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Ankara 10 a a (R1dyodan )- Berl in
den bildiriliyor; 

İtalya Hn ric.ıire rh ! rı Kont Oiyano 
~ yarın ŞArbotta bekleomektedir, Burada 

~lTl\.°Y' Alman Harici1e uAzırı ile görüşecek çe 
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Sahibi ve Umum N•trlyat 
MOdOrO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
• cal t ersin BuııuTi • lılenlıı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Cuına 

11 
AÖUSTOS 

1939 
Yılı ( Sayı 
12 3363 

H a Z 1 r 11 k 1 a r 
ayyare erımız ızmir limanına Son 

. A vrup göklerinde gelen ---~~====--------
1' esisat ve inşaat bitmek uçacak 600 Yahudi mülte. ~--haberler 

.. z d • ı Asirmaloe gazatesinin Paris Cİsİnİ hami/ Vapur 

f 
u re ır t . i ten aldı~ı bir h~bere göre Tüık Köstenceye gidiyor İngiliz - Fransız asker"ı 

~lr ~ k' J 1. kadın pılotlarıı1 ıdareeinde ta1 -/ er sene lııuen ~ana güzel ve eğlenceli olmktır 11 •relerden mütesekkil bir hom Ankara lQ o.a 'Redvodan, Leni_n_g-ra--Ll-av_a_r-dılar_v_e_k_a_r_ş_rl_a_n_dılar 
ı'>lir B l . 1 b.trdımaa riloeu ou günlerde Poriuo Panama vapuriyle lz 
Aı, • e edıye Ve fuar komitesi reisi Pariai zi1 arat edecektir. Filo Ke mire gel mis ol on G vüz v abudi . Anka'.~ 10: Radyo, Leuingreddan bı l diriliyor: Moakotaya 
•r'ıliı şef lnönü ve Başvekilı.mi•i ruara 1 malin manevi kızının kumanda mül\eci&i ayni vapurla Köstence gıden lngılız, F ransu ~s.ker! heyeti dün gece buraya gelmie ve 

.. fi re gideCeklerdır. Vapurdaki tel burada Fransız aıeeemıhterı hava ateeesi lagiliz ı · 

d t 
• • A k • • ; eında bulunacakt ı r. tileri tarafından selAmlanmıetır ' 

11 

eeemı 
aıJe lÇln n araya gıtlı l Türk matbuatının verdi~i kiklerde bozukluk olmadıQı anla B b -0. 11!5 ş lmıştır. u sa ah saat 9 da Baltık filo kaptanı, Leningrnd mefki 

2o • a.a. [Radyodan] ~ereflendirmolerini dilevecek-
8 

f . . Mülteciler aralarında ıopla . . a gı ere eye ere hoe geldiniz demielerdir. nkar·L lO 

1 

I malumata göre, Filo Budapeste kumandanı vapur ·d k h ti 
All> . • 

1 

o ya, Alınadac da geoeoektır. logılız, Fransız askori heyeti E9toova otelinde kalacaklar .,0 

ı.,. oUstosta a<•tlncak İz tır dıkları para ile ekmek almı"lar b 
1 

,.. "llt Enteı· . . • • > ' ., .- • .• • • Türk hua filosu Paristen " 
0 

gece saat yarımda Moskovaya tirenle gideceklerdir, 
~'lık n>s)<ınal liuarı ha- Mutcnkıhon Hn~vekıl dok· aonra Londra11 da zi7arel ede· dır. Vapura bu gün au da veri • 'it h 
t, 1•rı ikmal edilmek üzre· tor Refik Snı·damı da zi<aret 1 Cektir. Jecektir. 1ng1 ere ava manevraları 

· edecek Ye fııar lıakkınd~ iza 1 J ,---- , 1 Af B .. ~,.!:•r ••lıa•ının te.isat '" lı~t .verdikten ~oura t•~riflerİ· ugos avya Başvekıh tan istifade e~ecek ugun sona erecek. Manevralara birkac 
•ldıı kıoıııı tamamen bitmiş nı rıca edecektır. R "d k "r k 1 bin tayyare İftirak etti , 
d,l,,;••.dan şimdi tezyinat ve İzmir belediye reisi 13 ' omaya gı ece ver 81 er Ankara 10 {Radyodan) 
dır. llzerinde çah~ılmakta- Ağustosta da radyoda fuar Ankara 10 a a "RadrodaD,, Proia gaıetesinin lstanbcl Londradan bildiriliyor: 

mevzun üzerinde bir musalıa- Yıığoslavya baeuekili rakın dan aldı ;ı ı ma!Omata aöre, 1919 c b" 1 l enu ı ngilterede bir kaç bin tayyaren· · f k ' ı 
1.ıni b 

1 
bo yaparak faydalarını izah da Veaedik ve Rom rı ziJaretı- 1922 rıllarında Kemalistlere 1 kt 1 lı ın ış ıra ıy e 

l'I IJ, r .. e odiye ı·ei;i Beb· edecektir. ' edecektir. karıı harp etmis olan Oerkezler yapı ma a 
0 

an ava manevraları de,-am etmektedir. Mı. 
~Utaı' dun 430 bin metre • umumi allan iatifade ederek nevralar yarm akşam •ona erecektir. 

hir t~~bt·aı tutan Kültiirparkta. 1 s pa n yada va z• ı yet me~leke_tle~ine d_öomck. istemiş 1 Şimdiye kadar bir tayyare sukut etmi~ dört ki14i lil 
• ış yapmıştır. lerdır. Turkı,. hukOmetı bu ar· müştür • ' 
<O \ 

1 
zuru kabul elliainden, hariote I """"'===,...,,,,.,= ~~~===":""'=""'====--...... =====....,,,,.. 

~içhi "' ğustosta her kısmı G I F k b . , bulunan bu fırariler dön mi ye j Seyahat Notları : 13 
Ca~ r eksik8İZ lıazır buluna- enera ran 0 aşvekıl lbaelamıelardır. Bu firarilerin Yazan: DALGINER 
D. 0lan fuaı· h d k 2000 k" · 
"lll\e.. sa ası o ~az unvanını aldı mecmuu ıeıdir. 
tılaıı U%~ı-ine tanzim edilmiş 
liu, Planın üç senede ikma- : Almanya ile olan ticari 

Ankara Halkevinde 
%1 •• 

1nuvarrak oıunınu.a bütü Hükumet 12 nazırdan terekküp ediyor 'ı mu·nase"etferı"mı'z "lJ.ı·. v U Ankar&.ya goldikt"n sonra 

Oıını Burgoa, - Reami gaza•ede !iye, harbiJe, bahriye, bau, ad! 
1 

hepimizin evi olan Halkevini 
4ı.ı.. a 8abahı ekepresle oıkan bir kararnameve a 0- re, 1· 1• - • . • 1 etanbut, - Soo zamanlarda zı·yaret etmem k lb t "l{a ' a ıye, ma ıye enduslrıst ve tıcaret Al .1 . e e e o say-
diyn raya gidecek olan b ele- general Franko. Baevekil ünva ziraat maar 'ıf f ' . manya ı e tıcaret münasebet ı?'JEIJ7.hk nhı-r1ln "q-- --! .. b-" \'e .' • na ıa ve 18 nfZ8 ı,_..:- •- ' ' · · · ~ ' r IDOK, gezmek ve lıelll de ba:-t-
~bı~n fuar komitesi roi j ıııuı blo ... ~, .. JıuÜU a ouı:a a.ı r ..... • 0 u"ııo ı r. maktadır. Bu inkieaf bilhassa '( ~etY"ıt :?• Reı ıcunınur lı>- ho, ru•• uhd•aiue h;o bir oeza Aırıc• general Frenkonun aon giloletd• ook arlml6\ır. Bu kanı sayın mehnsumuz, kıy· 
b •. litınüne bınirlilerin to ret bulundurmıyocakhr. draooı" de mOdBfoa ;eıorine ba .-ııo ıki taraflı buluumakladır metli arliailnjlID ve me !OK· 

Ut Neşredilen diQ'..,r kararname kan üç ı;Azırdan mürekkep Lir AlmanJa bizden bılhasea tıutıu· daşım }'eritl Celiil Oiiven ilo 

dit.. Vo minnet hislerini bil -d f k · k ı ,, k lere göre. baevekil muavinliği mu • aa onaerı uru muetor. bal almakta, buna mukabil bi görüşmek üzre Halkevine g it 

rimize, konferanslarımıza hal 
kın rağbeti fazladır. 

Kütüphane kısmına gir-

ile kitaplar yerlo~tirilmiş .. Ki 
taplur çok iyi tıı nif oılilıni:. 

