b. . '· l 
ngıliı ı · t b.k sıla tımız daha du•ı ır nısue Jnyu A" · 3aş'Jokıli B O b aeağıdnki cutuklarıııı okumuşlar nın al ı ına devam olunmuetur · b 

1 
. 

anı k em er . ifade ederken bu sene u ta ısı lnrın l...ıby8 .., 0°marasında İtalyan dır, ı Yapılan işler umumiyetle d b . ki fi oloıu"''-" Bııı 
k • # KÖnd d ' kl . M . . . . Jat 8 8 ID ea l _ ... 

er ı ku\'teller h er ı orı as uhtorem arkadoşlar, I bu ıstı kamet daıresınde olup an . h kk k t . betli ve 
lan uır akkındak " 1 7• • • • • k . . netıce ta a u a Jl1 nıs 

l'f . uaıe oevab 1 
1 soru cel \iıli\:;eLı Umumı Meclısı 1 ca pıoğramdn yer almasına ım muhasebe mak1.1ııiımamızın dahp 

1 O mı m&hofiliııcten °1d
0 talyıın rns oin 5 inci devıosıoiu birinci top kAn hasıl olmıyan müstacel hu euiJeşmesin 13 müt:>l~rıittir. 1 

mata göre bu 11 ı~ım malu ı t · • # • • 

vetlfırııı'ı rallaki lrnı k antıs1111 açıyorum. I sus a ıaruretın mecburı kıldığı Köy büfolarının teijktlıle n ınıkct Yan U'J . . . . . · 
1 demıeıir. arı otuz biudirı V~lnyetııı ~om ıntıhnp _ olu ı •şer fnpılmıetır. Muhasebe kısmının köy ve ma 

35 
L' nan sız değerlı azasını hurmet 1938 - 1939 mesai yılımız halli işlerden vareste kalması 
uın tonlu~ ~·ır Al ~ le karşılar, sııi ve sizi intihap lçel ViJAyeti ieleri için sabık se bu neticenin huslunde kuvetli 

1 ~ . , • .man zır erlen İçel halkını muhabbetle sel ııe_ lere naz.aran daha · ıatminkAr bir ll~ıildh·. 
isi l Mshalli işlerin diğer kısım enlze in.il( ı· lamlarım.. _ . . hır eeklo gırmie oldu~unu me u ı ıyor - 15 ları tetkik edilitee, bo ışlerin de Berı · ( Yenı Umumı Meclısın dı:ıruh sai raporumuz Meclisinize daha d-

l k · 111 AA) • r: • • • • A • sabık senelerden daha ran u u ılk Alnı - 3t> bin toa te ettığı ve edecegı vaııfelerde musbet ıfadelerle bildil•mie ola k . 

Akını 

. 
Paris 9 (Radyo) - lı Fransaya iltica etmeğe ha1ır· 
Bu gece huduttan 2 ve 12 !anmaktadır. Buulardan 68 bini 

inci kolordusu Fransa toprakla çocuk kadın ve ihtiynrdır. 22 bi 
rına Ardirin hl·duduadau geç· 
mielerdir, 

Piyade kıtaları diQ'er tepe

ni haeta ve yaralıdır, Ayrıca on 

bin kişi dP. I<'rankist !epaoyeyn 
gitmektedir. 14 ~ d an zırhlısı b f b . . 1 ma»lı oldugu tebal1üz e.dıce ur. un e B. Bili o 1 u ayın ' aearılar ctılerkeıı, vereceğı sal caktır. 

haldo d · r ınzır old ğ b r k t 1 *•• hududa iltica eden kıtaat cısi d eıııze iııdirilo k . lu . u I ol ı ararlarııı Vılayete ve ce 1 Bu ielerin tatbifl:inda Vllaye 1 Mnhterem Meclisinize 939 
ı e ıknıaı d ce tır kın h lk k ı f 'd r · U 

lecdeo geçmektedirler. 

nez· 
dinde 9e kamyonlarda çok nıü· 
him malzeme bulunmakta idi. 

General Franko , Çiye 

ı llinıoı . e ılrniş <>ibid ' a ıoa ço ıayırlı ve aı e 1 i tın mumi noktai nazarı büdce büdcesi ve 937 hesabı kaı'ısi lec k l az başı ., ır ve . . . k ı .. 
(l tir. Hu ik a~K•_?•nda indiri ııetıceler meydana getıreceğı ha I mızın mahdut varidatı ile buna takdim edilmiştir. Bunların ve 

~e gdııc·c~~ı tnı ih c~1zutemın se~vi kındaki inaucımı sevinçle arz mükabil genie ihtiyacını yan ya dix.er takdim edilen huımsnun 
lll a lııı aıı 1940 ııısa ed · · 6 

şiındıdou ıneıa nlınnıak - erım. na getırerek tahslsatımızm her tetkık ve müıskeresile isabetli 
gönüllü uzern • • kıs d • - 1 . dır. toplaıımaktı:ı • mın an aıamı raduman ama kararlarınıza süratıe iktiranını 

Üçüncü b· 1938 - 1939 me ai ve izahat yı terc ih etmek ve tahsisatın ısı rz ve reca ederim. . . . ır lı·ıtt 1 M . a 
sıııııı hışa 1 d ' ı ınrp gemı raporu oclisiııize takdim olun bıkat netaricioi daima müsbet 
faknt son toı10j101 •nutssavverdir, muetur. Mütalna ve tetkikinden olarak lemine Qalıemaktır. 1 
malum değildir, u ııo olacağı de aıılaşılaca~ı vcclıile geçen se Hususi Muhasebe kısmına ı 

neki loplaotımızda sabık umu aid izahaUao da anlatılacatı 

• • • Muhterem arkadaşlar, 
Cürnhuriyetin daima inkieaf 

- SOIJPft(lftolde-

Bu arada 30 mitralyöz ve 
altı tank da Franı:rnya iltica et· 
miş bulunmaktadır, 

Hicret 18 inci kolordunun 
himay~sinde yapılmaktadır To 
lozdan da şu haber verilmekte· 
dir: 

80 bin mülteci milit ve yara 

no ile de görüşmüştür. Bu ~ö-

rüşmeler neticesi bir müıarelte 
yapılmat.ı tahmin edilmektedir. 

Ticaret ve Sanayi oda~ı 

idare meclisi toplant~ 

DUn şehrimiz ticaret ve sa 
nayi odası idare meclisi l0plıın 

mıetır. Toplantı geç vekte kadar 
devam etmivtir. 



