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Paris 10 {Radya)

Cumhuriyetcilerin ellerinde bulunan 

şehirlerde dehşetli infilaklar olmaktadır. 

Sahibi ve Umum Nesrly:.ı 
MUdUrU 

l.'l m ·ı rt9si 
11 

ŞUBAT 

193 9 

FUAD AKtjAŞ 

Gü~.P"ELtK. SİY ASİ H.AEBR FİKİR GAZETESİ 
----:::----~::=:::==:=::=::::::::::::==~===~=~~;;:~~-----------

Portoda hükumet binası ve gar tama 

mile tahrip edilmişlerdir. Gazeteler mer 

kez mıntakasını mukavemete davet 

ediyorlar. 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon o. 82 

Yılı; 1 Sayı 
11 3210 

Fransa ve İngiltere hükumetleri 
1 Bir ~afta içinde Büt(in Yu rdda 

13 u rğo~ · El (i l{u111 etini 
tan ıyacal<lar 

1Muhteli f 1111n takalarda kleclisi um umi toplantıları ·başladı 

1 yakalanan ka çakçılar Toplııntılarda Ebedi Şefe hürmet ve Milli Şefe 
ı ve kaçak eşya · bağlı lık ve tazinı hisleri hakimdir 
J Gümrıik Muhafaza teşkilatı 

• • 

lng iliz/er ispanJ1 oya borç para 
hazırlanıyorlar 

trrafınrtan geçen bir hafıa için · • 
vermeye de cenup hudurtumuzda 90 ka-

~ çakçı 1105 kilo kaçak ettı•a 236 
( lirA, 2 Türk allunu, 2 silah, 5 ~ondr.a ~O (Radyo)- 'den mütareke talebini istemekle merm i, 349 k('Sim haycaııı. 

v P ~renhı!d•.ğinc göre Londra iktifa etmesini tavsiye etmiştir. lrnu hududunda : . 
c arıs ukunıctlerı' B h- • . . 7 k • kçı 349 kılo kaçak kumetini h urgos u Harıcıye nezaretine henüz açn • 

ukukan tanımaya ha- 4 l 
zırlanmakt d 1 Burgostan bir cevap gelmemiş- eşya. ıın1•vaıı. 

G a ır ar. Ancak bu ka- 1-sıı•nlıulda. : 
rar cncra} N . tir. Frankonun İngiliz tekliflerini kilo l l gram 
ları a ) ı etaJnnın tasavvur- kabul edeceği tahmin edilmekte· 11 kaÇ:ı kçı, 9 

kt' n aşı dıktan sonra verile d zı;hirlı madue, 197 paıçn kaçak ce ır, ir. 

İyi nı ı · 
İngilt a umat alan mehafil; 

ere hük • · · t' b"l 1 Frank d umetının general ınce ve ecne ı er sp~nya top-
o an umu • f ·ı· ki d · sini mı a ı an etme- ra arın nn çekilince ispanyaya 

ve ecnebi muh . 1 • • 
çekilmesini C arıp ~rın gerı büyük bir para ikrazı tasavvurun 

-~---_v_c._::,:U:,:m=h:u:rı:!y~e~tc~i~le~r::,-_!!d_:a~d~ır~la~r::_. ----------

'!_al kan Antantı Daimi konseyi 

Fransa ve İngiltere harp bi-
f'Şffl 

Y unanistaıı hududuud : 
4 kM;akçı 9 kilo knçak eşya 

14 p-ırça kııı:ak Pşya, 4 at. 
Eg ı denizinde 2 ka<1akçı ve 

bir balıkçı kayı'2'ı Vbk \lırnmışlır 

Ka~irli ve Kozanda 
Çeltik ekilmesi mu
vakkaten menedildi 

Ank .. ra. 10 (Radyo) -

Bir çok \lilhetlerimizden 

alınan malumata göre umumi 

vilayet meclisleri ac;ılınıştır. Top 

ı meden e\lel Euedi Şef çe Hüyük 
Kurtarıcı Atatürküu tazızi ruhu 

için iki dakika ayakta durul 

makta '' e Milli Şef Reisicümhur 

t- t ı ıönüııe haltlılık ve tazim lanlılar \tılileriıı riyase\i al tında ,,mo 1 

yapılmakta ve müzakerata geçil· telgrAfları Çekilmoktertir. 

Viliyet umumi 
meclisi toplantısı 
938 hesabı kati raporu 

okunarak tasvip edildi 

Te~lif edilen 939 yllı ~ütçesin~e 36 ~in lira açık var 
20 Su batta Bükreşte 

toplanacal{ s~yhau vilüyPliniu Kadirli --~~ -

l Ye i Yugos. 
lavya kabinesi 

İyi bir surette 
karşılandı 

Belgrad, 10 {Radyo) -

Avala ajaıısı bildiriyor: 

Elkfırı umumiye yeni kabi 

nenin ıeeekkülliudou sonra ta· 

kıp edilen dahili siya eti alnka 

ıle takip etmektedir. Kabinenin 

bır\lnliarla anlaşma yoJuııdnki he 

dcfı siyıı~i hatada süktiuet pey 

da etıni~tır G11zeteler bunun 'e 
ui vaz.iyetle esaslı bir eer oldu

ğunu kaydetmeklectirlor. SlövPn 

ve hırav&t gazeteleri kabiııeuirı 

Yugoslav efkarı umumiyesi tara 

fındaıı iyi kareılandığını \le nıec 

lisdo büyük bir ekseriyet kaz:.ı 

n:ıcağını yazmaklııdıalar. 

Belcika kabinesi , 
istifa etti 

Toplantıya Romanya llariciye 
riyaset edecek 

\'e Ko7.3n . kazalıırı!ldn yapıl~~ Bu toplantıda muvakkat encümeni daimi 
çelıık zerıvatı ~avıı fennı vo sı 1 Brüksel 1 O (Radyo)-

·ı ı ı ıı·~ı·odeı ! • • J /dı Belçika kabinesi nazırlar h u lı umun.lyeyı 1 1 n o ',-. 
1 c1zası secımı e yapı 

Zır ant çe Sıhhat çel{aletlerı tanı i 1 arasında zuhur eden bir ihtilaf-

fındun mahalline evve'ce gföıde 1 On dakıka istırahaltan bOll ması zarur_idir ded.iler·. . tan sonra istifa etmek kararını 
k ı Ve teftış hryetımı ıeıırak et 

13-k rilen lıe)·otiıı ledki ·atı raporu sonra meclis ikinci celsesini yi mek üzere dört zatın encümeui vermiştir. u rcıu 10 (Radyo) k rt vak 1 
Had '" r • - Bu müoas9betle sabık reis nell<'esiııde bu iki aın a m~ ne Valinin riya"eti altında yap daimi Azası sfatiyle ~y:ıln~ası!ıa Kral hükumetin gündelik iş 
H lko ıı Jnnsı lııldıriyor: J Yuııau hariciye nazırı Metaksııs kaı hir znmaıı için çeltik ekılme mıştır. fzahatuame okunmuştur kanır vorilcii t'O reyı ışorı ıle lerini tedvire B. Şifakı memur 

Yı 1)0 e lan antantı dııimi koııse 1 Y~ni reise bir telgraf çekmiş mesi knrar Allıııa alııımış çe bir lzahatnamoyi ikinci sahifemizde tekrar Muhtar Berk( r, Yakup . . . . . d b 1 
' şu Jnlla toplan 1 t 1, . . karara :ıh olc1u~u makama t6b· Drsoy, Emin Işır, Emin Alpo~ etmıştır. Partı ~arıcın ~ .u una~ 

lo"la t ar.n' ır :ıu mesaı::ıınde mu\'affakıyat dıle a'-·uen ut•şrediyoruz . ı ı 13 1 m ~ıisı h · tlerden ıbaret bır ış kabı ., il ıya Homaııyn ı · · lig edilıııiştır. J • ~eÇ ı dı Hr. uııı aıı sonra t11 
1 
şa sıye ıırı Gatopk .· ıarıl'ıyo ıınl)erek. u llıa yapocaQ'ı hizmetten °' ,f ...., } d llıınduu Foııra ~öz alan Vay uıııumiııiıı !-ifllı vıı ~·uma günlerırnesi kurulması muhtemeldir. mu 

N . o ı ıyaset edccuktır bahsetmiştir. H. Gatenko lıu tı:ılg LYı ll g a a sel Arı kol geÇPll sene güıel ça saat oııda olmak uzere hafıacia halifler parlamentonun da feshi vaıi;e::ırl 9
1 eub tlan ilılrn reıı raf .. cevap vermiş büıüıı gayre· _ lışılmıetır ve büyük işler baş:ırı l 