Kütüphanemizdeki kitap-
ların adedi otuz bini geçti. 
t~te biiy iik salonu giirüyoi·:m · 
ııuz. Hava sıcak olmakla lıe-llıtlıı: . ~·ük~ok lütuf ve yar- mülgad ı r. Hükumet oa iki nhır Raevekaıet muavinli~inio ' zim Almanya'dan aldı~unız mal tim. 

ba g··rııe her seno bir kat da- dan terekküp edecektir. IAQ'vı, si1asi konseyi mühim mik ların baeındR da manifatura ee Ferid Güveni masası ba-"'•lleşen fıınr ve tzmiri ııu neıarellor hariciye, dahi . yasta takvi1e e1 Jemektedir. l ,,01 gelm•ktedir. ~ındn çalışırken buldum. raber bakınız ne kadar oku· 

~ov~et Büyük Elçisi Yerıı· ve yabancı 1 Halkevi büyük bir gar~en Ok~:~~d;~!:ıı;~:.üm:;:;~~: yuc~ı::~;·i~~:ile;;nviı· edilen d otomatik levkalar var. Bıın-

&orıneyİ ziyaret .. parti veriyor yazı:~i u.,gorunce gülerek .. l;ıı·dan birisi Türkliiğlin düıı· 
etti Ü ğ r 0 ti C İ V 0 tek Il İ k f J li lll l 0 f Ene lcede fazdıtım ız fizre Olı .. ne iyi ettiniz. Hir kah vo yaya yayılışını göeteriyoı·. Di· 

Atık • • ı Mersin Hrlkevi içtimai Vardım içelim. Bu arada göriişürii~. ğer biri sene sone yurtda açı-
;· ara 10 a,a 'Radrodan, fi J za ffill a ffi 081 komitesi menfaatine bü1ük bir Sonra sana evimizi de gezdi· lan Halkevlerini caulnndırı-

~aıı ransız harioife nazm B I Gardan partiyi bu ayın 19 uncu ririm. Her ne kadar ov-çelce yor. 
t·~i~~1 8• So~1et1eriu Parie büyük .

1
. k A ı t" lı l l kt v·ı 1 · · Cumartesi günü Baleciire bahçe gördün üzse de.. tekerrüründe Maran~oz imalfltlıanesini "tıı k Dalıı ıyo ve a o .ınco :.ı- o aca · ır . .I! ı m orın malure· • . d k . 8 G c.l v 

l 
abul etmietir. D 1 t 8 A •• • • • • • " sın e verece lir. u ar en par fayda var .. zı.ırar :yok. dediler. geziyoru.ı; . 

ft ~ zırlanıp ev o ~.ura ıııca. go tıne gore komısyonlarda ala.· '. tinin diğerlerinden güıel ve eğ· · -~ru ~alif aks rülon iiğrotici VO t~knik film kalı vekaletlerin de "birer me 1 ıenceli olmaaını tomin ioin oalı· Teıekk\ir ederim. Hen de Bumda köylere giiııderil· 
[ ~ !erin kontrolııne daır olan ni- muru bulunacaktır. 1 eılmaktadır. Balo geceaioe mah sizden bunu rica edecektim mekte olan kütüplınuoler , .• 

l~Uf8~8 ~Öndu· zaınnau1e İcra Vekilleri heye ögretici · ve toknik filmle ~ sus olmak üzre bir de gazete dedim. eczayı tıbbiye sandıkları ya-
~ tiııce kabul olunnıu~tur. Ni- rin kontrolünü istiyenler An çıkarılacak_ıı_r_. ___ Karşı karsıya kalıvelorimi- pılıyor. 

t ln~~ı~:~ 10 ba·". ~Radyodan. I zamunmoye __ göre fertler ve kara'da Dahiliye :Vekaletine, ı Kadirlide Sıtma zi içtik. tçt)limb~den, Çukur Kütüphanelerin üzedndo 
'lrq 

1 
e arıcı ye nazırı 

1 
her novi uıues~mıelor tarafın t~tanbul'da valilin-e istida ile ovamızdan, şuradan buradan şu veciz ciimlo: 

b Iarr k · r · b k ld 
1
1' ı ,

0 

• 1 ~ 8
• m ~·un"' ın ın dan gcti rilcn t:ımaınen teknik müracaat edecekler ve fi imin Ur U tu U epeyce konuştuk. • t nsanlı ğın birinci şartı 

Uııduı\ Rünuou geçırmekle bu ve ()ttretici filmler hakkında tiirk"e'.·e ı~evrilmi~ hulı1sasın *** okumak ve öttronmok .. > 
le t "u ına\ikAucsi ı den dün öA' o . 

1
.. k . , , '( Kadirli, - Kadirli ve Ko· b ilkti Lo d 

1 1 

. filmlerın konsro u omısyo- dan beş nüshasını i8tidaya bağ zan havalisi eskidenberi 11tmalı Ankara Hal1.rnvi; cidden Eczayı tıbbiyo sandıkla-
ı. o raya ge m şıır. . ı , ,

1 
• ~"" 

0 

• b 
1 

n unca kn b n l odildiğı !akdi rde lı yacak laı·dır. Ecno bi ın emle · 1 er !er o! arak tanınırdı. S ı ho al görü !meye, gezi hu CJ e dog er. rında da şu (k e ı i ınele r gfü:e 
tı ıı.. .. vadan gelm ıe u unan 

1
.
1 

k" .. . . .. ı ve İçtimai Muavenet VekQle• ·ı tk· ı .. d"" .. ıtın 1 "' !lorüeeu hariciye nazırı Ankara ve lstanbu ua ı mute ketlorden gotırılen tamamı oğ 1 • • • 1 k. • ·ı seno evve gor uğum- c;arpıyor: 
l eakıb · b k . . . . . 1 mızın mucade e tee ılAlı bu der d k f ki D lı · .1 H · · b 1 snli-1 kt 'Gı~ı ou Almanvanıo Leodra şekki! filın ııınraka • omıs retıcı ve teknık filmlerın de ara olarak bataklıkların k _ en ço " ı. a a zıyaue • er ı~ın •ı • b ı · ır.• •1oıeini kabul etmieıir. yonunca perde iizerinde görül kontrolü gümrük muayenesin ruı:ımaaı 98 bunun için de 0~1 • güzelleşmi~ daha iyi bir şekil Ankara Ilalkeviııin ıııiion 

' 

d
"'kt t knı'k ve <>gre den evvel a Iac kt F"l 1 • · h · de tanzim edilmi~. Her tara- mere salonundan lmlısedecek 

n 
·ı J u · en sonra e Y pı a ır. ı m tik ziraatının oe rın uzaklarına "f ~(tere- aponya tici film. olduguna karar . ve- , !erin öğreti?i· ve teknik oldu- f nakli !hım geldia_i oeticeaioe fı tertemi•1 pırıl pırıl pnrlı· değilim. Boıra•ı Ankaranm şc-

.\f t'.i rilece kti r. 111 urakRbe kom ıs y o ğu kabul ed ıl dikten sonra film l • arm ı e J ardır· Kad ı."ı ler bu . la•· yor. re file mü ten asi P bir şok il de 
:ıakerelere he.nüz 1nu Ankara'da Genel Kurmay . •ahibioo müsaade vesikası ve aıre7ı der1ıal yerı.ne getırmıs " Beraber geziyoruz. l<Jv ın•· yapılmı,. Sii•lenıniş. Oüzel-
ı . . . . . . 1\f' ·r ·

1 
k . B . l sıtmanın bırdenbıre azaldığını . Ie~tirilmi~tir oaşfanmadı reı•lığı ıle Dalıılıye, =•arı'. . rı ece tır. u vesıka a ındık bir mü~det sonra da hio k•lma memurları kendı odalarını!• II . • ~nkar 10 ( ) İktısat ve Ziraat Vekaletlerı ı tan sonra yııbancı memleket- dıQ-ını görmüelerdir. iki kaza işlerile, defterlorile, kftğıtla· I . alkovı, Halkm e\"İ, hor 

() 
a, a.a. RadJodau . 1 ı ı d . cılıetten ·· · ·ı ·ı 

11 

n 
0

_ • • namına. bırer zevattan, s~an er en golen bu kabıl filmler halkı vaziretLen "Ok memnun· ·ı b b lı' Ne goru move, gezı ıııc-
,, "UndE-nbarı ınkıtaa u~- b l'd d b k 1 tem ı .. .. • 1 H v rı e u~ a.,a, ne ır 8CS.. .ı. • 

1 

o lo . • u a a u ma am arı gumrnk rcsmınden m~af tutu dorlar. er ••n• sıtmahlarla do bir konnswa.. Y•. '"e her ~eyiu.leo istifaıle 
~ı,,,.,!111•te - J • pon J • mü· sil eden za tlarıl an ·mü l"'lekkil lncaktı r ı u p boe a 1 an hak Om e ııa bipi ili ne '. , . . 1 ed ıl meye de ğor, 'Hır, ıne henüz baelanma· ' y· • · 

1 1 1 1 
bu seoe haftllda nihayet bir iki İşte <lıyor, Evıınıı.c 0 

son Ankaı·ava (J'idenlorin lıu-
t,llı~~tad_ a bu müzakerelerin de Vem yanar dağı faaliyete ılayetımız c. H. Partısı b•alaKo~ülu~laecraı'matı' zetmdeekte·daimr.amen açıla~. r~_si~ı ~ergisi . 8alonu ... ıı·ayı görmedon ~önıııcleri çok 

.... 
1 

• Şu gorduğunu:ı oseı ler çok acı olur. 