YENi MERSiN SAYFA - 2.J 

Şap hastahğı ~[HiR Y[ MEMlEKET HABERLERi ltalyan - Sovyet ı Lübnanda yahlanan şlj 
Ticaret münasebet-! Senelerdenberi hal 

Şap hastalığı hakkında vila,yet Ankara 
makamından bütfın köylere Halkevi 

Bir. sene~en vilayetimiz~e 
kesilen ~ayvanlar 

leri tekrar kinin yerine nişasJ 
~kuruldu 1 bahkyağı yerine d~ 

bir tamiın gönderilmiştir 
Roma AA - 19a6 da inkı rasgele yağ satıyorıll 

Geı:en 938 rıh içinde vilA taa uQ'rıyan ltalıan • Sonet ti Berut, - Üç senedeO~ 
yet merkezi ile kazalarında kesi caret münasebetlerinin tekrar le hali faalifelte bulunan bir I,; 
len hayvAnlarıu ~ayısı aea~ıda eiıi hakkında son haftalar ıar· hap fabrikasının imal ede I 

Bir resim müsaba
kası dçtı Ehemmiyetine binaen aynen neşrediyoruz 

Ankara 9 •Radyo' gösterilmietir: fında yapılan müzakerelere bit h~lka aattıgı kinin . hepi•~ 
Sı4ırlarda Tabak veya Ş ap 

1 
Bu hastalıktan hayvanlar ça Ankara Halkavi şübesi bir Mersinde 40290 miı naıarile bakılabilir 90 fakın nıeaeta •e eekerden jıbaret 

haetalıA'ı denilen bir hastalık ver huk zayıflar, kuvvetten düeerler foLoQraf müsabakası tertip et Tursuıta 25251 da reni bir ticaret anlaeması im 1 Qu m~Jdanı& çıkarılmıehr. &ird 
dır. KöJlüler ve hayvan yetieti- sütleri kesilir, ölüm az olur ise mietir. Bu ( müsabakafa memle Silifkede 6602 zuına intizar edilmektedir. Şırket Avrupadan ge -
~enler bu haetalıQ'ı pek iyi bi de zararı pek Çoktur. Halta has ketın güzelliklerini gösterir re ?ttutda 1575 Giornale d'İtalia bu huıuıta bir eekerli bap makineai~le . 
hrler. Bazıları buna ayak ve1a ta ineklerin sütleri kaynatılma simler 7 marta kadar kabul adi Gülrıar 1250 di or ki' 1 taıam eiıeler '8 anbalaıtar ~ 
aQız aQrısı da derler. Bu hasta- 1 dan iQilirse hastalık ·ınsanlara b'ı· lecekler f&pılacak tasnifte birin Anamurda 1030 r ' de pi7aea1a kinin hapları 01 .ııtı 

C
. 

5
o 'ki . 

5 
Yeni anlaıma eski anlaıma A d , h•"' ' 

lık çok bulaeıcı ve çok zararlıdır le geçer. ıye , ı ncıye 2 , üçüncüfe Et fi7atı seneden sen ere 1 mıe ve vrupa an ge.en . " 

Ô Üne d l b k h l 
20. dördüııcü.,e 15 ve be11inciye artmaktadır. lardan fazla bir mübadelefi der rı f. t t 1 b h•D"' 

n uru mazsa çarÇa u er Antalya ve konya vilAyetle· e1 v • • . • • 1 n farı ıa ına sa ı an u ~ 
tarafa deQ'ılır ve yafılır. ı rinde 9e dahb ötelerde bu has· on lira mükAfat verilecektir. 937 yılında vilaretimiz dahi pıı edecektır. Sov1et BırlıQı ltaı Surire ve Lübnanda b67ük 

B S C il P b 
tinde 70,161 ba• haf"'&D kesil yaya mılhim mikdarda ham mad ı ra11obet aörmüatür. 

una tutulan ı~ırların du· talık vardır. Vildyetimizde henüz rJe me UI v • \ a • " 

d ki 
1 • • • mi 11tı·. 938 senesı' nde 74,998 dı'r. de, yakacak, bilhass .. a _ petrol, F. abrı·ka u·Q sene miiteıo•.ı 

a arının io taraflarında ve dıe olduğuna dair bir haber alınma " ,., 
etlerinde, dillerinin üstünde, bu- 1 mı ıtır. Bu hastalılt hangi köyde intihabatı Bu rakamlara nezarn bu sene manganez. kereste, kom ur, buQ' ı ren halka kinin yerine ~e~ 

1 d 1 j d b 
4837 ha1van fazla kesilmlatir. dar ve arpa verecektir. ni•aatayı yutturmua ve bu fi' 

run arın a, meme er n e, oy- ve kimin evinde çıkar veya da- " S " " 1 nuzların diplerinde, [tırnak arala Ankara 9 •Radyo• - 938 senesinde kesilen hay ovret mahfilleri ticari mü den milronlarca frank kAr tı 
rında kabarcıklar çıkar içerisi yulurea gerek hayvan sahibi ve c. H . Partisi Genel Sekreter vanların nevi itibarile sayıları badelenin senede bir milyar ti- e1lemletir. Bütün eczaneler ~ 
dolar sonra patlar. Bundan dola gerekse köy ihtiyar heyeti Hü· Hainden ö~renildiğine göre intl aeaQıda gösterilmietir: re\i bulacaQ'mı ıannediıorlar· Avrupadan kinin hapları I~ 
ıı haıvanların aQ'ızlarından ve kumete haber vermeğe mecbur- habat mebusan kanunu mucibin Koyun 89003 'Halbuki eski anlae~a ıa~anı~ meklen vaz geçerek hem 'I 
burunlarından sulıtr akar. Afak dur. Haber vermiyenler mahke· ce, parti mebus adedi nisbetin Keçi 27656 da bu rakam 400 mılıon hrettı. ve hemde ıerli malı ola~ 
lar•nda olursa haıvanlar topallar mefe verilir a~ır ceza görürler. de namzet gösterilecektir.~ Sığır 2845 ı Protokollar imzalandı hapları satmağa baelamıel ti 
bazıları rerlerioden kalkamaz \ HastalıQı gizlemeyin . · Der Ancak bir kaç vilAyette müs Dana 2634 Roma A.A _ halran Sov Fakat bir tesadüf eser~ ' 
olurlar, tırnaklarının düatü""ü de hal en fakın karakola haber takil namızetler iQin ver bırakı Oğlak 12441 rak bu hapların içinde kiD