1 

iki defa toplarımaeına ~a~ar v~ . . . 
_ 

1 

·"" ıaş nınışlır. k . rilerPk celı;Pye 8on verıldı. nı ıstemektedırler. 
-- 1 ,,, Çaltoncak1111 bildirmistır. . Bıl~ük bir me tep mıştS;,111 llbayınıız• t•şekkürl k 1 k 

Alm nya ve ı·talya ' ınşau .. 
8z1re~:;ek ıl:~i:,~;·v~:.~~~;~r~şinö~~~ü::::.l Kaça çı ı 
- •S• • ::rı~k~:anay~~;:~~~~n~~::•i:ı~~·:;: 1 

•• Asker,..ı k 1 · Jl _\ukara ıo (A.-\) ı uvvet erıni tezyid '.\luli-]H \"iirınıti dalıiliuclc leri~tı~~~~~şı~r~ sözl~l'O teşekkür Yazan: Ali Riza Tuncal 

d• · :Jhırı~ıorGde yai;tHılaıı okulun ettiklen soıırn deruhte edilen va fokendorunda intişar etmek· rin hı:ızihelerini muıazarrır otnıe e 1 yarlar in:-;ası hitmek Uzn•dir. buraya zife ııiç kinıseuiıı koodi ·iııo izafe tn ola o clJaci\·at Karagöz> ndlı ğe yeltenen başları ezmcıJte az· 
, - lıi~ ıııc>kf< hi ohıııyau k<ir c;o- edemi) ı><'eği işlerdir. B:idceniu rofıkimizin G sayılı ııııshasınc1a melmiş bulun!'1ası doğrusu haz ıtaluanlar Tunus 1. J ~ J ı. 1 1 ' t·ukları hilP iıl:tı'(' .olnnaıı t verdigı iıııkaıı ııisbotiııde <;alışıl 1 gözüme cHosın1 loblığ> IJnşlıÇp ç memuuniyetımi uıucıp oldu. 

J - ııUuUuUnua l\UVVet enm artırmaktadırlar mcktcplcrücıı t;ıkaıı t;ocuklar . mıştır Yapacaı ğımıı daha p~~ altında vo mizahi hir uslülılı Zaman zurnan hudutlarımız 
p . alıııal'aktll'. !çok işler \'ardır. dıımietir. Vıla yazılmış ~öyle bir yazı iliştı: dahilinde vukun gelen ve k çuk· A~rıs, lO (Aadyo) - 1 askeri talim görmertikleri dola~ı j ~imdiden k:ıyt Ye kahul yet dahilinde gördükleri noksan Karagöz ajansı bildiriyor: çılık denileıı menfur hnrcıkelin 

hazırı ~ıunu ve ltal)' ada askeri sıyle sılah altına davet edectkıir ıun:un:ıle~iııe ba~lanııu~tır. ıarı \'e ihtiyaçları bildirmiştir· Halaydan Türki~eye, Suri kulaklarıma gelmosı içimi pnra-

Ö' ~"'~ rlet~m. •dılmektedır. .· . l~alya lıükilmeıi de 60 bi_n lıobelnaoıe muvafık. görül yeye, Lübnan.• •• or~lardan Ha lamakladır. 
ııumuzdekı ılklıahardn al ıkışıı:ı sılah altıuadnvet odC'cektır Papa müş ve ıttifakla tasdık edılmıştır taya gelip gıden, gıdıp gelen Meselll; ~eçoıılered Cerhan mansoııın BI - · 

normu! t&zıyetindekı . l r ı ... ondra t lgrafı Libya- Bundan sonra geçeu senekı 1 Bay lam, Bayanlara, Sınyorlara, taraflarında bir şebekoııin } akıı· kııvteti 1 dHkı lalyau kılaatıuın takviye 1 - f A k" 
ne 

1 ııhlt bir miktar ilfiv ) . l ınes11i hakkında encunıen tar11 ın Havacalarn malum ola ı: lauarak Adliyeye te\'di edildi -Cdece~i ö~roııılmiştir. e edıldıt'?ı lt~I) naların Tuuus hu - . Dün sabah ö dü. ctrn \lerilcıı rapor Okunmuş \le Göı.lori Höulkoıı<ten, kula~- ı"tıui gazetemizde yazmıştık Bu· 

Re rnrın h tci· ·ı ldudundakı kıtantını kuHC,len·ı - - muvafık gö:ülnıüetür. ları Radyodan, Burunları Kedı- n un gibi dulın bırçok lıudud uıoı HlOG v ırı19dı~ıne göre lıükQ dormekıe oldu4uııu bildir mek16 • Roma, IO (Radyo) - 937 ın•li y ıh hesabı kalbi den keskiu olnu Ilaloy em niye· boylorıııdo •ukua gnleıı h&dtae· 
e 07 doğu 1 1 ' "k b"ld . T 1 

- mu nrı dir. \ atı aııda~ 1 ırı ıyor·: hakkıudakl eucürnt>ıı rnp~ru da ti işin başına geç~~ş, ~at?,Y terin bütün vatandaşlar üzerın· 
<:: -- Papa b~g~ıı saat bee buçuk okuneıak taı;:vib edilmışlır. gümrük ıdaresı de bulun Cıagoı de derin acılar bıraktığım bil-'_İ il ve J a p 011 ta vefat etmıelır. . A • , Bundan sonra 939 mali )'Ilı tayfasını kolcu ııeçmıtlir mem ki SÖ) lemeğe lüzum \•ar· t•aı·pışması Papasa son dıtıı merasını . 

Y • ı G · 1 L · f d büdcetıine dair encürnun ra poru Kaçakçılık yapmak değılys, mıdır. Nasıl ki su dostisi su "O· 

ı 
ardıno orı tara ıu an yapı · . ,, 

Çi /'l okunmuetur . şöyle bir aklıııd:rn geQıreııleı-ın ıundn kırılırsa kaçakçılık yapan 
n r er ı 20 hasab k .. .. . . d lac:k!ır. • Bu rapora gore 93!:1 SOJJef i lııle !::uyrukları homon kapana lar da yürüdüklerı yolda muhnk 

b. a Ve oyu ıstır ad ve 1 Fıhstın varidatı 547564 _ııru . ve tn1l.'ö rRfı f." ıkışıp deliğo, delikten dee iğe. kak heba olup gidocekloıdir. 

nazırı 

rr, Japon taburunu · h tt ·ı 1 • ise 792865 l iı adır _kı eu suratlu deşikten eşiğe, eşikten ı>şeğiıı Hükumet cemi>·etin ale
1 

lıi -
----- ım a e l er 1 kon gresı 245 biu 291 lira bır rıçık \'ard_ır: kuyruğuna turulunrn hududdaıı ııe yürüyen kaçakçılığı mennet· 

~11881 "I.' • Eucümeıı bu lıııpta \'"rdı~ı dışarı atılıyodnr. miştir. Artık bunun hilAfına hu. 

1 muuım ~tr adayı ·ı~gal ett'ı iiu aJanın ·ı~gal'ı Müsbet göru·şmelere '.'a pc>rdn hu açı~ııı kapatıl'.ll~~~: 1 Işillik işıtme~ik deme:iıı, roket etmek verilen emre \'0 ya· 
'I , D U 'I ıçuı aanıı. ıh~ırn m snrf _d 

1 
ha, bir hnfladanberı bıleklerıne pılau kanuna itaatr;izlikton t.ırış-

en 1 Japon 

J d b l d r.-ıuı ve adı hudcerteıı 91 lıuı 1 • • k 1 k t d d 1 · aponya ti k 1 J aş an l "" " 117 dt•mir bılımklor ta ı r.ra ıu u 1 ku bır şey dı:ığıldir Bu gibı ı::ııy a mesene e ar~ı anuı Loııdrs 10 ( AA ) ra ve_ fe~tkııladef t·ut llfrt•dken sure'ı boyunu hoylıyaularııı haliue ba· gısızlart da hükumet icrıı ınzi - ...___ 'I bio Jıra asarru e( ı oıe . 
1 

• ' • 

llaııkoa ıo ------ Filıstin koııgresinde Müflü 10 açığıu 36289 liraya indirilme 1 kıı.• ıbret alın. . . bat 9 e Amuıyet kunotlori ılfı Çiııliler' {Hıı~Yo) - Çıkarmıştı. Pıyade askerlerinin partisi azalarile Naşasıni arasırı siue imkau hasıl oldıı~uuu biı 1 Kııçakçılık lıom kendımızı>, takip ve tedip ed r. 
uaç · ınukahıı taarruza ada k 1 b- - ,, da tek grup olarak anlaema ha d"rmekt<•dir Bu dr. bürtce eııcü 'hem )"Urdunıuza ve hem de şe· Şurasını hatırdan çıknrnıı· P,> mış ıoo k ya çı arı ma~ı ulun auauın 

1 
ı · 1 k k 

1 
.