~L ''.1 bir sayia da roktur. başlidl baıkanı ıh~stahktan_ ~urıuı~~et~r •. Ekil· kıymetlidir. Bunlara çok Sayın n. Ferid. Giiveni 
l8f8 Jz ·ıı J J JJ ı rnıren oeltığın 1erın• eımdı, pa· emek verilmişth. fazla. vcırmak üıtenıedim. 

, 1111 8 l8 Z8 8 0 uU A~kara _ıo . ~·~· (Rad1odan) lyönkuru_ı . Baskaın Rtı~ 1 muk, hu bu bal ıiraatı doldurmak Sergiye bu seneki rağbet Te~ekkUr ederek kendisin-
.\llkar" 

10 
" ! Napolıden bıldırıhfor: Bozkur

1
dun rırmı gün mezunı 

1 
tadır. Pamuk ziraat•ne baelıyaa ~it ~il Riln a.a Radyodan. 1 Vezu 7aner daP.ı faali7et retle stanbuia gidecekleri ve oellikciler bu reai iel•riodeu da bor seneden fazla.. Giinderi· den anıldım. ~ lnönn An karada saat 10,3(\ 1 Köstermekledlr. Da~ıİa büyük mfiddet zarfında bae_kanlık umu ha ook faJda elde etmektedirler' len eserleriıı de adedi bu se· Y ;kında -,olırimizde do !o 

• b Ode te tzmı'tte ıo ,.O . runun vekAIAten lıuonkurul aza 1 . . ne dalıa zı'yade meıı· .. tıl•cak olan H Ik · ,,t llfıf lo . ,,. I bır yarık aoılmış olduğundan d 
8 

b . ş t~ f d ·r Bu suretle !{ozan ve Kadırlı ' .. "' t• a ·en-
' egölde eiddetli bir l il . k ~ b l t sın an a rı en ara ın an ı a k 1 . 1 k ı · ı . . l h Evimiz, 1938 - 39 yılı nı.izin de bu ırüzellikto ve bu ta~ ıır810 t 1 av ee erı a ma.a aa amıo ır. edileceıti haber alıomıetır. Bay aza arıy e Öf u erının ıem ea.. o lııt, it olmustu. Haaar Yakın bir tehlike melhuz Rıza Bozkurda iyi Jolouluklor lıkları koruumus, hem de vazi· içinde 40 G73 yurtda~ı çatısı cıınlılıkta olınnsını g1inül çok 

deQilse de halk çok 'elAatadır. 'emeooi ederiz. J ıe\leri daha iJ i olmuutur. altıııda topladı. Müsamerele- arzu eder. 



11 Ağustos l 939 Cuma 

Türkiye Ve 
Avrupa 

Ü stiiste iki 
yıl sınıf.ta 
kalanlar 

YENl AIERSIN 

Barem kanunu 
Sayfa::j/ 

Küçük Haberi'~ 
~rtl 

§ Ankara, - Yogosıavfll fi 

Türkiye bugünkü karışık dünya
sında esaslı bir rol oynamağa 

namzettir. 

• • 
ıza s Pol J,erg~ 1r 

9111111 
r.ı1ında Baııvekili ka_~ul (iırtıl 

Prens Naibi 

Başvekilin kral aobııne -~ıa 

Üst ı'.isle iki Jll ayni sını~la l l\1' live Vekaletiı1in hazırladıg"" ı lide~i ile ıap'ı~ı.mü!Akal::ı•d!I 
kaldıktan sonra orta mektep ım l il .., da ızahat ve.rdığı ırnlaeıtın b•'ı 
tihan talimatnamesine tevfıkan 11 • h · · . Hırvat göı üemeleriode e•'' 
kendilerine birervef.ika verile· iZa nameyı ayııen •güçtükler Q•ktıRı sö1ııı0:.ıı• 
rek buluodukları mekteplerden ı d. isede sel&hiyettar rnelı9 bıJ f' 
Qıkarılan talebelerden kaldıkları 1 neşre l y o ruz sıkı ketumi1etine bio~eıkl 4ııı ~· 

B. Maurico Pernot, a Mılli l toprnklarıorn mesahasını artır sınıflarında bir yıl daha okul yiaları tevsik etmek ıın 
mfidafaa meseleleri mecmuası•n makla kalmamış, Akdeniz ve Av mak üzere hususi bir mektebe Düuden artan \yeline binaen alınırken yabancı sıl olmamıeur. kC• 
da Türkife ve Avrupa hakkında ,rupaduki vaziyeti de islah et girenlEıria üçüncü 111 sonunda Madde 4 - Bu madde hük bır dil bilmedikleri h:ılde m-:ımu § An

96
rs _ Arnavut • a~ 

enteresan bir etüd neşrediyor. miştir. Çanakkaleden Süven ka rasıni mekteplerin birinde geçire müne göre ilk defa maaşlı de9 rıyete girdikten so_ura ~4re~e~ Zogo yanında kraliçe, klllCft 
Mu harir, Turkireoin Avru 1 nalına kadar. şark denizi hal yan cek:eri imtihar1lar sonunda bü· Jet memuriyetine aiıuacaklardan ıerden veya memıırıyele ılk ıııtı prens. üç kız kardeşı 90 01ııbıır' 

k l'\ ( ) f k olduğu halde oıomo oıııife' 
paya sırtını çevirmiş bır Asya llarıo oniki adadaki üsleriue ra_ğ tün leme 9e en•Ye) imtihanlarına 1 tahsil Vbziyetlerine göre 3 üncü t baında rabancı bir . dil bildiği biJJe 
devleti olmak ıoluuu tuttuğu men baştan başa üç mü\tefı kalabilecekleri Maarif VekAletin maddenin mub1elif fıkralarında için 3 üncü maddenı::ı D ı ra 

0 ı dan ayrılmıştır. Krııl ~ ss'ô' hakkındaki bazı fikirlerin düzel de9letin kontrolü alhod6dır. A lce kararlaetırılmıelır. göcıterilen derecelerden her ban sı mucibiuce girebilec~kleri de~·e ikamet 
01

mek üzere ıtreıı 
tilme8i iQin son dünya buhranı manlar kAfi miktarda kuvvetler _ gi birine girebiiecek olanların coniu bir üı;t derecesıne tayın 

kd. d ı ı Versaiilese gitmektedir. ıiı.ı'ı1' 
nm zuhuru icap etmie olduğon le Kdradenize indikleri ta ır e I'· kt aıı· ler"'ın"ın kadroda ac.k yer buhmmamaEI olunup bilahere bir dil öğrenen § Dorlin - Düıı 13er bo 
kardedivor. Aokaranıo hükumet box.azıarıc Karadeniz c_ihe.tind_rn. 1\ me ep m. u .ım I has'lbirle bu derecelerden daha il lordı:in; bu dillere hak_kiyl_e va f dnll • 

' 
5 

\ asker\ makarnat tara ıo ' ıııu 
merkezi olarak intihaLı ve 1stan bir tRarruza _u~ramak ıhlımalı~ı la"YıllBfl 1 aşaQı biı· rterflce ile tayiuleri ya . ~ıf oldu_kları icra Vek~llerı heye susi kamyon ve otobüsıerıil 
bulun terki rüzünden bu ranlıe de Şovyetlerın mural.hası B . 1° il 1 pıldı~ı takdirde bunları o me 1 tı kararıyla teşkil edılecek ko . 