111
...t v a 1 fet ekonomik protokolları Kont Öl".i 

görülQr. verin . \acaktır. Bazı gazetelerı·ıı mebus Kuzu 609 mma birşey bulunmadıQ'ı Ciano ile Sovyet bü1ük elçisi '8 
int habah etrafında yaptıQ'ı neı Manda 14 nilince fabrikada araıtırılıt1• ..ı 

Vilayet umumi meclisi dün valimizin 
bir nutkile açıldı. 

riyal hiç bir esasa müsteoid de Deve •Tarausta• 5 ticaret mümeHili tarafmdad im pılmıı ve her ee1 meydana Y 
Rildir. zalanmıetır. mııtır. . I 

H k ' ' .1 ·ı e9L 'm' r· ( L 1 

Bu protokollar Sovyetler evyor sergısıne gönuen en y un iZ ıcare ve zauıre 1 Birliai ile hal ya arasındaki eko 

Fabrika sahipleri tevkıf &I 
terek eczanelerde bulunan bO 
haplar müsadere edilmie ve 
riya eehirlerindeki eczanel 
dOkkAnlardaki hapların ınıl 

(Birinciden art•n) 

'e terakkiyi ta111an prensipleri 
ve kuueti bütün memlekette ve 
bu arRdn lçelde ileriki gürılerln 
geçen günler kadar ve belki da 

lün Azaların mazbataları kabul 8 d edilmiştir. nümuneler orsasm a ı nomik münazaalı meseleleri hal 
Bilahare reylerin tasnifine Mu l l d !etmekte ve ticaret münasebetle· 

kura ile Salih lııankur ve Refık İstaubul. - Nevyork sergısi ame e O ma ı ı rini tanzim eylemektedir, 

ha kuvetli ve kıymetli neticeler 
istihsalini znmin olduğunu hepi 
miz imanla biliriz. 

Reisi Cümhurumuz. 
Şefimiz lsmet lnöoü'ün 
kudret, disiplin ve fazilet 

Milli 
daima 
ifade 

Erden ayrılmıelardır. İkinci reiı; için hazırlanmıı olan tiftik ve Dün eehrimiz ticaret 9e za 1 
liQ'e 18 reyle Yakup Ersoy, ka yapak nümuneleri Amerikaya hire borsasında hiQ bir muamele F•ı• t• 
ıipliklere 18 er reyle Salih luan· gönderilmietir. Bu ayın onunda olmamı ıtır. 1 1 IS 1 n 
kur ve Zljkı Baltalı, Büdce en Adana borsasında da yalnız • 

muhtelif el leleri nümoneleri gön kou e 1 cümeui'le Ya kup Ersoy, Salih P.arlak pamuk 38 kuruş 75 san , gr S 
derilecekıir. Bu nümuneler Sü· k 

Oüree, Ahmet Tuığay, Halil Dö tımle 40 urue 125 santim ara 
merbankta toplanarak anbalAj d ı ı I 

lek, Ahmet Ovacık, Nafia ve Ma sın a a ınıp satı mııtır. 1 ''e 
arif eııcüml•nine Emin Ieık, Vey yapılmaktadır. DiA'er nfimunele Y ı 
sel Arıkol, Dr. Celal RHmazeD in hezırlanm&sı devam etmekte· Halep vatan"ı k'ıtlesı' 

eden Büyük azmiuin feyzi içiu I oQ'lu, Salih uankor Halil Atalar dir . Umumi hapishanede yaptırıl .. 

Yahudi murah
haaları 

resi için emir verilmletir. 
• • • -.1 

Son gelen Şam gaıeteıer 

yazdıaına göre sılıiye deire•~ 
yapılan tefıieler neticesinde. f , 

b' 1 eczane ve ticarethanelerde I 
leli kininden baeka bir ço~ rJ 
hiyleli balıkyağı elde edi11111f ~ 

de bütün mesaimizin çok kuvet Ve Sıhhat. Ziraat, Baylar eııcü kt 1 b k I" ·ı Uc mad.Jeıı·k bı·r 
li ve çok valiid olaca11oı hakkın ma a 0 au oacu mamu al 1 e , 

11
' Loodrada bulunan 7abudi 

a menine Dr. Muhtar Berker, 1 - ı 
daki kanaatlerimizi Yüksek Ş h Mustafa Karecaarslan, Eczacı e e11&111 numune eri de bu ayın karar Verdi heyeLi ilk defa Makdonalt, hali· 

Şam gazeteleri, ih\çlard• 

p~lan bu nevi hi1lekAr11ğın. ~ 
nıe ve eümullü olduğunu ıl 
etmektedir. 

siretine kareı duyduğumuz son S sonuna doA'ru Nevyorka gönde-
abri A)'dın, Said Levend, Ve ritecektir. Şehrimizden Ne9JOrka Halep - Dün akfdm vatani faks ve ile goruemüe On L'ın fare 

suı hürmet ~e taıimin sarsılmaz hePabı keli ve türlü ieler encü kitlesi müzakeresinde bürük bir tür. Yahudi heyeti reisi iki saaı U 
bir belgesi olarak arz ederim. menine Emin Alper, Zeki Balta gidip gelmek için iki t1eyahat toplantı yapmıe, buna bir çok süren nutkun nazarını anlatmıe B h ,,j, 

CJmhuriyetin banisi ve inki lı, Refik Erden ve Hayriye Gü tertip edilmietir. Temmuzun he· mebus, mütehibi sani ve muhale tır. ir eyetin üzeri,,.; 
kilap ve istiklalin koruyucusu ler seçilmielerdir. einde baelıyacak olan bu seya- fet rüesası iştirak elmietlr Araplar arasındal i ihtilaf /iu'"cum eltı• 
olan Ebedi Şef Alatürk'ün Bü- Bunu müteakip \'alinin h;k haller aaustosun on dokuzuna! Toplantıda Ho komiserin Ha hal edllmiı olmakla beraber gö ti 
yük ruhani huzurunda hepinizi lifi üzerine Reisi Cümhura. Baı kadar devam edecektir. Paris lebe yapaoa#t ae1ahat meuuu ü Dün gelen LOboan gaı' r eme ıapılmaeına karar vermie a 
(3) dakika ayakta süküta davet vekil, Dahiliye \'ekaleti ve Parti Şerbug yolile Nevyorka gidilecek baha edilmie, uzun münllkaealar tir· rinde eu garip haberi okudıJ ~ 
ederim. Genel Sekrelerli~lne tazim tel· ve aıni ıoldan dön61ecektir. Bi ı' dan sonra aeeğıdaki kararlar ~""""'""""'""""'"""' ...... """"'""""''=~~~""""' B~lebek civarındaki ~dil' 