1 al asaba ve k·· ü . 1 • • • • sı olduğundau müsbet l(Örüeme enim~ havale edilnıişlir. rt>f \le ıı:ımurmrnuza ap nra ya ım, bi1 ıleri giden t.ıir mı le· 
_ ınıetır. Oıu kıtaatı d O)·. garı ışfa edılmesı ıçın oldu,:tu anla·' lore başlaııınıstır. m fluııılaıı soııra melıus iııtıhr l;ır leke sürer. tiz fıkır t'O düşüııcelorimızde 
uzeriııe ilerlamekt . eınıryolu ~~z~~ş~~ra.tlBuk har1oket tTokyodaı _ Düııkü toplantıda lngillere batı dolayısı)'le 8eylıaJ1 \'O Bıl PJ Amauın u~aklnr!. Şeylnııa daima insanlı~ın daima fozıl.1 fn bir · edır ç ı ı a arsı aumış ır. mustemleke unzırı Makdouald • 

1 1 
d . ı J

0

Poıı laburı . · ın 1 
eri . . . cık ~ılayet erıııe ce~~ ıen "'~ • uyup da IJüyle hır halı karıştı- tecelli etmesini bir lJiar biliriz lurdır ş tııu ımha otmie Burasının sevkülceyş ııoktaı ı Harıcıye nazırı Hali faks ıl~ ~er vı.a ytı\lt'n ıaruimeıı Dahı lı f d · ·ll·x.· . _ . . d . k d" . i 

· •eııo)'de • d . 1 " kAI . d 1 t l er r ı yım emoyııı gı ı.,ınız gun· Bu •tılınrl.ı koıı ı 13n ııııı:r. olnıı . lıınşid o::iil 1 nazarın an çok eheınmıyetlı o Arap ve Yahudi delegeleri tema ve "e •• etııı eın g e en ez • A • • 

Jnpo k m e c! · . d dur topun ağzına > kontrole mecburuz. Gızh kapak -kıtaa 0 
UV\'ellori • ı mnsı olayısıyle bahrıye ıneha· men hazır bulunmuslardır. Arap okun u. . . . . _ . ' 11 

hekJeınokt d" takvıyo fıli çok d Ad l .1. d"I ki . H _ . Bunda ııılıhap dolayısıle tef Yazı lıurada bılı) or. Bu ya- 1ı bir iş gormdmız znoıarıı artık T '· e ır. memnun ur. a ngı ız ı e erı . Huseyuı tarafından . _ . ~ · A k k k 011
Yo 10 (R Frausız J ·t 1 · h d"I . . tie lıeyetlerıode eucumeuı uaıım zı yı o udu lan sonra elimi al- geçmieıir. Her va Jl doğruya \'o • cıd:ro) • aponyaya aı meme· ıza e ı mıııtır t 

1
· den 1 

Japon k 1 - keti . . . A · _ . a:ıasının mluıımnsı ~.arure 111 111ma koyup şöyle bir düeün- hakikata istinad ederek hallı ha da k ı aatı Ha t' er arasında ehemmıyetı haız rap deklarasyonu uzerıoe bah,.edılınekle ıdı _ . . . . 
1 

• . 
arayn asker Y ı adaı:ıın dır Talıiı bir liman mahiyetin· yarı resmi müzakereler cumarıe V 1 : • dum: reketımızı tayın e mukellefız te 

t~hşidcıt ı•oııubi CiCıknrmıştır Bu dedir. On Lin tonluk on krova si güuü toplanacak konferansta ~tu~akkııt eıwünıeııi rtaimi 1 Daha dün islikldlin_e. ka\'U· bu eekilde yn~l)'acağız. 
eıddolleudirilıne 1 n _ııblukıısıııın zor barındırabilir Bu adanın iş müzakere d 1 1.1.• meclisi umuminin toplaıımesı 1 ~uo Hatnyııı meııfaLtlerıııı koru Alın lorı dokmedon paraka· 
loldkk' · 

8 rıo ıear t ı · · · · e 1 ece' u. . · · - · · k · · ıı · · · · 1 
odılınekted· e 

0 
arak galı ıla Japonlar Singapor yolu Bugüu sabah ve öğleden ev ile vazifesi sona ermiı;ıtır. nıak ıçııı her guıı yeııı lıır tedbır zaııma z elı bıze ~ııkışır hır 

meıkür odaya o.
1

1r .. Bıdayotıe üzeıinde iyi bir mevki iııgnl et \'el \le sonra iki fogiliz \le Yahu Halbuki tFfıie lrnyetıııde en 1ıalması gerek kendisinin ve ge- sıfat defpldir. lete ka,çakçılık bu a ırıye ask . ı; • • • 

erı mış olmaktadırlar. di toplantısı akdedilecektir. cüınenın daımı a1.ahll'luın bulun rekse komeusu bulunan mılıeıle· 
-sonu ikincide-

• 



11 Şubat 1939 Cumartesi 

Vilayet U. Meclisinde 
okunan izahname 

-1.-

YENl MERSiN 

__ ş_e_h_ir----v_e_meml_e_k_et_h_a_b_e_r_ıe_ri ___ I 
Belediye 

1 Meclisi 
l\1ersinin 
Nüfusu 

Zeytinleri aşıran a~am 
Bir ay hapse m ah-

SAYFA - 2_/ 

Kaçakçılık· 
(Blrlclnden artan) 1 

mevzr iı:ine giren ahlAktıııı 
namustan fedakl\rlık edilere~ 
diğer yurtdaşların hsk18r 
Çiğniyerek yapılan bir ioıit: 

Yukeek meclisinizce de ma rıh tabakukatına banşlaomıetır. Dün Şehrimizde mebus seçımı kum oldu 
lum olduğu üzere Villlyet büdce Bundan başka bir çok mu toplandı münasebetile umumi şekilde bir 
14İ Hususi muhasebe, rıafia, ma hnberat ve muamelatla mamul Şehrimiz Belediye meclisi nüfus yazımı yapıldığı malum Belediye iskelesinde bulu-

Çabuk refaha kuuşms~ 1 

kaçakcılığa irtikAb etmekıeıı
ternzi bir vakarla maişeti ıell' 
edip haysiyet ve şerefle ysş•ııı 
daha evladır. Bu kaziyeyi~· 
etmek istemiyırnler pek nlA b 
melidirler ki kaçakçıyı kora 
mak ve takib etmek hükÜtJlel 
g ibi biraz da gençlik çııı•1 

olmuştur. Gençlik de kaçakçı. 
hükumet kuvvetleri gibi kt 
hisleri ve kendi kültürü dalı 
de takib edecektir, Zira o ~ 
lik içtimıd bünyesiııde oıi~ 
yaşamasına asla tahammül 
mez. 

arif, ziraat, ba1tarlık, sıhat te olan hususi muhasebenin tu düu toplanmış ve ruznamesin- dur. nan ve henüz &ahibi anlaşılamı 
umum umuru muhtelifeyi havi 6 1rada arazi ve tahrir işlerini za neki mevaddı müzakere edilmiş- . Bu tahrire göre neftıi Mersi yan zeylunları çalmaktan suçlu 
kısım teşkil etmelctedir. n.anında intaı~ etme~ı oııa.un rn tir.· o~or nüf~su 32470,83482d~e Bköylerin,in 1 olarak yakalanan Bünyanlı Me-

v & 1 T J b nu u..:u ıse ır. u suret e I , 
VilQyeıin b~ 6_ kıs~~ dahil 1 semtreli Qalıemasına bir delildir ıcaret ve za ıire arsası Mereiu merkAZ kazasıuın nüfusu med ottlu Davud cürmü meşhud 

bulunan muhtelıf ışlerını ehem Arazi ve bina tahrlrinin ik 61880 i hulmaktadır. kanununa tevfıkan mahkemeye 

miyetini müdrik .olan Husu~i mali yüzünden bunlara aid ver Bütce 1 o bin 176 Yanpa r sevkedilmiş ve bir ay hapse mah 
idare mesaisini dıkkatle takıp gilerin netayiQ hazırasına göre ' küm edilerek hapishaneye gön-

t h 
· l · l • cJ [7 d eri lmiştir. 