h -k • · 1 b ı 1 k saderesıne giriailmietır· 1'f 
zehap zail olmuşlu. Fakat Tür \em kinin Türk u umetıJ e u Maarif vekAleti hastalık, ev. mur oldukları daire kadrosundıl ' misyonlar huzurunda y:ıpı ace S Ankara - 8 . 14 '"'flJ1 
kiye cumhuriyeti bir kerre mo rakınlarda rapmış olduğu mü lenmek gibi meeru sebE1pler do : bida)· eıteo girebilecekleri der~ : imlil~a.nla sa~it ola~lara, bu. hu arasında ilk defa yapılııoalıta~ 
dern, saAlam te İJi silAhlı bir zakerelerde ve Ro~e~ dış _bakaıavısi1le bir vilAyelten diğer bi r celerde ilk acık vukuunda 1ercı l eue .ıçın tanzı~ etlece~ n~z:~ kan bisiklet şampiyonasın' ed 
detlet haline aıelince Türkiıe ile oı B. Gafenconun n ara zıyarevilArete verilmelerini ietiyen ilk han o dereceye tarin oluomala name ile tesbıt o unaca uıs e takımınında ietiraki kabul or'' 

bü1ük garp demokrasileri ara ti sırasında mütel_ea e~ilmiş ol mektep muallimlerinin ruüracaat ' rı icabeder. lerde ve bir def~ya ~ahsus o~ miştir . VaziyeL ıarıelarııı f ı 
sında normal münasebetlerin in ması mulıtemeldır. Dığer taraf !arını t~tkike baeld'fnıştır. :Her . Mndde metninde bulunan mak üzere nakoı mukAfat varı nizatörü bulunan Rornsof8 jl 

kişafına artık hiQ bir mani kal tan Jngiliz amiralliği ~e uzun sene oldu~u gibi bu yılda meeru daire tabirini tatbıkattıt ınenıu 1 lebill•<·ektir. . rasyoııuna b;ldirilmie \'9 ıı ı 
mamış bulunuyordu. zamandanberi meselenın bu saf bır sebep olmadan hiç bir ilk run müstahdem bulunduğu (~u , BAZI P..USUSI dar bölgelere de bu hususlll 

lıalıa - logiliz anleşması de hesiyle alakadardır ve bo~azl~ meklkp muallimi bir vilhetteıı bei idariyE.•)yi de~il, merkezdeı· ME~tURİYETLER - -r iL. liğ.a t yapılmıetır. eiO~ 
rın müdafaası işinin Akdenız cı alınarak dix.er bir ~iUiyet emri vekAleLleri veya müstakil müdü Madde 6 - Uınumı mu_ e ış ıete 6 vamlı temeller üzerine istinat et K d 5 

1 § Ankı r ı - Jnr ıss 1eı halinden olduQu kadar a~a e ne verilemiyecektir. riyeti umum iyeleri taşralarda da ; lilr, ulilik ve elcilikler e .rırascı Berlin muhabiri g,ızetegiJJ~. 
tirilmiş olsapdı, Türkiyenin ta 

kip edece~i sisaset, hiçeüpheciz 

lngillerauin kudretine gerek Ak 

d'eniz ve gerekse Asyada, Rus 

ıa, lran ~e Etgaoist~uın muhim 

bir rol oynıracakları bir muka 

temet cephesi1Je kareı koymak 

olacaktı . logiltere ile Fransa 
için Akdenizde sahildar, boğaz 

lara hakim, Sov1et birliğinin 

müttefiki olan Türki1e1i totali 

ter devletlerin tecavüzüne karşı 
mukuemet sistemine idhal et 

ıuia rerleee're'k -S-eU'iıik i öTü"ü~ 
tüne cıkmaeı, di~er taraftan Al 
manranın Çekoelovakrı.ının par 

Qalanmasından sonra Tuna bo 
ıunca ilerlemesi karoıeında Acil 

bir mahiıet aldı . 

niz tarafından da temin edılece gene vekıllet ve.va müstnkil mü ti cumhur daire;i memurlukları dll' • k 1 k 1 rafla eu haberi vermekte sb' ği muhakkaktır. • Se Lest do·v·ıze ıa·Lı pam11 düri$eti umumiyelere bağlı leş na, hukuk müen9irliklerine, a e "k il) o' 
B. Maurice Perootun vardı ~U U ~ kilAtı kül haliude ifade eden bir 1 mi mahsus müdürlüklerine ve Berlındo diplomatı J'D1 6 

ı tinde söylendiA"ine göre • . f,ıı• Qı netice şudur: eşsiz bir coQ-ra ı"plı'L(er·I tabir olarak imal etmek ve bu ı mütercimliklere; teaddül krnuuu yafa kareı aiddetli neer• .. ı 1 ı 
fi vaıiıetin. kuvvetli ve iri ta 1 takdirdtı meselA; tahsil 1 vazi1eti l hükumlerine tabi tutulmaksızın maksat enternasyonal ııa•'' ~· 
lim görmüş bir ordunun u1anık l\levaridatına serbest d<>- ne göre (10) uncu dereceye gir alınacak memurlarla; fevkalade birlemek Polonyayı 0rtııd 8ıı 
te euürlu bir hükumetin kendi vi~ verilen Amerika, Mısır mek hakkını haiz olan bir kim mahiyette si1asi sebeplere veya dırmaktır. ,,eti 
sine teminetliği üstünlüğü müd Surfrc, Filistin, Kılırıs Ye sa (10) uncu derecede munhal id 6 ri zaruretlere ve yahut mt!s § Ankara, _ Figora ı ,e-' 
rik olan ve Avrupa ile Asyada 'I lt. 1. k . ı·ı-Ie bulunmamasınd:ın dolayı maliye leki ihtisaslara mebui (B, O) se si·, Bitlerin otratıoda geceıı .

1
• 

1 - ... , a a ınen~e ı paınu ıp ı \. - . t v ıı • 
akdetmiş olduAu ittifak ara gu ' , . . lvektileli muhAsebei mumumıye rilrrind ., ki her dereceye cra 0 kı harekatı tekrar adoce~ 1 A , 

L. - - k 1 rinin 1 ~ .. j.9;lS tarıhıne kadar _ ~ . . . . d (l l) · 
1 

b "d e Alı• 
verıen Türkiye uu guoun ar . mudurıyetı uınumıyeı:1ıa e kılleri heyeti kar.ırıy e ı 8 1 neden adamlar belki bıı ~el 
eık düuyasıudl). esaslı bir rol giiınriik :uıharlarına. gelmı~ inci dereceye tayin edilmişse bu teu tayin edilecak memurlar için dır. Fa!rnt, bıı tarzı h~~~tıJll r 
oyuameıfa uamzettır. Ba rol eu olanlarının [8erbcstco idhali memurun maliye Vekaletinin ıal 1452 sı:.yılı kırnunuu 7 nci mad bir delilik olduğunu so) 11 

"···" Je. •aüt olunabilir: bildirilmiştir. nız muhaı:;ebei umumiyesiude desinin 4 üncü fıkrasıyla kabul namuskarııne bir harekel~;r.kj 
mülevaseıt rolü oynamak, ve As "" - ... - ................... """ (-- • ........ .,., ' 0 .. "' 0 "' ı.:.ı.~- 700' lıo oi bir Münihiu bu giJn ı:Tl 

kil b Me,1.Ut CU.f u·m uncu dereceden acıtacak bir me nuouo 6 ucı m:ıddceirto dGAivti yanın tıusumetı tecavüz r ır yll yoktur. . ti! 
eekil alınca A ~rupanın kendi muri1ete tercihan ta)'i n edilme rilmietir. § lsviçre hükumeti, ıb ,ı 

bir set bir koru7ucu mani teş da vagonlardu bulunmakta olan İstanbul defterdarlığında yapıl A - Devlet memurluğuna mek üzPre siU'&h ve cephaoe ,s 
müdafaasını hazırlanması için 9 - 8 - 939 günü istaqfou si IAzımdır. Bu AUi'etle tayinin 6 ocı madde hükmüne göreıefradına evlerinde mubafaJ• f,ı 

çuvallardan buğday çalarlarken d x. t d · ı k ı k 1 ı d ıtr•!P 
k ıeı arze ı ece o ursa gene ilk defa alınaca o an ar an, mi<>tir. An~ b"ır 1·sıı·ıııaa tJı; , Türkiıe, Büyük Britanıa ve kil etme · istasyon bekçileri tarafından 1a b .. h k . v 1 1 d t 

Rond de l\Iares u e_ sasa gore are et ed ılmesi I B ..: Evvelce devlet memurı 1. endieesi hüküm sürmekte ı ·J~f FranB!l ile akdetmiş olduğu an kalanan Mahmudiye mahallesin i f f ıı" 
Jaemalarla yalnız itibarını u IJE T.EMPS den sen ar satıcılardan lemail y~uı me~ur < 0 terdarlığın han 1 felinde buluuduğu halde bilal ı a Mılıver devletleri tara .1 0ıo~ oğlu .Mehmet, Nusratıye mahalle gı şubesıoe alınmıe olursa olsunlre ayrılmış V'3 en az 5 SOOE1Ji Fr:ınsaya bir hücum vıı"' · D' 

s ı nden Cemıl kızı Müfide. ~ıu~· diger eubelerde hod.isiuin tayin müstemirnn memurlL'k baricinde l ğu takdirde rsviQreııin ~ır,. italyanların 
Balkanlardaki 

Emelleri 

tafa Pak, Mahmut meehudeu ad e~ılmek ha_kkını _ haız olduğu geçirmiş ol_a nlar~an; umumi ~ü : olarak kııllanılace~ı~ 
!iyeye verilmişlerdir. bır meınurıyet muuhal ol~uQu fotlişlik, Rıyasetı Cumh~r damı · • ... • Je 

tak~ ırde tercıııa~ o memurıyeıe si memurıukıarı, ı u u ı kaıem 1 Adana vılayett~ 
Naklen tayı.O tarıı.ı oluuması ıcabefüı r. ; ınüdü~lükler i , mütercimlikler, el ,_. • tt 