Nutku müteakip Atatürk'ün grafları çekilmesi alkıelarla ka rinci se1ahat ücreti 675 liradır. almmıştır: J . ı mmlakasında kOJiiyetli pıılı .J 

hatırasına ılt dakika ayakta bir bul oluuRrak celse on dakika ta Diğeri Amerikada bazı gezinti· 1 - Ho komiserin geldiği J 939 zmır enfer 1 
1 da tarla faresi zuhur etmif ; 

ihtiram vakful geQirilmietir. til olundu. !eri de ihtiva edeceğinden 750 gün Halep çarıı ve dükkünları 1 na l F kümet bunun önünü almak ..,j 

Bundan sonra merkez ve ka -Devamı yarın - liraıa J&pılacaktır. nın kapatılması, ayana uarı re bir heıeti mahalline tettıiJ' 
zıtlardan Mecli~i Uumumlye seçi ===== 2 - Memleket vaıi1eti hak ı.c• ·ı • t • 

Y td 
' kınd" hı'çbı'r ı'stı'eare eera tahkı' uır mı yon muş erı- için oraya göndermie. , 

len yedek ve asli azalara aid in ur aş. H h l'kl .. .. H . tihap evrallı okunmue Menin ayvan asta 1 an kat kabul etmi7erek herhangi nin uğrağıdır. eyet tarlala~a gitmıe ,, H f hl •k • • J..r.. Lir heyetle temas edi:memesi. M l 1 kat on bin fare bırden hef jJ 
kazası azalarından Sait Arif aVa e l esını u• ı Mut kazasının bazı yerlerin 3 _ Mebusan meolı'sı·nı·n 31 al arınIZl şimdiden 1 üzerine hücum ederek kendi 
Akıncının Mersin ve Tarsus be ledi1e su işlerinde taahhüdü 1 fÜn ve kurumuna de hayvanlar arasında hasıalık kAnunu evel 988 tarihinde itihaz hazırlayınız . 1 ni firara mecbur eylemiştir" ~ 

0 d 1 çıktıQı haber almmıe ve mahalli ettiği 7 maddelik kararın infazı • Lübnan hükümeti, eimd• .ı 
duQu münakneası yapılmış ve yar ım et • 1 ne Silifkeden veteriner gönderil için hükümet nezdinde ısrar edil 20 Ağustos-20 Eylul afetin önünü almak için çar•' 

münakaealardan sonra diğer bQ mletir. mesi. ıünmekle meegulmuı. J 

Oç perde 
iki tablo 

5 
Dertli 

1 
Geldo lıeni öp. 

Iraz: 
Yıkıl haydi. 

Kutlubay: 

Yapma, tomurcuk giilüııı. 

Haykırışını rüzgarla boy tH.;ii~ür 

denizde. 
Ben voluınu kaybetmem eıı karnnlık . . 

dehlizde. 
Çiinkii seni çılgınca . eviyôruın Irazıın. 

lstenıozseıı göksümo takmam kızıl hir 
gülü. 

Seu gülmez~en kokJaınaııı menekşeyi 

RÜnbiilii . 

Çünkü sen ınenekşcm~iu, siiıııhiiJiim

ı:ıiiıı vo Jıazıı.:ım . 

Dinle, seni öyle çok seviyorum ki 
candan. 

! Bekir Uluğ ] 
Titriyorum karşında duyduğum heye

candan. 
O cUt gözlerinle l>ir ciham değerı:ıin. 

J.Jakin bnkma çiçoge çiçekler aşık sana 
Ay ışığı kıskançlık veriyor artık bana, 
Seni benim sevgimle sev~n Yar~a ge-

bersin . 

Gebersin seven varsa seni benim sev
gimle. 

Yaslan yanık bağrıma !razım beni dinle 
Sevgim l>ir <>pü~ için bak nasıl çırpı

nıyor. 

Gel gmgemiz bir olsun kucaklaşalım 

bir az . 
Beni yabancı gilıi siizıne <;yJe ah Iraz. 
Rcvgiınin mahcdiİıde hir:aıev kıvranıyor 

Bir öpüş ver . 

Iraz: 

Çekil • 

Ku~lubay: 
Pekey, ı>okoy, suR· 

Dertli « Kutlubayı iter> . > 

Yıkıl ... 
Kutlubay: 

Ulan k<>pek . 
Iraz .. Kut]ubayn> 

Git kan, irin km~. 
Kutlubay: 

Yaralarım derin meceğiııı ah. 
Iraz. haz bende buakmadm us. 

« Kutlubay gider> 
Iraz: 

Kirmen dUner, dünya dHnor dön Iraz, 
.A~k ateşi g<>nfümde bir yarnmaz. 
Bu giiıı aşkım değil dünden daha az, 
Dün kirmeniın Iraz gibi ~on de diin. 

:MliJOL!S 1 

Ra~·kara mnğrnr 1:elir. Elindeki inci, 1 
merc: n, elma~ gihi taşları Iraza gHstm·erok: 

Bunları gündermiş babam ~udanda.n. 
Al hunları Iraz olsun Armağan. 
Gidelim Reninle çöllere doğru. 

Iraz nefretle : 

Nasıl aıılaıııadıııı, 

Dertli cBn.ykarayı iterek> 
~,okil Hak~mğaıı. 

Baykara dra:r.n sokularak> 
Günden giino artnıak1 adır ateşiuıı 

Gam dolu goııliiıae doğan giineşiıJJ 
Iraz bu gün daha. güzel ohuuş~nJlı 
JJahtivar olurum olunmn e~im. . , 

T ra:r. cOülcrek> 
Niçin senin yii.,,iin hii~· le kapkarıı' 
Son mi beni ~ovirorsun Baykarn. 
Seni seven her Hovdah g·enç kızıllı 

Olmalıdır yüzü tıcnucu ıuutıkarn· 
Baykara ıııagrur : • 

Kara ol~am fnkat pok <;ok zongiııiıJJI 
D<irt çevreden lra:r. . enin <longiııiı9 
Bir öpi.i~ ver Iraz. 