ve intaç etmeQ'e çalışmıetır. 8( \'e cıbayet nın temin edil ıra ır \.. öy Ünde 
Bu 6 kısma dahil olan ihti mesi hem mükelleflerin hem de Vapurla '·açakçıiık yapanlar Evvelki ~ün toplanan sehri- 1\ 

hususi idarenin menfaatlerini l yaçlar ile bu ihtiy11çları karşılı miz 'l'ıcaret ve Zahire Borsası Yapı Ocak m ektep hk '1,1' 
racak olan varidat arasındaki mucip olduRu ve olacağı tabii- heyeti 938 senesi kati hesap cet- b ma emeye V8fl UI 

dir. inası 
niebetsizlik nazarı dikkate alı 

2 
_ Geçen iQtimada meclisi vellPrile 939 senesi bütçesini tat Bugün iktisadi büııfcııı 

nıp bu vazifelerin bir anda te kik ve kabul etmiştir. Bütçeye Evvelki sayılarımızda Yan- lstanbul - Sogoni Vakum ( 
nizce tanzim edilmiş olan vılaye bir kurt gibi kemirmeğe de 

min edilmesine imktln olmadı nazaran odanın varidat ve sar par köyünde mektep yapılaca- kumpanyasının gaz vapurların eden bu işin her memlekeıse 
~ından, Hususi idare meclisimi tln tadil cetveli 15181938 tfırihin fıyatı 10,176 lira olarak tevazün ğını yazmıştık . dan birinde kaçak içki yakalan önüne geçmelidir ve geQlll 

de yüksek tasdika iktirnn etmie Haber ald x. o Y t a- -k f "' ziıı, teshil ettiği esasları takip etmekte ve 6800 lira da banka 18 ımıza il re an mış ı. umru muha aza teeki çalışmalıdır. Bu vatani bir ır 
ederek tedrici ve fakat daima olduQ'u iı;in o tarihten itibaren da tasarruC akçesi bulunmakta par kö~lülerı mekte~ binas~ için\ latı bu husustaki tahkikat evra tur. Bunu ödemek ltlzımdır· 
tekAmıile doğru )'Ürümek mec tatbik edilerek bu tip kadro me dır. ayırdık.arı sahayı gormek uzere kını ikmal etmiş ve maznunlar Ah!Ak cihetine gelince:~ 
buriyetindedir. mur adedi cüzi bir miktarda ar y· t • J Valimiz Ruknüddio Nasuhioğlu l dün akşam Üsküdar müddei cakçılık mevıuu daha fı 

Hususi İdarenin deruhte et tırılmış olduğundan bu suretle ıcare ve sanayı D uas ı ile Maarif Müdürü Nuri imeceyi umumiliğine verilmişlerdir. ehemmiyet kesbeder. Gere~ 
liği 6 kısma aid işler hakkında hususi idare kadrosunda tavzif 939 senesi bu'" tcesı" davet etmişlerdir. Vali ve Maarif ı 13 1 k · k Ulh omuzund ı mal kolundB • müdürü mezkür köye aitmişler- · un ar, umpanyanın dıre 
f'ırastyle aşağıdaki izahat arz ettiği memurlarla merkez ve kaza t tk•k e dan daQ'a kaçan zat ile J e 1 Ve İ88Vip edildi dir Ve yapılacak mektep iQib ih törü .Maktomari, gaz şilapinin olunur: 

1 
d b ' k- b 

1 
d" · 

1 
. oyunları yaparak kax.ıd iitt 

ar a ırer Of ve e e ıye ış erı zar olunan mahalli görmüelerdir süurisi Cosene, diğer iki kap ~ fe 
Birinci kısım bürosu teşkil e"'lemicıtir,Bu büro ş h · · T ' f de sahtekarlık Qeviren 

8 
d 

J "' *' rımız ıcaret ve Sanayi Nu U S M u .. du .. rıi 1 tan, tayfa Angeleoko ve depo ıı 
Hususi Muhasebe işleri muohaEıran köylere ve beledi.,e o b k · t arasında bir fark yoktur· , dası idare heyeti evvelki gün .E. 1 e çısi skender'dt'ln mürekkep ikiaioin gayeleri ayni ı;sf 

936 vılından itibaren arazi lere aid işleri deruhte etmekte toplanmış ve 938 senesi hesabı terı i etli olmak üzere 6 kişidir. k ,., ,ı , ı Çı t15ı cihetle her ikisi de 
ve bina vergilerinin Hususi mu dir · katisini ve 939 senesi bütçesini ! İddiaya göre direktör Mak d d d 

K
- ·d f · ı · · t tk"k 'l•ı"lA11 etı"mı·z oufus mu-du·ru- ı erece *' hırsızdır. Hem de 

h b d 
· - b 

1
· 1 oy varı atının aıde ı ışle e ı .. e t · t · t. ' , ·t · b h" J ase eye evrı muoase e ı)' e • asvıp e mış ır. _ _ emarı, ra ım ve hsan ismin let hazinesini soyan, vn ıııO 

re sarf edilmek suretile kısa bir Bundan soı::ıra aelen evrak Ruetu Aksuyun ma~şı otuz beş d ·k· k k muhasebe muamelatının çok vasi e lı·radan kırk 1. 1 k e 1 ı memura ·aça eşraııın hakkını çi2ni.,eo korkuııQ 
d 6 hhl f 

- kö ı ıraya artırı ma su J 
zaman a ı ve ennı Y er gö~den ge"irilmia. ve aelen ı·a. · t ·1 160 l" k f bı· r hırsızdır. bir derecede ço~aldığı gibi bir " "' il!> v retile terfi ettirilmietir. ım ıası şartı e ıra te li et 
vücude getirmek tein büdceleri ler müzakere ve intac olunmua 1 . . Bazaa saf .. e temı'z ,o 

de umum vilAyet dahilinde bioa mizin vukuf ve isabetle tanzim " l • h b [ • mıştır. • 
ve ara:ıl tahririne baelanmıe ol işi ve köylerin gelir ve giderleri \ur. l ıman a er erı 1 Şimdiye kadar vopurda 18 insanların da kenardan' ktf

1 

duA'u meclisi alinizin malumudur ı'raal Mu· ~U" ru· 1 Limıınımızda bulunan Türk 
1 
sandık yakalanmıe, bunların dör kar;akçılık işleri le alakador 

ııin usulü dairesinde ceryanıaın U t f ıet Bu sebeplerle Muhasebenin bandralı kbal vapuru devlet de dünde 5 yüz liralık viski, ciu ması sır cehaletlerinin ön 
teınini ciheLleri bu büroya aid · il s 1 k b' e' deruhte elmiş olduğu vazife D.. Ad ;r, •tt • mır yo arına ve ümer vapuru ve likör olduğu görülmüştür. Di ara ır perde gibi geriltJl 
tir. Un anaya 151 l Knramancılara aid kömürün ve den ve bu derin, fena uçllrı' 

nio eumutauden burada biraz Bu büro köylünün müşkil Bademli Arslan ve Şafak motör ğer 14 sandık henüz açılmamış görem9meleriııden ve bil~' 
bahsetmek lazımgelmektedir. ialerin kolawlıkla hal yoluoda Vilayet ziraat müdürü Ali ıel'i tüccara aid O'az ve motori tır. Kumpan>anııı Serviburnull r w , "' bazı munafıklarıo onları bi' 

1 - 936 )'llında başlamış lrnodilerioe müzahir ve delil ola Rıza Alta y çiftçilere dağıtıla uin \nhliyesiue devum etoıek\a daki d posuııda da arama yapıl lıt gibi elleri üzerine ııl' 
olan arazi ve bina tahririne 937 cak çiğ-itlerin Meısine celbini te dirler. mış, si~ara ve iskambil ka"'ıdiy ouoattıklarındaıl 1· ıer·ı geıdlR 

cak bir vaziyettedir. velhasıl t 
8 

" vılında dahı" devam edı'lerek 938 min için öretme çiftliği ile te , talya bttııdralı .Finiçi vapu Je bazı kaçak h b 
J köylüyü ikaz, irşat ve köyleri 1 ık· 1 eeya rla bulun a ını unndırmaktadır. 
rıh bidayetinde tahrir işi her mas etmek üzere dün Adanaya ru eve ı gece imanımıza g*'le muştur. Bu çirkin harekette ı,eıı 
ne kadar hltam bulmue isede bu muhtelif ielerioi ifası bu büro gitmıetir. Mumaileyh bu gJn alarak düo hareket elmietir. ııin bir alot olarak kuıı8 ııı1d imar ve ala .. vazifesi ve bir çok j rek hububat ve pamuk balyası ID 

tahrire itiraz edenlerln itirazları ııehrimize dönecektir. II'd' 1 t z f H jl• 1 

L k ı · 1 nı idrak eden o saf ve ıe 
nın tedkiki ve bunların intacı uun uhdelerinde \oplanmıetır. 8. Kemal Ha'·gu· .. er vapuru_