Bu şekilde tayin edilmie I çılikler, valilıkle.- ve hukuk mü ı eRlffl Vazıye ~i 
~Iıntaka ticaret ınüdiirlü- olan memurların adedi birden ı eavirliklerine tario edilenlerin Adana - Bağ ve bB~;i, ~ 

ğii i'tyar uımnuru B. Recop ziyade olduğu takdirde hakların menşulerine ve tnhsillerin~ ~akı] 1 hariç olmak üzere, viluell~111d' 
Antep belediye lıyar memnr- da kıdemlerine göre . muamele mak ızın '° kanunun u<,:uucu . bu ydkı ekim vıızi1eti tııı ·ııı'' 

Utro gazetesinin Paris mu·ınikte hudutlaoıyor. 1 kl t . d'l . t• yııpılır maddesitıdeki kaylllara tabi tu J ziraat müdürJüXüııce nıs1~,~ uğuna na on ayın e ı mış ır • ~ 
1 

a ,
1
,, 

habirinden aldı~_ı ~e birinci aay Selılniği Bulgar komiteleri § Rimdive kadar Silifkede ~ONRA DAN YABANCI Df L t~lmaksızıo gir~cekleri _kad r_o~a ıtoplaooııştır. Buua göre cı ı 
fRsında neeretııQ-ı te Makedon Makedonvanın paftahtı addedi ' ~ OÖRENE~LER kı de rece maaeıylo tıtyıolerıuııqlio i d IJ 1 tııoJif a 

• 
1 oturmakta olaıı Tasncu pala.~ ~ı ~ yapılması cııizdir.

1
' ı . z _ e ~ y ı mu . 

8
, ' ıeyı İtalyanın işgal etmek istedı ' n adde <> - Devlet · Sot1u var mahsüllenn umum ekıııı ~~ yor, Bu itibarla, Makedooyaıtan mut ihrncat kontroliirii ]faik memuı ı • t 

Q"ina dair olan haber Bulgar si· kabul olunan toprakların bir Ticaret vekaletinin son bir ---------------------ı· 456782 hektarı bulmaktadl r• 
ıasi mahafiliııde çok ehemmiyet kısmı Yunanistaccia, b ir kısmı omrilc 1\Ienıino nakledilecek- Şehrimiz Ticaret ve Zahire borsasında nıiktarıo 151 •749 hl'ktı:ır~:ıd'~ 
le kareılanmıştır. m1.1k, 111,730 hektarına 

461
gl 

Utro gazetesinin Paris husu Yugoslav yada, ve diğer bir kıs tir. bir hafta/, k Satış 76,455 hektarına aı pa, 
9 

,~ 
si muhabiri bu haberi Fransız mı da Bulgaristan huduUarı da A.7 d•/ k 1 tf Mersin Ticaret v& Z·ihire Borsasından alıumıştır: Jyulaf (;ıfan) 8,890 hekurııı çı1 
larıa Fiaaro gazetesinin neşri1a hiliudedir. ıyeşre l en tyme I Bu6}day sert şark 85 000 4 25-4 425 Hazır kısa 9a, M.VT. sam (künc:ü) 1,35 hekt.ırıJJ'dıl'' 
tına istinat ettiriyor. Diıter taraf Son zamanda Bulgarietanda bi.'t kitap Buğday ıerli 75 ooo 3 25 ,, • ,, ,, l tik ve 60,796 hektarına ~;e e•11 

tan lTtronun Roma muhabiri ga raeııan Makedonrahlar arasıo Arpa rerli 210 000 3 35 3 375 • • • ,, habubat, bakliyat ve s8ı 
ıetoel&ine Romadan •erdiği haber da deveran eden IBJi'llara göre Matbuat umum mudürlüğü Nohut şark 30 000 6 25 . r d'' 

ı b ·k müeavirletinden B. Server !seki " " • mıe ır. ~- 1 
le_r arasında taly.anlarıo üyu lhalyanlar Makedonıa komite.le · Fasulye Cep han 60 000 9 9 ı,87,5 • 

11 
• ,. Bunlardan şimdiye ,e ııe 

tin u"zon Ve )'Orucu Qalışmaları 1 [ b ...ı ) 1 "ktsr şl bır Balkan devletı oldultunu ve rinden muhtariretcileri ıahrıke Bakla skaoderun 100 000 3 65 • Fob asa•JI yapı an a!' mı ıı-, 
· rıeticeAinde meydana . getirdiği 11 

• f" t "t"b . 1 yılll ~ halran gazetelerinin Türki1e11ın bnşlamıelardır Bu maksatla, . _ A YapaA-ı Anadol 30 000 50 000 " M Fob 

1 
ı~e ı ı arıy e geçen pi~ 

totaliter devletlere karsı olan • · bın kusur sayfalık muazzam _ ran üeıünl ür, Heuüz lD ıı p~ 
. . . . . . mustakbel ve muhtar Makedon • Türkiye mRtbuat rejimleri ---=========----=====:: 

1

. de9resine girmemie but0081 ıerıı911 sırasetıııı deA-ıııtırmıe olması ha 1 · k · - • 193 O d · h d · ı.ı:ıtJ 
. . )'8 devetı urulmasını . ısteyen adındaki Çok kıymetli kitabı bu t_J a en yenı a ıse muk ve susam gibi msıı o•', 

sebıle, Balkanlarda olacak sı1a lvan Miharilof'uo Romaya davet k r · . · , zin ise inkişafları çok ~ıed1, 
si yeni deA'ieiklikler üzerinde .. . 1 ~ e e ııeeredılmıştır. G.. l J • • l r J ı cartlar i"itıde devam ata> ~s 
ı h . k olunduQ'u da soylenı1or. , ı 1831 · 1247 tarilıiuderı baelı UZe zmırtn enternasyona TUarı lr v " fe .ııf' 
ıatıanın e emmıretle durara ~ ~ Bununla berauer haeere ıııeıı60 , 

lıesap tutta~u ve hini hacette Fakat, Make:lonJalılar, ~ç Jan Tüık matb~ Eı tının eimdiye Tamamiıle modern zuke ve sanata göre tanzim edilen lr\lik tıbribatı görüJme~;de' ~ 
b h 1 temizl'.lneceği (!) dört fırkaya ayrılmıelaıdır. Bır ka_da_r ÜQ devi_~ ıç~nd_e geQirdi~i 1939 İzmir Eııteruasyonal ıruarıoa bütün furtdttşlarınıız Filhakika burıdaıı bir ıııu ,oı"ı 

u eeap arın . muhım vekaııı kultur 9e matbu davetlid ir. 4ce bazı mınt:.ıkalardaki 1' ~~'t gftoe gelece~ini, r~zdıklarını bil kısmı muhtariyet ı~Lemekte, di at telAkkileri ile bu detirler için Yenilikler, cazibeler, sürprizler, kArlı alıe verie te l>.ıü- tarda mevzıi olarak ,eeı {so~1 diriror : . . 
4 
~er bir grup federa~ı~ ve ~ugos de maıbuatımızıo OJnadığı rol ' teneui eQ-lenceler Fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zukli görülmüe ise de n!ıoallac•de 

Utro gazetesı ~taJran_!a.rın l lavya hudutl&rı dahılınde bır Ma !eri' m 1 tbaa ve matbuat kanun ve istifadeli zamanlar geQirtecektir. ' tedbir , 0 tatbik edilElD o> ereo'~ 
Makedon7ayı ele geçırmek uzere kedonya. ~e üçüncü biı parti de lısrı ile bu hususi\ ait zabıtları 20 AğuHtos 20 Eylul arasında güzel İzmir te fzmir rreticesinde bu zararlı bS!p;ıııf11 hamleler fapmaya hazırlandığını 

1 

komünizm prensipleri üzflriue bir arada toplııan bu kitabın EolernaRronal Fuarını her halde zi1aret ediııiz. I tahrıkAlıua meydan ve Jl' 
kardederken, Makedonyanıu te'3ssüs edecek bir Makedonya matbuat müntesipleri değil ~e 1 - Dan iz yolu ile lımire gelecekler iç;u gidie geliş I rek mahsul kurtarııııııştır· ıı p~ 
hangi kısmı (lzerine halyanlarıu 1 detleH için hB.IA uğrııemaktııdır· fakat her münavver vatandasın biletleriude % 50 tenzilat yapılır. hazır vıızi,ele göre, art~ıJ ~~ 

k ,... .h . J 1 k k 1A mgeıı·r k 1. d 2 - Deçlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzil.At Ja muklar için ha<>ore korkU ,," !"" göz ordu6 unu tasrı e\mıyor, talyanlar bu gruplardan en U9 o uması uzı anaa ın e · pıtır. 15 günlük halk ticaret biletleri : v . i e•.Vdıt 
halihaııtda Makedonra komi tele i •etlisi olan lvan Mihailofıın ta yiz. Du çoı<" müşkül mevzuu mu 1 inci Mevki ·2 nci Mevki 3 OncO Mevki mamıetır, Ancı.k çiftQıY •'' t 
rinin, Makedonıa toprı\kları diJe j raftarlarıuı tahrik ederek Arna vaffaki1etle başararak Türk kü-

1 
de bırakan di~er afetler "'~I' 

harita üzerinde Qerçeveledikleri vutluktan Yunan te Yugoslav tüphanesine kıfmetli bir eseri 17,50 12,50 8,75 ki bonlıı.r da kavurucu 81 .,rı-' 
1 

' 

kurulla satılacaktır. Bu hıletler:e 1zmir Enttirnasyonal Fu-
1 1 aQıtl 

.aba Balgaristanın Prı·n ve Rııa 1 Makedonvasına hulı11 etme.oı.e "a kazandıran muharririni takdir ' ve vakitsiz fırtına ı 1 
• v arına uğradıktan soora bütün Türkireıi dolaşabilirsiniz. 