Dertli cgiiJcı·ek> 

Bir son oksiktiJl· 
Baykara: 

lnleyorum yazık, bıık inim iniııı· 
Seviyorum, 

Dertli : 

Dalı do. 

Sonu var 
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Radyosunda 
bugünkü program 

Dünyada Neler oıdu_ 
Oluyor 

1\fERSiN 
PiYASASI 

Dayakla Tedavi için 
9 

_ 2 _ 93a 

Türkiye Radyodifüzyon f 9 Y İ a ffi ! Pamuklar 
poıtıl.,rı, Türkiye R d Klevlant 
A k a yosu, 

n •ra Radyosu. İsveçrede reyiam memle ı kişi lehte rey verdiği için hal Dağmala 
DALGA UZl.JNLUCU kelidir. iki.de .birde bazıların km ekseriyetle timdi buna ~::~ mah 

16!l9 m. ı !l Kes 120 kvv ıc~ ehemmıyetsız telAkki ede müsaade edilmiş bunlunmak- Kırnıa 
T. A. Q 19.74 m 15195 Kes . bılecek meseleler için halkın tadır . Kozacı parlağı 
20 Kvv. T. A. • P. 31 ,..0 • reyine müracaat P.debilir. Ge Fransız gazetelerinden Buğday- Çavdar 
9465 Kes. 20 K '

1 
m. çen gün Züribte gene bir re- ''Figro,, buna dair havadiai Sert anadol vv, . 1 

Cuma lO- _ yıa~ yapılmış. ve Şiropraksi,, verdikten s?nra bir de hoş Yumuşak 
2 939 denılen tedavı usulünün Zü- fıkra nakledıyor: Yerli buğdayı 

12,30 Program. ribte tatbik edilmesine bükü Zürihli bir genç kadın, Çavdar 

12,35 TUrk müzi .... (Pi ) metçe müsaade edilip edilme asabi tabiatli olan kocasının Aaadol vuıar 
13,00 Memlek t gı · ıi hususunda balkın fikri bir kavga esnasınd, bileğini Arpa 

. e saat ayarı, sorulmuştur. kıvırdığı için mahkemeye mü Anadol 
BJans meteorol ·· h b · k k 

13,10,14 ' . OJt a frı Resmi bb ilimlerinin şid racaat etmiş ve tela a~arı Yerli 
M,Uz1k (kUçUk orkes- detle maruz b 1 d ._1 b almıştı. •Zürihde son reyaım- Nohut ekstra 

tera -Şer . N . A ) u un UK arı u r d . k _ d , ş· · 
V . . ecıp şkın tedavi usulünün t ft l j an soora aynı a ının . I· f asulve yerli 

aryete pr 7 (T ara ar arın k . 1.1 d . . 
ogramı an ca birçok hasta} ki b lk . ropra sı,, usu ı e te avı ya' Yulaf yerli 

golar, ~alsler, cigan ve g"'i f k 1 . • ıh' arf e emı pan bir adamın ·muayeneba- Mercimek ıark 
saire)1 ı ra arının ın ıra ı yüzün . . ·-. . ·1 

1 . d l k d . nesıne gıttıgmı gaıetecı er Sahle 
,30 Program. en ° ma ta ır. Bınaenaleyh görmüşler ve tahkikat yapa- p _ 

ı 'lr: bu!hastalıkları beJkemig-i üzeri k . t' .. - . l d' Tatlı çogen 
ı•><.> MUzik ( ra vazıye ı ogrenmış er ır: 

19 00 operetle - Pi.) ne, ense köküne şiddetlı' dar K d d k d'-. . . Balmumu , K ocasın an aya ye ıgı açın • 
onuşma. (Haftalık spor belt:r halinde tokat vurmak ı k d • d' b' Cehrı 

servisi) suretile iy'ı t k .. k" d" ayrı an genç a ın ıım ı ı · Susam 
19,1f) e me mum un ur. zim paramızla on beı lira 

TUrk mUziği ( ince saz Bu. tedavi usulü şimdiye vizite ücreti ödemiyerek gö Yapalı 
faslı; Muhayyer maka- kadar lsviçrede yasaktı. Fa· nül rizasile dayak yemek- Siyah 
mı) kat reyiam neticesinde 16 bin tedir. Şark 

20,00 A" A d ı 
Jans, meteoroloji ha- na 0 

berleri, ziraat borsası 1-Iayva:ıat Bahcesindel{İ Aydın 
(fiyat) H Yıkaomıı yapak 

20,15 ayvanların senelik yiyecek masrafı Güz yunu 
TUrk mUıig"'i. J milyon lira/ Konya malı tiftik 
Okuyanlar : Muzaffer Yozgat 
İlkar, Radife. Londra hayvanat bahçesi murta çalkılarımış büyük bir Keçi kıh 
~alanlar :. Vecihe, Re- müdürü Boulenger geçen gün kase süt .• 
lk Fersen, Cevdet Çağ- Londrada bir konferans ver· Saat on üçte öğle yeme- Pirinçler 

Ku. S. 1Kns 
44 45 
40 
39 
9,50 

yok 
38, 

4,75 
4.25 
3.,2;-. 
:\,25 

3,50 

4,05 
4 
5.5o 
!I, 14 
3,50 
335 

70,71 

18;50 

yok 
52 
51, 
65 
85 
yok 
120 

' l A N 
Mernin Ticaret Ban~asm~an : 
~lersın lica ret lhuık asınııı 938 senelik he\' tı ti 

u nıumiy~ içli maı 8 Mart 939 Ça rşamba gii nü ög. 
ledeu sonra saat Oırnhıda Banka hinasıuda yapı 
lacoğınılan \'aktı mırn ~l yfrnde lı i s~tıdnrarıın bizzat 
VP-ya lıut gü · t e r e cr ği vekilio hazır bulundurulma
sını ıliler ı z. 

HULN A~tEI MÜZAKEl\AT: 

ı - ~!celisi idare ve miirakip raporlarının okun-

2 

wası. 

938 Htısa p yıh Ptlarıçosunun tetkik ve tasdi
ki ve ~1P-CIİ !' İ idare azalarmm ibrası. 

1
3 'liirakip intihabı. • 

l4 -- ~leclisi idare :ıza larurn ve miirakibe verile
cek ÜCl'Pl h a kkıhtızrl a l'IDlfl tayin Vfl le 'hİtİ. 