1 ':eh~~:~z~:1:·~i/a~. i~.l:~ a il.8VI ŞUue ognre en ruhlu insanlar derakap bil 
Köy ielerioin daha çok mun 1\ U " ıı kolay olmadığı eüphMizdir. meVAeı alarak lıarake1 atmıştır. Halkevi başkanlığından hareketlerinden ictinap ed

1
r 

tazam bir hale gelmesi, etrafın 938 yılı içinde bu itirazların Adana iş duiresi bölge Ami Amerika banciralı Erçelle Evimiz cıubeleriııirı yeı11· 88 zaklaemalıdırlar. t 

da çalıeı1oruz . Mesaiyi proaram ri K 1 H k -d b tk· v ' intaciyle uğraeılarak arazi kıs ema a gu er azı te ı vapuru krom madeni alma işini ue koııgreleri aea~ıdaki tarihler Kaçakçılık; ak alınlar• 
mı 

939 
yılı için temamen ,eni 1ı bir hale getirmek lazımdır. katta bulunmak üzere evelki bılirerek bu gece limanımızdan de yapılacağından sayın şube kara edecek bir düşmandır· 

tahrir üzerine tahakkukat yapa Köy büdcelerini mesai proğram gün şehrimize gelmiştir. ayrılmıştır. Dün limanımıza ge üyelerimizin göbterilen günde KAça~çılık· hısım ve. d0, 

bilecek bir vaziyete getirilmiştir ları ile muvszi olmadıkça işle Si lif he Behd.r evi len Denizbank'ın Erzurum Vapu saat on yedi buçukta meıısup oi arasında ınsanın kredisini d 
Binaya gelince: Kasaba mer mez. Bu hususda meclis n irşat ru zuhur eden tüccar eşyasını dukları subJ kongresinde hazır• recek bir iblistir. 

kezleri bir cüzi tam addedildi kAr noktai nazarlarından dai kapatıldı alarak bu gün saat onda gide bulunmak üzere evimize teşrifle Kaçakçılık; günün 1..ıır 
. • . k . cektir. ri rica olur.r. lıa.,ala mal olacak b 'ı r Azrıı' 

ainden ve itiraz adedının pe ma isllfade etmek isteriz, J 

çOk olduğnndau Tarsus merkez 939 senesi içinde her kör Silifke bekar evinde kumar ~e~rimiz Ticaret ve zaL ı're Köycülük eubesi 
14 2 939 salı : Ve nihayet inSflOl vıı•ıı0 

kasabasiyle Mersin merkez ka için bir sicil yapmak üzere terli oynatıldıgı zabıtaya haber veril Y il Oöslerit " 
15

•
2 939 Çarşamba şıuın, evladının ve karısııııll 

Borsasln~a 
Sosyal yardım 18.2,939 cumartef! d 

sabası henüz tamamen kesbi ka bat alıyoruz. bu siciller köylerin miş ve zabıta tarafından sıkı nında küçük düşürecek biı ~ 

1 

Ar şubesi 16 2 939 perşembe 
ti yet ettirilmemiş olduQun bütün varlıklarını veya noksan bir takip neticesinde kumar oy- M / Dil ve edebiyat 17 2 939 cuma s izlik ve bir ahliikRızlık \'P 

dan bunlar hariç olmak ÜZe (arın taşıyacak Ve daima müra nahldığı cürmü mcşhud halinde 1 UQm e e olmad~ [laik derSa1:J eleri 21.2 939 sa l ı Ü dıı nedir bilı r m i.,inız'? 
re bfitüo vilt'lyet dahilinde bina caat edilecek kı1metli bir reh tesb ı t edilmie ve kapatılarak ku Dün da eehrimiz ticaret ve Spor şubesi 222.93f1 çarşamba Kaç.ıkçılık! .. 

t 1 1 9 "'. 
vergisi tahriri dahi kati ye kes ber olacaktır. mar oynıyan ar ve oynatan ar j zahire borsasıııda dün de mu \!üze, srrgile 23 2 939 perşembe Mersin: ;. 
bederek yeni tahrir üzerine 939 - Souu var - mahkemeye verilmişlerdir. amele olmamıştır. Neşriyat 24.2.9:m cuma Ali Riza ~ 

i l 

Üç perde 
iki tablo 

-n-

1 R 
Baykara : 

ciliiyonım. 

1 raz : 
ci ı . 

Baykara : 
l kinıizi11 ol ıı r haz gt•ııi~ çiil. 
Yalııız en lıouim ol !'enin olacak, 
A ltuıı, t•lına~ dolu tılı~ıınlı c-m. 

el ra:.r.a l>iraz daha :-ıokulnrak« 
1 raznu, lrazıııı. 

Iraz «İterek> 
Çekil hnradau 

Ha) karıı okularak 
Yaratıııı~ -;ok nazlı ~mıi yaradan. 
Ne olur kız Ira:r. hiraz hıma lıak. 
Pe~iman olnrsuıı Iraz oııra<lan. 

Iraz cifor<>k> 

Çokil «lecliın. çokjl. 
J)ertli « l>aykarayı iterek: , 

H ay<li he son do. 

Baykara cDort liyo c;ıkı~ıu 
enin alacağın Yar mı be, ben do. 

Dertli citerek > 

• 

AZ Bekir Uluğ 11

1 <)•kil lm avanak. 
Baykara: 

1 rnz hana hak. · 
Son heııiııı:-in hu c·ım var iken tendu. 

dra"' Bavkarava ,·aklaı-tarnk hir foka vurnr» ' 
• • • 1 

r rnz : ı 
ı ~tü SUYğİ m hu, ıı l. 
Btıykara yanağıııı gii~terorek : 

Bıır<la lıitcr gül. 
Ira;r,: 

X e sırna~ık ~eytün. 
Baykara: 

lraznıı siinbül. 

\ rur hir dnh:ı lra;r. bu, l>ir fernı<lt:ıl', 
Gi>k ·üno tikcni ~okcrken hiilb.iil. 

cEJindeki kıymetli ta~ları yere seqrnn 
e;lruza iyice ~okl\iur. Iraz ~i<ldetlo itor.> 

ltmo Iraz heııi ilme. 
Yiircğimi incitme. 

"J raz hiraz nzakla~ır> 
Gitme ne olur, ne olur gıtıne. 
Ya:t.ık bana, bana yazık. 

Aglayıın mı kız arkaııclırn~ 

Giirıııeyiııı ıui giiziiııı kandan? 

A tc~ ~ardı dcirt bir yandan, 
Yazık bana, Iraz ya;,,ık. 

1 lkyaz rreltli ı!'iillt-ı· a<:t ı, 
<)i<;l•kler lıop koku sa<;tı. 

KuJbinı tikmıo dola~tı. 

Yazık Ira"' bamı ~· a;r.ık, 

Hakıyorkcn bir giinc~e. 
f;liıııdi clii~tiim hir :ıtt·~e . 

luloyoruın kU~e, kii~c, 

Iraz yazık, bana yazık. 

SeYiyoruın fr:ız seni, 
Tanrım ) uparak ğiil :reni. 
İster ondur, iil<liir heni, 
Yazık 1 rax sana ya,,.ılL 

J~y günliimün kıxıl bağı, 

~Jy evginıin Toro8 clağı. 
Kız ic;erim vor~en ağı, 

Y:ızık Iraz, ,.;ana yazık. 

Kız ~açını ben tarayııu, 
Yuran varım. ben ımrayım. 

Bilmem nasıl yal;arayuıı, 
Yazık lraz, hana ~·azık, 

l\I E U J, 1 R 
y 

.Ze~·nch, Jı;~c, ftfcııek~c birden hiro golİ 
dhykarnya hakarnk alaylı : 

Bu aılnmııı ııidıı yiizii Jrnııkfll'11 

lrax : 
rtnııııı:ıcluıı heni ~CYlllİH BnY~tıı-1 . . 