Balkanlarından baıtararak Sel4 heaoakları tahmin edilebilir. ve tebrik ederiı. .oiiiiiiii ........ =-------=-=======..,..=-:-...,...---=•====~ t dır. 
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Ameriko'da sinema filmleri 
Kadın cemiyetleri 

sıkı bir sansürdan geçiriyorlar 

MERSiN 
PiY t\.SASI 

Umumi mağazal:ır Türk Anonim Şirketi 
Sermayeai: 2.000.000 Türk liraıı 

8 -~ ... ..,.._ 
11 1'11nkü profram 

Amerikada birçok birlik memiş olan gürültülere sebep a _ ıo-8-939 = 0 
ler, cemiyetler v~ kulüpler ' olmuştur. -

Posta Kutusu : 77 
Telefon Numarası: 4 

dır l'&rk· ......... • ..... vardır ve bunların, 'milyonlar 
1
\ *** 

t11 Poat,t ıye Radyodifüzyon cu kadın azası olan birçoğunda Bu Cemiyetler hazan da 
•" ~ •rı, Tlirkiye Radyosu fazileti ve ahl:\kı korumaya uğ birbirlerini seven insanların ev 

'• Radyosu. raşırlar. lenmelerini talep ederler. Vak 
DALGA UZUNLUCU Şiıman Komik Fatty '. tiyle Carole Lombar<l'la Clark 
16~9 en mı>slıur vıldızla r arasında Gable'i eYlendirdiklcri gibi, 

l ' Ilı. 183 K 120 k "'-' · • ·~·Q. ,. cı. vv idi. Başına gelen rezaleti ve hu şimdi de Annabclla il~ Tyr?-
2Q 1\,.. ı9,,4 m, 15195. Kcs. susi mahiyette bir iş yüzünden, ne ~over'i evlendirmışlerdır. 1 
8(65 • T. A. P. 31,10 m. kadın cemiyetleri · ona beykot Belkı de yakında Barbara Stan 

kca. 20 Kvv. ·;apmıva karar verdileı'. 15 vyek'le Robcrt Taylor'u evlen-
e U M A 111811939 gün s~na işsiz kaldı. .Altı ay direceklerdir. 
12 30 p _ sonra. serseri oldu. iki sene 

1 
*** 

,. rogram _ - ı 
12 

.. .. . . sonmda oldu. QnlarlD Nararırrda Boıan 
'a' .35 Turk muzığı ••* 1 mak da büyük bir cürümdür. 
;: ~ .13.0o Memleket saat ~ya- ''SeX AppeaJ,, Kelimesi Ka11nızı hoşadınıı mı, ona bir\ 

~, .aJans ve meteoroloji haher- Clara Row için icat edilmiştir. ' nafaka, daha büyük, daima da 1 11• Bu güzel artist, biraz "karan ha büyük bir nafaka bağlama I 
13.15 

1 
_. . . k lıkça,, bir . hayat. sürüyordu. 

1 ğa mecbursunuz. L'\urel de, 1 
~ra · i Muzık ( Karışı Kadın cernıyetlerı onun mes- bu yüzden ifl:is edenlerin ilki 

1 
rn - Pi.) lek hayatını bozmuya karar 1 deği\Jir. 

19.()Q Proğram verdiler. Bugün Clara Bow mü ı *** . . 
. 1

9 0 
_. . . _ . tevazi bir otele sahiptir, Loretta You.ng se~dığ! t 

~, Pİ 5 Muzık (Dans muzı ... I adamlarla evlenmıyor. Çunku 
ı .) Simone Simon hakkında vaktile kocasından ayrılm!ştır 

lıe" ~.30 Türk müziği (Fasıl b. . ç k 1 'krtyele . bu arada-! ve cemiyetler o mın yemden I 

PAMUKLAR 
Klevland. 
Dağmah 
Kapumah 
Koı.acı P. 
Kerma 
ı~karta 
K. kötlüıil 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPACı 
Şuk 
Ana dol 
Aydinh 
Yıkanmıt 
Tiftik 
Keçi kıh 
Koyun derisi 

BUGDAY 
Buğday sert, tark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 

:etı) dH .01' b.1~ 'k 
1 
?1 altın bir' evlenmesine izin vermiyorlar. 1 

2r: a gız ı 11• apı. 1 e 
1
• d 1 Bunun bir sebebi de Loretta' 1 ~r .... v.15 Konuşma (Haftalık anaktar. hık:lyesı aıı atıyor u. ı _ _ b' . . ı b' t KEPEK 

~ l'IJ(' se .. ı d' nın gunun ırınue ır gaze e- ince 
b' rvısı) Bir a~a elraf~nda öyle te. ı ıt- ~ r,iye, kcnnisinin sofu bir kato Kalan 
~:~ tı, ~0.30 Memleket saat :\ya- ler yuks:lmege .başladı kı, ~- lik olduğunu söylemiş bulun ı 
11ı letj AJans ve meteorolo- haber- vallı artıst, tecrıt ce1.ası verıl- ' masıdır. 
~· · • meden önce Amerikayı terke- 1 · *** 

20.50 Türk müziği dip selt\meti Fransa'ya kaçmak Bütün tJunlara Mukabil 
. ta buldu. Mae Vest ne yapsa ses çıkar 

~, - Karcıgar peşrevı. *** mıyorlar. Çünkü Cemiyetlere 
~re ~alunnt Celalettin par~ Kadın . Sinema Artiatleri , göre o \tabii bir kadın,. dır, 1 
8'tli 1~ar şarkı Vah meyusu vı muayyen bır yaştan önce film 

1 
seyircileri baştan çıkarmıyor. j 

~ ,'1t1r. . .. lerde öpüşemezler. Jean Par-
1 
l~albuki, öteki arıis.tler . oı~~n 1 

~Grıe ... ernı garcığar şa!·kı Ilus- ker bu ''hak" ı henüz elde ede gıbi . ha:e~et etme~ıklerı ıçın 1 
1 .. .e_tv~ıına. bilmiştir . Fakat 16 yaşında kendılerını bu fazılet ve ah- 1 
tııan ~rnı Karcığar şarkı Çeş- olan Olympe Bradna'nın ilk lak bekçilerimn yıldırımların-
• 

1

5 
°_rnehveşin. . öpüşmeleri, akisleri hal:l bit- dan koruyamıyorlar. 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Ana dol 

,, yerli 
Çavdar 
Mıaır 

PRİNÇ 
Pirinç Mar.ı 

,, Ceyhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kut yemi 
Kum dan 

Ku. 8, 

44,45 
4l 
40 

37 
35,50 

yok 

> 
> 

49, 
yok 
55 
80 
110-130 
55 

4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
3,25 

2 
2 

Telğraf Adresi : Umat 

MERSİN ŞUBESİ 

l İnşa edilmekde olan Umumi mağazalar Bina ve İsk~lesi 
'ikmal edilirıceye kadar Şehrimiz ıııııteber türı·araııının depo 
ihtiyaçlarım kısmen olsu11 temiıı maksadile Karaın:rncılarm 
eski mağazalal'ı 1-Haziran-939 tarilıiııden itibaren isticar edi
lerek depo ittihaz olunmuştur. 

lş mevsiminin hulüli müna!'ebctile Sayın tiicl'arın mal
\ larını en müsait ve meııfaatlı şartlar dairesinde kabule ba~-
1 la yan mağazalarımızın işbu depo dalıilindeki şube müdürlü
\ ğüne müracaatla şeraiti öğrenmeleri menfaatları iktizasın-
f dandır. 1-10 

1 L A N 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan 
EcıH~hi ıut nıleketlertlı n Klir;ug yoluyla h:wka 

ı
mıza havai~ f' dilıuiş veJa t>d ı l ·· ~ek mebaliğin, leh 
,tarları Larafantlan hankau.cız tava~sutıa olmak~ızın~vı0 

l
licarel ve~a borçlar kanunuıdaki matlubun d~vri 
veya t~mliki ş tı klinde yaılıl<Jc ,ık ol<tn dtıvirk1 r bize·: 

. ıemauıen mr.rıfdilnıiştir. bu itibarla lehıJ:ırlard:tn 

JmallOp'arım ahara devrf' llH"' k isle)en\er bankamı 
ı za nıiir.ıcaatla hu hususta ııe ş11 kilde mua aıde ya 
'. pılmak lazımgt l~e•·ği haklımla mu~Lt·ıi m ılt)malı 
almalıırı lüzumu, elaemmi~etle ilau olunur. 