1 

1 
1 

i L A N 

Mersin [le~tri~ Tür~ Anonim Şirketinden : 
12 2-9b9 Pa z<ır gli rı ü şelwkede ~·cıpılacak ha. 

zı ladih\L dohn isıle saat l(J d<ın l 2 ye kadar bii-. . 
tiirı Şfll>PkPdtıki CPf')' :lfllll ~PSİIPceğ i ılau olu111ır. 

• 
1 l A N 

ı.!! ahallesi : Carui (~P<lit. 
Cirısi : Fevkani Talıtani \"etli odah lıane. .., 
Metre mu ra lıha : 700 

l Hududu: SHgı )Ol solu Vt'\yseı ve Mu~a vali-
desi llaıiye v~ Zilfo verestıleri evi ve yo' arkası 
Borçlu oğlu ıln·uhim ve pekm~zci llilmi evi. 

j lludut ve e\Safı sairesi yukarıda )azılı evin T.C.T. 
'I avkafh ~hıstafanın .Ecdadından k b l ı11 a lı. ~lll'Plile 
sene Biz tasarrufunda iken Pili sene evvel öJnws le 
kara~ı Hatice \ ' P kızı A~·şe \'e oµln Mehnwc.L A)ŞP
ninde 315 ır kızı Zt>J..iy~· \'fl k;u deş i ll t- lı111Pd Vt~ 
kocası ~lı·lınwd an a sı IJatictı\ i ,.,, k 'e ZP k J Yf' lltrı .. . 

la, K. Niyazi. miştir, Onun verdiği malu ği: bir kilo üzüm, bir kilo Birinci nevi mal 
1 - Tan bur~ Cemil - Ma mattan öğre.niyoru:ı ki Londra m~ı, yarım kilo elma, bir I !kinci nevi mal 
~~r peşr~vı. hayvanat .bahçesindek; hay- mık tar sovan, havuç, yeşil sa Çay 290 

. Eyubı Mehmet eferı- vanların yalnız yiyecek masra lata, domates ve şeker ka-1 Ka.hve 110 
340 de a 17 dn ülıu e sile \' Hlrtız Lcıha sı ~lt~ hnu di 1(1 1 I\ 

21,00 

21,00 

21.15 

2130 

21,45 

.. 
dl - Ma~ur ikinci beste. fı senede bizim paramızla bir mışı... . 1 Badem çekirdek 
3 

- L~tıf ~ğa - Mahur·~tyon l~radır. Ru parayı çok ~~.at ~n sekizde akşam içİeri 

et iği ve llaticeııinde 322 d~ öl nı P~ih, )Hlııız oğlu 
~1 ehmedi :erk ·ı e llusla f·~ oğlu '1~hnw llın ıh~ 33f>de 

t 

ölınesıle ~an~ı Arli,iye VP k 11,hH ı Sıllı ,.e llami-şarkı . Telıf edebilsem gorenlerıo, Londra bıyvanat ~emegı. Bır çanak çay tere- Tatlı b d .. 
feı - ·) b - · k a em ıçı egı abçesi misafirlerinden yalnız yagı ekme . Acı » » 

4: - Remi bey_ Mahur birinin, Morina isimli goril ı Haftada üç defa akşım Acı çekirdek 
Ş'ırkı: ~Esir ettin beni maymununun yemek listesini yemeklerinde ilave olarak 350 Urfa Yağı 
Ey ~il. gözden geçirmeleri kafidir. gram biftek veya piliç çor- İçel 
V~cıbe • Kanun taksi- Saat sekizde sabah kah· bas.•.' vitaminli müstahzarlar " 

95 
60 
36,SO 
95 
75 

ıif'_yeye ve a vkaflı \lustafa oğlu 1 t>hıuetde D39 da 

37 ölmesilH kurısı A~t'• Falnı:ı ile oğl u ll :J S <l rı ve 

100 kızlara :\y~P vt-ı Hnhia v · Enı iııeJ i lt- rk t>~ l ed iğ i n 
dt)n yukarula adl a rı g r t;Pn \' flr< .. ~e ıarnfı;! dan nam 

mı . 1 8
.. .. verıımektedir 

U- D va tısı: uyuk bir çanak içe· G" .. 1.. • . 
r. ŞUkrU Şenozan- risinde havanda d" - .. 1 .. oru uyor kı Londra hıy 

Mahur şarkı • Bu sevde 1 f . . b' 'k ogu muş yu vanot ;bahçesindeki maymun 
ne tattı. • 

1 
' ıçlıne ır mı tar çay ka- hiç de fena vaziyette değil· 

7 - Rab . b rıştm mış ve içinde beş yu dir bilakis! 
mı ey • Mahuı· ' ' 

şarkı: Servn nazı sey· 42 Gene 1( ızı 
ret çıkmış. , 
8 - Şemsettin Ziya_ Ma baştan çıkarmış ! 
~~ b~~1~1 

: Şu gUıele Bükreş civarında küçük bir 

9 - Sa •. kasabada muhasebecilik ya
Ç k • dettın Kaynak - pan Jan Kontantineıku ismin 

1 
arwYUcelerden haber de bir genç Romanya zabıta 

sorarım ' 
10 . sı tarafından, tevkif edilmiş· 
M - Sadettin Kaynak - tir. Suçu 42 genç kızı ''izdi· 
vafl~ğer cok sevilenler vaç vadile iğfal,. etmektir, 

mış. il d' · 
1 l - y . a ısenın garip tarafı 
Ya esa!'ı Asım - Bu Homanyalı delikanlının 42 
~ z geçen gUnlerimiz. genç kızı birden kandırarak 
emıetıet b' ._ Ko saat &yarı. ır reKor yapmumdı değil, 

E nuşrna. bu kızların istisnasız hepsinin 
sharr, hıhvilrıt ka b' zabıtaya verdikleri ayni meal 

nukut borsası c'r· m 
1 

deki ifadelerdir: 
K ıyat) . 
Onuşına (B , h - Jın Konstantıneıku be 

kında : Cev~a ms hak- ni aldattı. Fakat ouu elan 
Mü1Jk (R t Memduh) seviuorum. Benimle evlenme 
h 

1Yaeeti c -ur flarmo . um- ge razı olursa maalmemnuni· 
sı) lll k Orkestra- ye kabul ederim. 