K ızlnr ırii lii~orok ; . . 
Ha, h:l, hay .. :·fo ıı i ~c,·oıı lıcr gcıı~ 
Olınalıclır yiiidi Henden ıuaı;k:ıı·ıt· 

Bıwkııra : 
,., • • • • (l~ 
~eytaıun sızler<lcn hır ayırdı ) 
Kirpikleriııür. de sanki birer ,,J:· 

cŞiıliletle karnını lıcstı rn ral~ • 
Aıua11 i:-.tc yine ha~Iatlı aı-;T11ıı · • • ' o 
Biitiin belasını toplaınıı;ı taurı•11 • 

«Baykara karnım lrnstırarnk giiJol');e 

«Dortli Hayk:~ranııı koluna girer' 

« Kı,,.l:ıı· alaylı> 

Gidiyor Baykara. 
lraz: 

Dofol:;nJl· 

S "'' 
- onu ,, • 
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SAYFA 3 
--:--::-=---=-----------~---· ANKARA 

YENi MERSiN 

Radyosunda 

bugünkü program 
Dünyada Neler ~:::or 

ilk istimlak l{anunu. 

MERSiN 
Pi YASASI 

10 - 2 -938 

Türkiye Radyodifüzyon Biri.nci Fi.~ipin. oğ!~ Şi~· ı . _Kral ş!şman Lu~ töyle Kle~~~uklar 
P~ıtıb.rı, Türkiye Radyosu maa Luı, bilyuk bır kıhsenm diişunmilttü: Madem kı bu ~v Dağmalı 

Ku. S. Kn~ 
45===rs= 

Aok•ra Radyosu. ' kapısı önündeki evlere bıkb · lerin yıkılmasında berkesın Kapı malı 
DALGA UZlJNLUCiU bıktı bıktı da: k h~~faati vardır, evleri yıkbra Koza 

~ lG!lfl m. 183 Kes. 120 kvv. -B~ evler yo~l~rı k •pı- Ya parası Şişman Lui bu ~~::. parlağı 
.l. A. Q 19.i4 m 15195 Kes yor, gehp geçmegı ıe teye d" - . r Fakat evle B ğd Ç d 

43 
41 
9,50 

yok 
4o. 

20 Kvv. T A , p 31 70 m. uğratıyor, yıksınlar bu evleri! n.u uşunme:nıkş'l~· .. Su ayd .. lav ar 
B4ü5 Kes '20 · K · ' · dedi. rın sahipleri ı ıse ruesasına ~rt ana o 4,25 

· vv. . ıikiyet etti: Evleri yıkılanlara Yumuşak 4,25 
Cumartesi 11-2-939 Bu emri Ut.'1 senesınde birer aibn akçe verecek:. Yerli buğdayı 3/•0 

13,30 Program • verdi. Bu tarihi şehirciliğin Bunun üzerine de ilk is- Çavdar a,25 
13,35 nıüıık (T p ) başlangıcı sayımazsak - çün· timlik kanunu çıkmış oldu: Anadol yulaf 4 
l ~ O aogolar- 1. k'" k d~ y . t R f t' . '*ıO Memlek t u a ım unınıa an ve o· Herkesin men ıa ınc uygun Arpa 

ajans e sala~ . ayarı: mıda şehircilik hareketleri dOşen yollar genişletilmek is · Anadol 
• meteoro oıı heberı b f .. . · d k' 14., 1 O Tu k . . aşlamıştı - men aah amme tenırse, o yollan o üstün e ı y e-rli 

Ük r mUzığı namına ilk istimlak ameliyesi binalar yıkhrılar, ancak sahip Nohut ekstra 

Çfi 1uyıııı : Haluk Recai telakki edebiliriı.. lerine parası verilir. fasulye yerli 
a anlar: Vecihe, Cev· y ı f ı· 

d F k d · ' l · ·d l . u • yer 1 et Çağıe, Refik Fer- ransız a e emesı stırı ye ere M . k k 
san K 1 ercıme t•r 

14,40 p: 3'0 ema. N. 8 · atlattılar! Vitamin ! Sahlep 
u,, M Uzı k ( k ı k · · 1 h ar şı Vltaminio ıstıma sa ası Tatlı çoğeo 

17130 proğram Pl) Fransızların meşhur akademe gittikçe genişliyor. Bir Japon Balmumu 
Program. si an' anelere bağla bir mües- aliminin yeni bir keşifte bu- Cebrı· 

17,!35 MU · ( . zık Dans saati. Pl.) sesedir. Bir Amerikan şirketi lunduğunu öğremyoruz: S sam 
17155 

Türk MUziği (Sivas nin bir celsesini filme almak D vitaminiyle büyUİl inci u Yapa~ı 
halk mUsikısi) üzere yaptığı bir müracaati elde etmek!. . . . . s· h 
s· . Bunun IÇID IDCI veren ıs· 1Y8 

t ıvastı Aşık Veysel ve reddetmiı, fakat akademi ıç· t' "d 
1 

d . th na çıka Şark 
bralıim ı . • • ırı ye er enız H ı 

ıs.ı 5 · tıma salonunun ıçerde kımse rılmakta karsiyom tuzu ve Anadol 
TUrk mUziği ( lnc9 saz 

1 
yokken filme ahnmasma izin D vih~ioiyle beslendikten Aydın 

4,05 
4 
5.50 
n,14 
3,50 
6,50 

7Q,7l 

18 

faslı : Acem eşiran fas· ' vermiştir. sonra tekrar denizin dibine Yıkanmıt yapak 
~ı_} . f Bu iş için ta Ameri"adan bırakılmaktadır. Bu ameliye Güz yunu yok 
ahsın Karakuş, Hakkı kalkın parise giden fili opera muayyen fasılalarla tekrarlaı, Konya malı tif~ik 120 

yok 
47,48 
lı6;41 

50,51 
80 

!~::~an, Eşref ~adri, t?rü ?u red cevabı . üz~rin~ ~akt~, .her . defasında veri~en Yoz~at 
k Gar, ~amdı To: şırketın telgrafla vazıyet& bal vıtamıoıo mtktarı arttırılmak Keçı kıh 

ıu.oo ay, Basri Üfler. dirmiş, aşağı yukım, şöyle tad1r. . . . 
Kon.uşma (Dış politika bir cevap almıştır; "Müşkülatı Bu ıekılde beı~e~en ı~tı~ Pirinçler 
hadıseleri) ' yenerek muhakkak filme 1 1. ridyclerin çok buyuk ıncı Birinci nevi mal 

50,51 

21,23 
lü,15 Aj:ıns, meteoroloji ha.' malısınız/,. verdikleri görülmüştür. ikinci nevi mal 

berleri, ziraat borsası 1 Operatör düşünmüş, ta· ilk kütüphaneler Çay 290 
(fıyat) şınmış ve akademisyenleri at· Kthve 110 

19,30 On altı . . Bilinen ilk kUtuphaneler Badem çek"ırdek çe On yed' · latmanın çaresını bulmuş pro . ı , 
asırlarda ıncı · . ff k d 1 t ' lraoilerindir. Bu kUlUphaneler 

1 
içleri 

ıesı muva a a o muş ur: . 
l - Şark ve ga t U Ak d . . 1 . f'l l de kanunlar, Musanın ve dı· Tatla badem içi 

rp e m - a emısıyen erı ı me • ., b ı · k't ı r 
95 
60 

340 

zik, (Orkestra ''yaylı' mak yasık değildir Onları ger peygam er arın ı ep a ı Acı • • 

sazlar,, ve kUme oku- · birer birer birer evlerinde zi- vardıTr •. h "en ı'Jk kı'tap AUcfı çeyki~dek 36,50 87 
Yucuları) . . arı e ge.., r a •il 
2 - T . · ı • yaret ederek yeşık renklı me kolloksiyonu zamanından on lçel 

enısı ( Molyer . lb' 1 . f ·1· l . . ,, Ah '. .. ı rasım e ıse erıyle ı ım ermı iki asır evvel ilk Mısır Fıra· 
met Vefık paşı ·iZ r ı k d · · t' 

NikAh) · 0 la mıı, sonra. • a em•. 1~ ıma vunu tarafından toplanmıştır. 
3 - Şerk Silonun da fılme çekmıştır. Menfıste de bir kUtUpha· 

ve garpta mU- ş· d" b "k' f'l" H ı· d E · "l ziiı. (Orkestra .. ım ı u ı ı ı ım o ı· ne var ı. slu çag arın e~ 
sazlar k Yaylı 1 vud sinemacılar1 tarafından zengin kutUphanesi İsk'3c.derı 