7-30 

' 4 
3 37 5 ' 

j~~o · I 
i L A H 

Alay satm alma komisysnundan: 
3,50 
yok 

22, 
20, 
14 
3,50 
yok 

Miktarı 
Cinai Kilo 

Kuru Ot 260000 

Muhammen bedeli 
Lira Ku 
7800 00 

ilk teminat 
Lira I< u. 
585 00 

\ İhale günü Saat Şekli 
1 17·8·939 Perıembe 11 Kapalı zarf 
1 
1 - )1ersin garuizorıurnJ;.·~i klla~1 t111 ihıiyacı olan 

:~i. · · · -Kemençe tak- Almanyada göbekliler 
~rı. Sel~hattin Pınar Karcığ:\r h · · dd d ·} k 
7 ll1 Sana gönül verdim. vatan allll a 0 1 ece Fasulya şark Cey. 

4,50 
4,37,5 
9 
13-14 
6 

~ukarıtfa cius. mikl~r, mulrnuımr.11 lıedt 1 
v~ nınvakkat teminatı~ eksillnıe ~iiu · \e 
s:ıatları y~zılı yem urnt.lıit· si k~pa lı z· rf 11su -
lil~ ~ksihmeye konuldu. 

kı ~ lrdi Mehmet Ilüzz~m şar- fazla yemek JBDmBSİftl k8f1l mUC8~8l8 8ÇlhJ0( 
trıe Çrnarn açamam soyleye- V 
a ,\Çünki. Son zamanlarda Alman- !mekten ileri gelmediğini isbat 
~'ıh erna~i Sadi Segah şarkı yada yiyecek azalmıştır. Harp' etsin. 
9 , ~~da ~len. . er zamanındaki kader değilse bi- Almanyada iaşe mütel~as
kı hen_ırne~ Rasım. Secrıh. şar- le ona yakın kayıtlar konmuş sıslarından profesör VVırtz, 

un sen nemsın ey dılber. tur. Tereyağ pek az mıktarda Völkischer Beobachter gaz~te-

,, An•dol 
Nohut tirk 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Aoadol 

2ı.30 Konuşma bulunabiliyor. Et, yumurta sinde yazdığı makalede dıyor 
ed. Al . ı· B' ki ÜZÜM 21 45 N . 

1 
kl R da böyl ır. man rıca ı: -:< ız : . . . O 

2 
· eşel~ P a ar. - · . topu tereyağına tercih P.deriz» «Bır zıyarette., yah~t evın ıüm Antep 

~ 1.50 Müzık ( Rıyasetı diyerek ic:lbmda aç kalmağı de fazla yemek yıyen hır Al- : ~::::!~ 

5,50 
4, 
9 
yok 

1
3,:2,5 
yok 

8 
8 
8 

2 - Ek~iltme Mersin Askttrlii\ Sulıesi iist katuul;• 
1 :ıskeri mahf~ltle iisk~·ri salın alma kouıisyo 
! nu tard f111di'.! n )'3pılact~111·. 
3 Zarflar ayni g:· nıle :ıçılış saalmılan bir saal 

İ evvdine lakar kabul edilir. 
l 4 - F<4zla bilgi edinnwk i.ıtp ~·pn i~ıekliler aske-
\ ri salın alma tonıis~·onunda nrnvcul olan 

i
l ~arlnJnHderi ht>r z .ımaıı f.'Öı't,bilirl~r. 

28 5-11 - 16 

ıq rnhur Bandosu - Şef - Uı- fakat sil~hlanmayı muvafık man vatan hainidir. Bu suret- KAYSI 

l 
rı l\unçer) "ördüklerini anlatıyorlar. le vatandaşlarım birçok yiy.e- l' 1 L 1 N ., Kaysı kurusu yar. 1 I! 

~: G. VVettge Resmi geçit ~aris Soir gazetesinin, ce~_ten mf~hrnm k etmkektedılr. maca t8 li Tarsus vakıflar memur'.·ug""un"an 
r... [} F t L: · \Tölkısclıer Beobachter gazele Dıger tara tan e me yapı - Çekirde\di 14 U 
l'q • e ras a merena ıs- · . ~ l'lYol val sinden naklen Yerdiği bir habe masmda kullanılabılecek hubu Malıtyl 40 Muhammen Muvakkat 

" A Sı • h l b l" 
1 

l\oı "lhert. L. Ketelbey Chal re göre, Alm~nyada fazl~ ye- bat .. ıle ayvan ~rı~~ı ~s ıyen Badem vekirdek 1 Bedeli teminat 
i tıono uvertürü mek yememcsmc kal'şı hır mü köyluler daha buyuk .mucrım- içleri i Lira K. Lira K. Cinsi No. Mevkii Vakfı 
~~ ~endetssohn İlkbahar şar- cadele açılmıştır. Göbekli, iki dider. Mareşal .. Görın~ b~~u Ceviz kabuklu yok 12000 00 900 00 Değirmen 31 /58 Çukt;rln Kublitpış• 
~ çeneli her Alman vatan haini açıkça söylemıştır. Nazı reJım > iç 50- '. 15000 OO ı t 25 00 Han 32/15 Jr~•t pazarı ,, 
ıt ... ~aSSenet Maıır·n operrsm- addedilmek tehlikesine manız- lıu kabıl ziyafetlere nihayet ve Badem iç tatlı 80 450 oo 25 75 Dükkan 49/l kötkerıer 11 

~rı [ v • b iç acı 66 bedeııanı 
antazi dur. Meğer kı unun fazla ye recektir.» Çekirdek tatlı 53 300 QO 22 50 ,, 60/3 ,, ,, 

22 - 1 > acı 38 300 00 22 50 ,. 51/5 ,, ,, 

.. r-ı:/>o Müzik ( Cazband 1 ou·· nyada Neler. Oldu_ Yer fııbğı 19 300 00 22 50 .. 5217 ,. " Ol H.raup 2 300 00 22 50 ,, 58i9 ,. ,, 

1 
23 oo uyor Kitre Şark 30, 300 oo 22 50 .. 54/11 ,, ,, 

e~ . · Son ajans haber- > Anadol 80-2oo 300 00 22 50 ,, 5511:3 ,, " 
~~b~ıraat, esham, tahvilat, L f 8 h • h' h Mazı Şark ~0,25 300 00 22 50 ,, 5G/15 ,, ,, 
lat) 'Yo - nukut borsası (fi- Ooısan ranga a nmu ıt seya atı > Anadol 20-'15 300 oo 22 50 " 57/17 ,, " 

Cebıi 9 10 HOO 00 22 50 ,, 58/19 ,, ., 
23 

20 
MM . d 

1
) Klark adında Postmutlu ırak ku.ru fasulya almıştı. Su- Mahlep 80 SOO 00 22 5o ., 59121 ,, ,, 

23·
55 24uzık Cak~ban ;r:,-P · bir balıkcı yerli tonluk bir yel yunu da yağmur yağdıkça le- Çay 305,340 300 00 22 50 ,, 60/23 ,, ,, 
· . Yarın ı protiram. · <l 'k ~ " kenli ile tek ha. aına Rahrıınu.- arı e_ttı_. . . . Çığit yağı 40 1. 1 

uh .. - '6 \'ukarda lwdf» ı mu.:a ıunwnlPı·i, cinsi mevkii 
11\lP.tnE DOÔRU YOt.U biti geçtt. Elmde yalnız hır Donuşte saatım sattı, bı-
tlöstEREN BlLGlDtR barit~ ile bir pusula vardı. r<lz dah·~·yiyecek a~dı. K?ı:m~ ---------- ~e vakfı yazıh on dörl parça a~:irttlı vakfiyenin 
S ... Otuz üç gün süren bu se-

1 
ya geldıgı zaman bıraz pırıncı Nöb t • miilkiyetlt~rı ıwş· a S.1 lılına !ı. iizr~re 9 -8 939 tarihin 

~•gıli Çocaldu yahat balıkçıya 90 franga malı biraz reçeli ve tabii bir hayli e ÇI Jen itil.Hı rem on lwş ~iin ınfıdd~tl~ açık aruırma-
~ lcu11aaya bave1li fekat oldu. Bedava değil mi? kuru fasulyası ile yedi doları ( 
)-- p .... ,y. kudreti olma Klark yanma yiyecek ola 'kalmıştı. §§§~Eczane ya konulmuştur. ih:ılPleri 23-8 939 Çarş;ınıba gii-
4"t ""•claılannız için oka uü sa ıl 10 da icra lıhııae•ğınılan ıalip olaıılarııı 
tQ~'0ııı mektep kitapların Vatandaş ; 11 Aauıtoı. 939 da ve fazla mah)mat isleytınlr.rin Taı·sus vakıflar 
"ıa... ... -K ESiRGEME Ka- • • • L • · ı l ~ •ormenizl Kurum· Haoa telalıkeaını düfÜR ile 111urumund SAGLIK. EcHneaidir. memurluğuna ıııiiraeJalları ı aıı o ııııur • • q., dil , 11-15-19-22 

er. ,.yar,ım et. 
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S.\ YFA- 4 YENt MEHSlN 

YENI MERSIN 
Cenu6un en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

~==:::::::::====:o:==:==::::=:==--

ı çten vı Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
TENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Siya si günde 1 i k. gazete 

YENİ MERSİN 

YENİ MERSiN 
YENi MERSiN 

• 12 Yıllık fasılasız intişarında ki nnıva 
• ffakiyetiııi halktan gördüğü rağbete 

borcludur. 
~ 

• Sizin gazeteniz<lir <lert.leriııizi dilekle-
• riııizi Yeui Mersin sütünları acıktır. 

a 

: Okuyunuz ve okutıuaya çalışınız. 