Şsr : Praeto . Z•bıta kızların ricası ü-
1 - Joh B rıus zerine delikanlıya 42 genç 

Çok ve az sabun 
sarf edenler 

Temizlik insanların mede 
ni~·et ölçUsil imiş... Eğer bu 
söz tamamile doğru ise Fran 
sızlar öğilnmiyecekler. Yeryü 
zUade sarfedilen sabununun 
miktarını göslel'ir bir h~tatistik 
neşredıldi. Bu istatistiğe göre: 

Amerikade bir senede nil 
fus başınA tı buçuk kilo sa
bur. sarfediliyor. İngılterede se 
nede nüfus haşına sarfedilen 
sabun miktarı n buçuk kilodur 
l4'rırnsada · ise ancak 8 kilo sa
bun harcanıyor. Fransızların bir 
ıesellisi var: İspırnyollar 5 ki ıo 
Rumlar .~kilo, Polanyalılar a
dam başına bır senede 9()0 
gram sahun hercediyorlarmış .. 

«Kirli irısalı:ır yıkanır» söz 
IU Polonya darbımeseli midir 
o caba? ... 

U. · rahme · BU k d h · · 'b tt· y ır orkesı . . · - ız an angısını terci e ı 1~ashı·h 
ra ıçın Se - • . - . . 

ııat Nr. 1 re- gını sorm•gı kabul etmışbr. G t . 3 op ıı a ze emızin 207 sayılı 
majör. ' · ' Re Adli takibata bundan sonra 9-2-939 tarihli nushasında 
Allegro devam edecektir. üçüncü sahifeainin 5, altıncı 
S 

moıto. ı 
cherzo ------------ sütunlarında çıkan Gümrük 

lroppo. ' allegromnon geunerbaron,, opereti- müdürlüğü ilanının üçüncü 
Ada . nin uverturO. satırında 30 yııtşından yukar: 
Me gıo non troppo, 3 - Joh Strauss : Viya olmaması yazılacak yerde ol· 
Sch:~ezotto 11 ve 11 na ormanları efsanesi. ~a~ı, keza •:kizinci sabrında 
R 

, a legro '>2 45 M . ımtıhan günu 1 ı - '2 - 939 
ondo, allegro • - , Uzık (Cazband) yazılacak iken y•nlışlıkla j 

2 - Joh. Strau~s: "Zi· 
23 45 24 Son ejaas haberıeri I 11 - ~ - 9:i8 yazılmıştır. 

ve yarınki program. Tashih olunur. 

Nöbetçi 
Eczane 

1 O - Şubat- 93!l da 
SAÖLIK Eczanesidir 

,~----------------~, 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/ 0 10 lratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MlSJl.I,.. 

30 yaşında bir kimse 25 se 
ne müddetle 5000 liraya sigor · 
ta olursa bu müddet zarfında 
her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden meseli sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

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

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigortanın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLİ 

Vasfi Orgun 

!arma S•1 rıe tl e haAlau:u•n ğııufan 18 Şubat 939 
g ii f) ii il e l t' ~ a d ii r t' d e u c lJ 11 1 a I' l p ~ i g ii 11 li m .d Hi l it· n 
letkild için ~ .. şi f nu• uınr u göıı dt-r ilt c ği11de11 hu 
hanrde lwr lı · rı~i hir ~urPtlt~ \ ' t1 hir lıulk icld iaa-

~ 

sırıcla bulurı<rnların k€Şif günü uıalı a llirı~ gidecPk 
keşif nıP.muruııa lu~r giin T::ırsus lapu memurlu 
ğurıa ınuraea:tıları liiznnıu ilan olunur. 

Ayda 15-20 Lira aras nda bir ilcret 
bir Hızmetçıye ıhliycı ç vardır. 

verilmek şarti le 

Gece Kahı r.ak ve yemek pişirecek ve 
ailenin ev Hizmetini yapabılece!r kimselerin 
bir numnrslı dail'eye muracaatlan. 

dört lcişili k bir 
TUccar Hanında 

1-5 

---------------------------------------------Kul:ık, Bo;!: z, B ı r urı \Jiit r:t ha~~ısı 

DOKTOR. 

Ziya Benson 
Hastalarını heıgün sa~t 

ile muıyene ve tedavi eder. 

oobeşten sonra kabul 

Mers in: Yoğurt pa 1.:ı rı Hasıane caddesi 

;...-------------------:::::::::::::::::::::::: -----------
DOK.TOR. OPRATÖR 

I-leceı) Say lıaı1 .. 
~1E\1LEKET 11.\STr\NE'.'-tıl OP.\IL\'J önu 

D i ) " l tır r ,,i T-'d d '1İ ' İ ~ a pılır. 
Haslıtlarmı herg· n saat onbeşten sonra kabul ve ted 
vi eder, 

,\clrP~: lla l llllt' Cö ıl.i s 46 'o. lu SOt.~ 
6 N 11 n ~ r n ıi. : 

Buluklu B H. nı : d ıu '\İ lldl"' 



1 

·A 4 YENl 

• • 
1 rsın 

Cenubun en çok oku11an ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühinı ve en taze haberlerini 
YENİ :?v.IERSİN DE BUL UR.SUNUZ 

Gündelik Siyasi f:lazete 
• • 11 Y ı llılı fasıla sız intişarın 

yenı er ın • • da muvaffakiyetini halktan 

• 
gördü.gü vağbete borçludur . 

• N · Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi VE l'tlER 
• [ R Si N sütun lan açıktır. 

• • • YE 1 ERS 1 : Okuyunuz ve Okutmı-
ya çahşınız. 

Ta a ·şıeri uc 
ve süratl yapar. 
ait •• u 

En yeni ve çok ceşitli harfleri 
Yeni ersi.1 Matbaasında 

bulab·ı·rsiniz. 

IMJ~rRı lID@W@& O@if~~~lb~lM ll=fl&rRılFl1JgrRıll~ 
:E İT .AF GAZETE VE ~cıv.ı:uA. 

·ı'a bı yapıi ır 

z 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~e~en~irmek şartile yapılır. 

[vrakı 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Jf. SIHHATIN İZİ KORUYUNUZ! 