" ve· Ume oku- k b ı d 
Nöbetçi 
Eczane 

95 
75 

yucuterı.) lço aait olan bir meh~r~t e yede idi._ Bu . kütüphane e 
(Vivald' K monte edilecek ve ıeyucıler 54.000 cıld kıtap vardı. Bu 
Purceıt 'j.1 rassam zade, 1 perdede akademi azalannı •· kUtUphaneyi Sezsr yaktırdı ~·- .... .> 

ıoo 

ıestrin~ a ~z ~ost, Pa- k!demi içtima salonuna gidip 649 yılında yeniden yaptılar 11 -Şubat· 939 da 
ve •. .') eyıt Nuh, gelirken, birbirleriyle konu· ve 70o.000 cild kitap topladı- ı İSTİKAMET Eczanesidir 

Tertip ve *da d şurken göreceklerdir. lar. 
:1 re e en-

ler : Mesut Ce .1 E . Altın Madenleri 
R şit. C. Reşit. mı ' · İlk Otobüsler Pernda 4i milyon altın frank 

21ılG Memleket saat ayRrı. lık altın, Şişlide 18 milyonluk 
21.15 E t tik Otobüs 5 nisan ısn Kanac:lada ~ milyonluk, Mek· 

:1 ıaır, lıthvila.t, kambi de işlemcğe batladı. 
nukut borsası (fiyaı) sikada 46'1,000 franklık, Bo· 

21,2;:; M 1 Bu otobüsü iki lngiliz livyada 895,0rJO franklık, Gü 
22,oo ' lzik (Folklor) mühendisi yaptı. Londra ilr yanda 28 milyonluk, Çiode 

22,30 ~~ft.alık( posta kutusu. Bat arasında sefere çıkçnldı. 25,840.ooO franklık, Afrikada 
• Zlk KUcUk orkestra ilk günü otobüı Battan 6.164,0oil franklık, Avustral-
-Şef Necip Aşkın) Londraya giden dört altı ara yada 405,135 franklık albn 1 

- Brechet - Bir hi kA· ba ile karşılaştı. Utobüsün istihsal edilir. 
~e, (Kucak parça)• kazanlarından kara dumanlar Ta-r-if-e-li-H-;I ..... ~, . 
kıl· etr?~ - Halk şar- tütüyor, demir tekerlekleri Adem lstımbuhı geliyor 

3 _arı ~uıtı. tışlarda korkunç ·gürültiller du. Garın kapısında duran bir 
da rahns - Macar çıkarıyordu. Araban1D atları hamala yaklaştı: 

nsı Nr 4"" b" d 4 "- M · '· ürktü ve ız kılsın. ır uçuru -Şu torbamı vapura ka ar 
.. osıll:ov k' . l k b . yol s ı - lspan· ma yuvar anaca tı. görürsen sena eş kuruş verı 

5 _ jerenadı. Otobüs Londradan Re· rim, dedi. Hamal yerinden bile 
Fa · Strauss • Ritter dinge yani 68 kilometrelik kımıtdamadı: 
, smaıı • Komik ope- me&1feye dört saatte vardı -GöttirAmem. 
ıasınıu bal · Ned ? Halinmi yok? · . esı. Saatte 17 kilometre yapmış - en ·· 
G - Lınck -Var amma on kuruştan 
(ş e - Olur Qlur demekti Bu. o zaman ıçın itibaren varl 

~n pıı rca) Ah' bO O h d __..;; ____ ._, -----:--
7 A d . . ı mu ım " ız ı. Bata girerlerken otobü· 

rna eı - lnvao ( S d' d "k' . . k p 
renad) e· ı Ren ıng e ı ı zıncır 0 sü kullanan mühendis ocakla 
8 - Bru 1 tu; onları tamir ettiler. Akşa nnı söndürdü ve yeni bir ha· 
rneıık 8~~ ?Jans - Fele- ma doğru Melkama vardılar. diseye meydan vermemek 
gölü) 

8 ıtınden (Aşk Pazar günüydü, yollar kala- için otobüse at koştu ve tt:h 

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

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/0 10 lratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

:u:t811.L 
30 yaşmda bir kimse 25 se 

ne müddetle 5000 liraya sigor · 
ta olursa bu müddet zarfanda 
her sene 193 lira ficret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
la vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir aene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 
paraları ahr; 

Sii'ortah meblağın 
% 10 u derhal.. lira 500 
24 •ene muddetle 
her sene sermaye
nin % ro irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortah meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

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

2!1.15 (Caıband) bllıktı. Bir köpek otobüsün re öyle girdi. 
23 45 2.t Son . altında kaldı, ezildi. Halk Bata vardıkları zaman MÜMESSİLİ 

ve Yarı~J~~sp habeqeri ~olculara hücum etti. Zabıta halk otobüsü ıslıklar ve yuha 1 Vasfi Orgun 

edilir. 

rogram. ııe el koydu. tarlar kartılandı. •--------------

1 ı ŞURA!_~939 

i L A H 

Mersin Ticaret ve Sanayi o~asmdan 
Odamız ticaret sicilinin ı 134 sıra o umara ~ ında 

ve 4 üncü sımfmda mu ka yyel ve miiseectl SP-li m 
Ayral ve z~keriya Ergenç tarafıudan Vt'l'İlen 

7-2 939 tarihli istidada Stdim .Ayral \ 'P Z•·k ri)'a 
Ergenç na ımndak i firnrn 3 ı 7 2-939 lari hi nıten 
ilibaren feshettiklerini bildirm~leri üzerine sicil 
~aytlaranın diişiiltiiiğii ilan olnııur. 

1 l A N 
mersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an 

Si cıl No l L 40 Suurı : 4 
Alerı- in Cami f-erif ma lıa lleei nde 6 5 numaralı -

sokağında 18 No. lu evli~ otu ran T. C. ta hasından 
olup ~lersinin Cami şerif mahallesirulf~ 6 rncı 

sokağında 1 No. lu yeri kanuni ticaretgah edine 
rek ı-2-939 tarihindenberi toptan, perakende Ko 
miisvon ve licarel işi işlerile uğr:işan Bay Zeke 
ri)·a. Err.fnÇ ticaret lakaLrnı Noterden tasllkli ge
tirmesi üzeria~e 9-2 9~9 tarihinde 865 numarhla 

1 sicile Ticaret kanununun 42 maddesine gfire ka~ l 
l ve tescil edild i ği bildirilir. : ________________________ ~ 

1 l A N 
Mersin Ticsret ve Sanayi o~asm~an 

Sicil No. ı 14 l Sınıfı : ı ı 5 
~lersrnin 1' üıheli ve mahallesinde s No. hı ev ., 

1 de oturan T. O. tabasından olup Mersinin Cami 
j 

ş~rif malıallesinde 6 ıncı sokağında 7 No. hı )'e-
1 ri kanuni ticaretgah edinerek L2-9a9 ıarihindPn 
1 
beri Giimriik kuuıfısyo ıı culuğu işleriyle uğraşan 
Bay Selim Ayral ticaret lakabını Noterdeu lasti ki i 
g~tirmesi iizerine 9·2. 9 3 9 la rihinue 865 numara-

1 lı sicil ticaret kanunu uu n J.2 inci rrnıdd~sine gö . 
re ka~·t ve t~scil ~dildiği hildirilir. --------------

i L A H 

Kızıl Ay Mersin merkezi Reisliğinden : 
SaJın Üyemiz ! 
Kızılay Cemiyeti ~ler . .;in merkPzinin 1938 senesi 

meclisi u ruu misi içli maı Şu katıu ı 5 inci Ça rşa mha 
giinii saat 17 ,30 da llalke vi Binasmlla yapılacaktır. 

Teşrifinizi reca eder saygılarmıızı sunarız. 
t-fi 

Hidmetci Aranıyor 
Ayda 15-20 Lira aras nda bir ücret verilmek şartile 

bir Hizmetçiye ihtiyaç vardır. 
Gece Kalacak ve yemek pişirecek ve dört l{işilik bir 

ailenin ev Hizmetini yopabilece'< kimselerin TUccar Hanında 
bir numaralı daireye muracaatları. 2-5 

Kulak, Boğıız, Burun lHirnlıassısı 

DOKTOR.. 