YENi MERSiN MATBAASı 
T ı b a ait b ütü n i ı I eri u c uz ve s ü r a t 1 e y apar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri YeniMersin Matbaasında bulabilirsiniz 

IHHI~ OO@W@& D~Lr(g~~lb~IM 1Ml&lm1Flb~~l6~ 
KİTAP GA2 8TE VE M'ECJY.J:U.A 

TABI YAPILIR. 
1'.Hmi Daire ve Mücıseselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 

Fatura ve aaire en nefis bir tarzda ve beğendirmek ıartile yapılar. 

hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

1 DİKKAT 
90 derecelik hakiki limon çiçek 
leri ülgen kolonyasının benze 
rine tesadüf edilemez. Bir kerre 

tecrübe kafidir. 
Deposu uray caddesi No. 24 Ülgen Itriyat 

Nisaiye Oparatörü ve Doğum MütahHssısı 
DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Alr.ı.anyada tahsilini ikmal etoıİŞ 
Hastalarını her gün saat 8-12 15- ı 8 e k:ıdar kabul muayene 
ve tedHvi eder. 

Y[Ni MfRSiH 

Bozkurt cad~essiade 
ADRES: Y oğurtpazarı 

No.1 

I l A N 
J ta 

Mersin liman işleri inhisarı Tür~ Anonim şirketinıd ~, 
.\lalzemesi şirketimiz tarafından verilrut>k rast.· ~(J Nüshası 5 Kuruştur 

b t . . · ı ·..... 1 [ite' • re eş t.ıne şa \'e ıııavna ırışasıııın ışcı ıgı r 1 .. ,, •e 

ethhidiue ihale edileP.Pi,indrn talip olanların 11111 
e ~ij 

caatları ilan olunur. '· 

Abone } Türkiye Harfe 

Şerait / lçia için 
1 

Senelik 1200 Kr., 2000 K. 

Albaylık 000 1000 

•==========================~ Osmanh Bankası 
Oç aylık 
Bir aylık 

300 

100 

500 

Yokh.:r. 

________________________ ______.--/ ~ 

• A. 

ucuz iLAN 
İŞ -V:E İŞÇ~ 

ARI Y .AN' Lı .A R...A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en ço~ okunan ve 
tutunan gazetesi olan 

..- W~IMD ~~~~OlM -. 
Okuyucılermın arzusilna uyarak bır kUçilk 

İLAN TAR1FES1 HAZIRLAMIŞTIR 

Da tarifede Damga kanununda yapılan son tadilAt nisbetinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veya ne almak 
istiyorsanız 

t LAN 
Memlekette tasarruf ba-

l reketinin inkişafına hizmet 

1 arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sanc11ğ1 (Tasarruf 
CUzdauı ) hesabına tevdiat 
yoP.anlara kur'a keşidesi su· 
ret ile 11şeğıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir, 

Keşideler 25 mart ve 25 
Eyi Ol tarihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 
ikramiyeler dağıtılacaktır: 

TOrk liralık 

1 ade t T. L. 1000 
4.- ,, " 250.-
5 ,, ., 100.-

25 ,, ,, 50,-
50 •t ,, 25.-

Ceman 85 aded T.L. 5000.
TOrk liralık ikramiye, 

Gaib makbuz 
1 

u . .. .. k . ı ı ı f a,ı rı Resmi ilinatın sabrı 1 O 
Kuruştur. 

ınersın gumru v~zn~sınc en a ıuış o u,., 
0
1 

3-1425 - 1 o4 ~ sayılı ve 9-8-939 l<Arihli v~ b 
1 

lira 38 kuruş kıymt>tinıle güıurük ma~buıu0\ 
----·-----·· Z3) ı P.llİm yenisini al cağı ruıfan ~skisiuin tıiik 1111 

Sag· lf k olmadığıııı ilaıı olııııur. 13~ 
Eczanesi 
Mersin Gümrüt tarş1Sm~a 
her nevi A vrupa, 

Yerli ec.zay1 tıbbi
ye ve müstııhzaratı 
bulunur. 

~~~~~~~~~~~~-i_b_r_aı_ı:_u~ 

·i l A H ~ 
Frarısızca <lersiııi y~lrıız alm~k isti~·e 111';~ ~ 

a Hia altı,.. bi~· kaç a~J\.adaşla öğrenmek ar~f· 
c(h•o<lcn uç lıra nıukabılınde de'"s v• rilece~' 
i.,Liyeult>i' Yeni ~ersin ıtlalbaasırıa miir~ 

T. İş. Bankası 
Aile sanc!ığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekadciUmeden 

li!Jl====================ml altı ay zarfında: 

İş mi, İ:;çi mi arıyorsunuz 

TenzilMlı KÜÇÜK tLANLA.RIMIZDAN İstifade 
EDiNiZ 

YARDIM EN BÜYÜK 
VİCDAN ZEVKtDiR! 

Yurt Yavruları 1 
Okuduğunuz mekteb ! 

1' itablarını Çocuk Esirgeme 
Kurumuna verirseniz Kitab 
alamıyıcık Kardt şlerinize 
yardım etmiş ve Küçüklük 

1939 
K.. üçük cari hesaplar ikramiye plôt11 

32,000 lira mükafat 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.COO TUrk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai v~ ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriklireıılere 28.800 lira 
ikramiye verec~k 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası buhınanlara senede 4 defa 
çekileeek kur'a ile aşı1ğıdaki plana göre ikramiye 
datıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralı~ 4.000 Lira 
4: ,, 500 ,, 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 60 11 5.ooo ,, 
120 ., 4o •ı 4. 800 ti 

ıao ,, 20 ,, a.200 ,, 
DiKKAT : HesaplArdaki paralar bir sene içinde 

Si Hratlan aıaiı dütmiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tir.le '- 20 f azJaıile verilecektir 

Iur11ları 11nede 4. dafa, 1 EyJQI, Birioeikln~o, 

1 Mart Ye h&1lrın tarihlerinde çekilecektir. 

T, L. 50.- Tork lirasın
dan aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştiralf 

edcektir, te bu zevki tatmış olursu 
nuz. 

Acıderedeki 
içme maden suyu 

AÇILDI 

Her gün Misis Acıdere istasyonuna 
üç tiren gider gelir 

Her türlü yiyecek ş~ylf1 r, bol ve ucuzdur. 
Yatacak yerlerimiz de vardır. 

Mide Bağırsak Bübrek ve Sinir btStalağı ile kadın 
baatalıklanna t •vaiye ederiz. 

i LAN 
Kirahk Ev 
Mahmudiye ruahallesindtı beş ocla Sblorı, mut

qak, banyo yeni sulu ve meyve l.»:.thçeli bir ev 
k!r~lıktır. Veui ~tersine n:ür:ıcaat. 

Kuralar. 1 Şubat, ı '1ayıs, ı Eylul, 26 

Ağııslos, ı ikincitt şrin 
TARıllLEHINDE CEKiLECEKTiH. 

• 

ikramiyeler: 
1 Ad~t 2000 liralık= 2ooolira ,, 
5 ,, l.ooo 

" = 5 000 ,, 
8 

" 
500 

" = 4.ooo ,, 
16 

" 250 ,, = 4 000 ,, 
60 

" 
lf)O ,, = 6.000 " 95 • 50 4750 " ., - " 250 

" 25 
" - 6,250 " 

435 32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan besalar kuralArÜ 

dahil edilecektir. 

~~~~------------------------~ 'lı' T . j Ş Ban kaB1na para yatırmakla, yılnız pir• biti 

tirmiş olmaz. ayni zamanda taliinizi de denelllİf 
olursunuz. 