• 
* 

- JSIASIL :tv.ı:I 

' ..._. .J.ii:.mrf4 --......- A:ıt:ZBV 

IÇMEkLE 
Sıhhat ve fçfima'i Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

Göriiniiş: Hflrrak 

Renk 
•!• Koku • 

: Renksiz 
; Kokmrnı 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet; "loo sm3 su)a sarf ulunan N. lo 

rui kdarı,, u.2 sm3. 
lecmu ~ertlik dtırecesi "Fransız,, 1.5 

[zvi madd~)ler jcin S<Jrfohınan müv~lli-
• dtilhumuza litrede o.4o mgr . 

Tadı ; Latif "' ülfat "SO 4,, litrede 0.0033 gr 
• Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
G T~amiil; rtlulNfil ritrcıt "1 o 3,, ,, 0.0040 

1 Nitr· l "No 2,, yok 
• Amonyak ''NH3,, Yok 
4'1 FP-nniu Pn son usullerine riavel Pd~rok a\·nad ı~ı verindP-n ilıba-

• w t w 

il ren istasyo a kadar .içi ·a laylı kalvanizli Lorularla içi nwrnıer döşr.li 

1 
;; ..,. 
~ 

bPllnrhavuzlaı·a dökühıu~klP-dir. OradHn da hiitlın Fiziki v~ kimyevi 
evsafını mu hafaza t~dtArP.k ve hiçbi . uret1e el değmeden hususi kim
yagerinaize ve Adana Sıhlrnt Bakarılığrnm tayin elli~i Sıhhiye m ~mn
ru huzurlarmcla •lamacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulnrnkta ve ağızları Sıhhat nemoru tarafın
dan nıühiirlenerek şehrimize gelmektedir • 

• ,... "' * rJuı~mımn~imtmrnm~§tm!~nl!fue-HP.O 
Yeni Mersin Basımevinde ~asllmııtır 

10 ŞURAT 1939__,.. 

@lj@lf ~ 
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütnhassısı ~ 

DOKTOR. ~ 

.-V ku si ~ 
Türkiye ve Rusy Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmif~ 
liast.durını her günS-12 15 - ıs e k~d:ır kabul ınuayene~ 

ve ted vi eder. I~~ 
ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ~ 

Yoğurt p zarı No, 1 ~ 

• c 

YE NiMERSiH 
ü~haR1 5 Kuruştur 

Abone Türkiye Hariç 

Şerait ı 1çia ıçın 

Senelik 1200 Kr, 2000 I< 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 5UJ 

Bir aylık ıoo Yoktt:r. 

Resmi ilaoatın satırı 10 
Kuruştur. 

Fenni Sünnetci 

Sıt~ı T annver~i , 
SPd '~ ağnsıı sii1111r.t . 
)3prlf'. 

l\t~ ir çocuklar·a p ,rHs11, 

Adres ; Tarsus puşa ga 
zinosu karşısı 

ya 

~==-ıııc:sıc=;mo;:~~=-s==:;:;;;:;;:ı:ıı=:ı=~---=z=•-----

ç esi 
Sahiplerinin nazarı dikkatine 

1-Meyvelerı toplanarak yeni sen\)ye girmiş oıaıı 
portakal ve emsalı ağaçlardan mPyveleri vasıtugıle atın 
mı~ olan gıda maddelerini kendilerine geri vermek 1 

zımdır. Ru maksatla ağaçlara verileıı hayvan ve çifli~ 
gübreleri zayiatı umumiyenin yiizde 25 ini bile karŞ111 

yaınaz Huoun için en iyi çare azotlu, fosforlu ve pol89 

lı kimyevi giihrelerin verilme~ıdir~ Bu iş için en iY' 
mevsim Şubat ayıdır. Meraklı bahçe sahiplerinin bu nıe~ 
simi kaçırrnamahırı dü .. ilııcesile getırtmiş olduğurtııJ~ 
muhtelif cins kimyevi gührelerımiz muhterem milşterı 
larimizin emirlerine ha1ır bulunduruyoruz. 

2-Yeni dikilmiş fıdarıların pek kıs~ zamanda bUyO· 
melel'İni temin f dccek oıan Azotlu gübrelel'in veriJırıeS 
mevsimi de gelmiştir, Hu mevsimin kaçırılroamesııı 
bahçPcilPra ta vsiyc ederiz, 

Sebze Turfandacı/arının 
nazarı dikkatine 

Tar ıa~a çıkarılıuış ~wLıe fıd•• lt, r·inirı sogu~ 
tartl uı, cloıılardarı, kır. ğıl~rdarı Vt' y<ığuıUI'' 
hfdaıı nııılıafoza:;ı ıçin tur fandacalığı ileri gil 
nıiş lllf'llllPkt·lltı?'dP. U'l.UU müddt•l l~criilrn (~tiİ 
P,I'+ ~ 11tlnaffa l\ i\ Pli arıhı!'iılmı~ ol~n \e zİ) 1 

• • • 
vH lı rart>li Kt>tıdi ahma topla~ıp muhaf:ıZ' 
tıdt•n lrn~u~i fü liilPrimiz gPlmiştir. Fırsattıı" 
istifade t~diiuıesirıi alakadarlara tav. İ\'e t>deriı· 

Mersinda Tücca; hanınd8 

Vıktor Botros 
Ticarethanesi 

ml«lllmftllflll~:··:·tm····!•mlmttmfitli 
@ Turk Hav urumu 

bü~yfıl{ Piyangosu 
'@ 4 üncü ke,.ide 11 Şubat 1939 d&dır. 

l Büyük ikramiye 50,000 liradır 1 Bundan b şk 15,ooo, 12000, loooo; lir lık ikrııı:OT 
@lcHc 20,000 ve 10,000 liralik iki adet miıkAfat v11r 

ı@ Yeni tertipten bir bilet alarak işt· r.k etJ1le 

U n UZ ı :ibmrıl etm ... yiniı:. Sizde piyangonun ,mesud ve bsbtı>' 
@ları arasına girmiş olurnunuz. ~ı 

za o 
~ OGOOO@OO~@~•~ö@OO@@O~ 

--------------
ZAFE • 

ıneması 

Bu gün gündüz saat 14,30 dan iti~aren başlar Mevsimin en güzel şah eserlerinden ' 

iki filim birden 

1- vikto ya ve hüsari 
ivan petroviç 

2- Fahişe 
Doleres delrio 

Pe~ yakmda; Sılal1lara veda 
ff.Juazzam harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLV 