Ziya Benson 
Hastalannı hergün saSlt onbeşten sonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

=======--====--===~ 
DOK TOR.. OPR..A. TÖR 

Recep Say l1an 
ME\ILEKET 11.\STANE~I OPAIL\TÖIU~ 

Diyalrrmi Tedavisi yapıllr. 
Hastalarını h"rg ı.: n saat onbeşten sonra kabul ve teda 

vi eder, 

Adrtıs: Hastane ca.ı,ıesi 46 No. lu sokak 
6 Numarada 

Bulu~lu B. llanıidin evinde 



- ~~......._-_ _.. __ _ 
-·-- . - -------- --·-·· ---
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1 

Yeni • 
sın me 

Cenuiun en çok okunan ve tutunctn gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en n1ühiın ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mers·ın • ı ı Yıllıh Fa~ılas_ız. intişarın 
• da muvaf f akıyetını halktan 

g6rdü.ğü. rağbete borcludur. 

y EN i l\.J ER s 1 N . Sizin Gazetenizfa Dertlerinize ~ilekleiinize mıı 
• M [ R Si N sütunlan açıktu. 

YENİ ~ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME il 1 T AASI 
-------------------------Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri . 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IXJ(g[R? OO@W@& ~$lr[glM~lL~lM lXJ&rR?IFlL~rR?lL(g 
:B iTAF GAZETE VE MO~UA 

·rabı yapılır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en ne1is ~ir tarzoa ve ~eğendirmek Şörtile yapıhr. 

[vrakı 

Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez.eldengönderilir. 
_______________ __, _________ Ea ______________________ _ 

\ 

MO~~•m9 1111 • • * * 1 .. ........ 
* lf. SIHHATİNİZ! KOR.UYUNUZ! 

- NASIL :MI • 
* • K.A Y ADELEN • SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

tiürü nii~: B~rrak 

: Ht lih:-İZ 
; Kok 11~uı 

TAHLiL RAPORU 
Kalt>'lfİ\el; "lı}O :ı.;m: ı ~'·''i ~<ııfohıtıH• N. lo - ~ 

nıikdarı;, u.2 srn3. 
1t'C!lltı :'Pftl ik dı • rt t>P ~İ • 4 f1·:H a sız,, l 5 
~zvi nı~ıdd• · I' r iciı ~ .·rfoluuafı ınüvt•lli-• 

<ltilhunıuza lttrede 0.40 mgr. 
Sülfat "SÜ 4,. litrc~dtı 0.0033 ~r 

~-

Klor "CI ,, " 0.007 4 
Latif m Tadı 

{; Tt>amül; ılılf>dil N it r c-1 t " N o ;1, , , • o 0040 
1'itr' l ''No 2., \Ok 
Arnon.vak ''NH3,, Y<l~ 

Ft>1ırıi11 •• ,, son usullerirıe l'İaw~ t tld<~rt·k ~<tvıı a dıl! 1 \' Prin<h~ra itıba-
e) V • fi 

• .. 

ren isla~yOi•a ~adur ·İ~}İ kalaylı kalvanizli hornla . 1.t i~i m ... rmer döşeli 
lwllurlw nızlarCJ dfikülmP kltıdir. Orad :Hı d·1 hiitirn Fiziki ··~ kimvevi 
' ~ v-.afu ıı rııuhafoz.t rder~~. ve hiçbir ·u reti(• ı 1 d~ğııwden Lusosi kim- · 
yag~rimize ve Adana ~ıhlıal Bakanhğırıtu ıayisı etti~i Sıhhiyt~ m ~mu· 
ru lrnıo rl:ırırula d~mHcanalar ve vagonlar K...\ \' A DELEN SU) u ile 

~ yıkarıdıkt<uı sonra dolrlurulmHkta vf.\; Hifızları Sılıha 1 
0

mt>nıuru tarafrn-
J. darı miihiirlenP.rek ŞE1 hrimize ~etmektedir. 
~ 
41-,.. • * Oiı~Dtlll1tlil!i$ffil!i!~s:11m~ıınK 

Yeni ersin Basımevin~e ~asllmııtır 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Nis~iye Opratoru ve Doğ'um Mütahassısı ~ 

DOKTOR. ~· 1 . A.-Vakup Aslan .~ 
f§ıJ Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etrıııŞ~ 
liill Hasb l:ırını her gün8- 12 ı fi - 18 e k:ı da r krı bul ınuayene~ 
l!:! ve ted••vi eder. I~ 
r.:i:ll ADRES: Mersin Bozkurt caddesi ~ 
~ Yoğurt pazarı No, 1 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ..,,-,;;.,:;t.r.~=.ıı 

Sağlık 
Eczanesi ~ 

Mersin Gümrük karş1Smda 1 

her nevi Avrupa,~ 
Yerli eczayı tıbbi- ~I 
ve ve müstahzaratı ;& ... 

bulunur. 

YE NiMERSiH 
Nüshası fi Kuruştur 

Abone \ Tiirkivt• Hariç 

Şerait I için ıçin 

Senelik 1200 Kr .. 2000 k 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 5VJ 

Bir aylık ıoo Yol.:ıı r. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

Fenni Sünnetci 

Sıt~ı T annver~i '. 

·~-----------------:1 
Portakal bahçesi 

Sahiplerinin nazarı dikkatine 
1-Meyvelerı toplanarak yeııi senl3ye girmiş 01111 

portakal \'C eınsalı ağaçlardan mf\yvelerı vasıt ıı3 1 J~ ıılt 
rrıı~ olan gıda maddelel'ini kendilerine geri ve rnıel< 
zırndır. Bu maksatla ağaçlara verilf3n hayvan ve çifıt 
gübrelel'i ıayiutı umumiyenin yüzde 25 ini bile kr.rŞ•' 
ylimıız Hunun için ecı iyi çare azotlu, fosforlu vn pote~ 
lı kimyevi gUhreh•rin verilmcsı dir. Bu iş için en ı) 
mevsi m Şubat 1ıyıılır. l\1 e ra !\lı bahçe sahiplorinin hu nı < 

simi kaçırmsrralRl'I cıil~ünc~sile getirtm i ş olduğun1 '11 
muhtelıf cins kim)'evi gübrelE>rinıiz muhlt.' rem müşte! 
!erimizin emiılt>rine hsnr bulunduruyoruz. 

2-Yeni dikilmiş fırinnların pek kısl\ zamandn bO)'C 
melniui temin P-decek oran Azotlu gUbrelel'in verilın 5 

mevsi mi d~ gelmiştir, Ru mevsimin kaçırılmamas111 

bahçecilt:ra tavsiye ederiz, 

Sebze Turfandacı/arının 
nazarı dikkatine 

Tarl:ı\··ı cık u r1J11ııs ~~hze f1dt'J~r i 11i11 so~tı~ . . . ' 

lard<iu, doııl:Jrdaıı, ı..ırağılartlan ,.~ yağuıtıl' 

1 tfdaıı muh<tfoza~ı içiıı Lu ı faııducıl.ığı il.-ri ~11 

ıuiş nwıaılt'k•' llt>nh~ uzu o miidıl.-L Lı criılw. t•d1 

frt·k nıu vaffal(y,,ıi aııla~ılmı~ oları \' t~ ıi.'' 

\e la rardi KPll·Iİ ahırıa ıopla~ıp nıuhaf;ıı 
t>tl{·H hu~u~i ()r tlil• riuıiz gt lmi~lır. Fır~att ·1 

isı·f.ıde t>diinıesi rı i ala~adarh+ra ıa\· ~;\t-! Pdt'ri1· 
Mersind~ lücca~ hanınd6 

V•ktor Botros 
Ticarethanesi 

~· apar. _-1 

Fakirçocuklara JHl'f1Sl7 1 • 

Adres; TarsuR paşa . ga '~J-»Z~RH~ı..-z ~ 4'19DDHB-»~'ı 
~ t?'~'HtlSı~~·:• •!•HB•!••!•ffM euou«"" 

••nosu k•·~·sı 1 g Türk Hava Kurumu 
Vurtdaş 1 büyük Piyangosu 1 4 üncü keşide 11 Şubat 1939 dadır . 

Kızıla ya 'ı• Büyük ikramiye 50,000 liradır 1 Bundan başka 15,ooo, 12000, 10000; lireılık ikr!!ı:Pi 
@lerle 20,000 ve lo,ooo liralik iki adel mükaf t vsr0 

A 1 {O Yeni tertipte :ı lir bilet alarak işt i rak etı:Pe aza O Un UZ 
1

. :ihmal etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve bı.bth'' 

;ioöio6i~•~öo~~·•••••••" 

ZAFER Aile Sineması 
Bu gün gündüz saat 14,30 ~an itmaren başlar Mevsimin en güzel şah eserlerinden 1 

iki filim birden 

1 - Çanakkale 
1914-1918 

2 - paris damları altında 
Fransızca Sözlfı 

Pek yakmda; Silahlara veda 
Muazzam harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 


