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aleyhine büyük_ bir 
ingiliz -f ransll askeri 

heyetleri 

1Son----- -
- - haberler 

Nazi teşkilatı şefi bir nutuk söyliyerek: M:ı.~~:~?:~. f::.1~:!::ı 
La h d · t 1 · b • · i MoskoYadan bildiriliyor: Reisicum~urumüz f stan~ulu şerelle_n~ir~if er ., a r· p t e 1 e r 1 1 z 1 ., İngiliz, Franı:nz asl .. or1 . . 

heyetleri bugün saat 10.20 dej Ankara 11 a .a. [Radyodan] - Heısıcunılıur t~nıot ln-•• k •• t buraya gelmi~lerdir. Hoyet öııi.i Ye Bayan İnföıii bu sabah rofükntlorindo Hariciye y 0 u r u m e z orkanı harbiye ikin~i reisi, 1 kili Şükrü Saracoğlu oldıığu hal<lo hususi trenle saat onda 
• Donanma. erkanı harbiye ikin İstanbula muvasalat etmişlerdir. 

Qeıecek toplantımızda Almariyaya do·· nu·· - lci reisi, meYki komutanı, Mi Hayli.arpa~~ ... garında Vaii, Bıuııiyot müdürü, İstanbul· 
ralay U çenof', te~rifat müdürü I daki m obnslar, Parti Ye Belediye aıalarile kalabalık bir 

•• • • • • k ti "' d d • ' l!)·anbız m~~. İııgiJi;ı; ·" se:arot e.r l halk ~arafında.n ~ıa.rarotle kar~ılanuıışlardır. Roisicumhuru-
ŞU m UZU u ıyacagız e 1, k.mı, ..ı..uık asken a~e~osı,tınuz ÜleY vapurılo doğruca Dolınabalıc;e ~arayına geçnıi~-

~llkar , . . . .. .. . . .l!,ransız, İngiliz ateşelerı tara lerdir. 
~a\'as a ~1 a.a. [Rauy~dan] 1 ı?.ın .~~~ıl, Alnıanyaya don~-, mıştır. . . . . fındaıı kaı·şılaıımışlardır. BaşJ 
dil" 8Jl\IlSI Danzıgden ~ıınıuzu kutlıyacağıı» demış Danmgın yonıden askerı- kaca hiçbir devlet askeri ate_! ita/yan manevraları sona erdi 

1
Yor· ' t• 1 I t' ·ı · k k ·1 sona · ı k ( ]). : ır. e~ n·ı ınesı ıw - ya ınua şesi bulunmanu~tır. Heyeti An ara, 11 Radyodan) -

h atn.ıı~de yeniden Pcılon-j llnlk basma.ne nüı11ayi~le- erecektir. \ Voro~ilot' saat on beşte, 1\Ialo Romadan bildirildiA'ine göre İtalya manevraları sona erdi-
lııayj 0~ hınde biiyük bir ııü- 1 riııo devam otmi~tir. f Sevkiilceyş noktai nazarın ' tof on yedi de kabuJedecektir diğin jen 1901, 1212 doğumlu efrat terhis edilmiştir. Hunların 

e· b~ Yapılmıştır. j Siya~! ınelıafilco ~,<>rst~- 1 dan olıeınıniyoti olan bir köp I 
8 1 

.I' 
8 
, , , rerine 1902, 1910 do~umlu 26 AQ-ustostan itıbaren s i tatı altına 

~() anzig Nazi teşkW"ttı sefi rin nutkuna ehemmivet Yerıl riinün 15 Ağm:itosta açılış res,. e euıye eısımlZ alınacaktır. Bunlarla beraber 1901, 1902, 1903. 1904, 1906 do~ilm 
(11' tste • j . ~ · l · 1 lu zabit fe küQük zabitler silAh altına alınacaklardır. 

l& b r bir n'ltuk s<h'lemis ıııemoktedır. Bu nutuk yenı mı yapı acaktıı-. / 

1r
3 ttı. nutkunda ezcüml~: '1 bir sey iföue etmekten çok 1 Son giiıılorde beşyüzo ya· ı Dün stanbula Almanya-Polonya ~u~udunda ~ir Alman öldü 

tut -l:ra.rp tehditleri bizi iir 'mrn.ktır. Bu nutuk Alman~ a kın suikastçı Danzigo gönde- gittiler Ank&Rr, 1J (Rı:ıdyodan) _ 

tıııı~e~. Ö~~iimi.izdeki toplaıı I pro~ag:uıdasının ne ~adar ~id 
1 
~ilmiş v~ b~nl.ardan bir kısmı~ Dün Belediye reisimiı BaJ Vareoudan resmen bildirili1or : 

a boy le l>ir protesto dotlı olduğnnu tobaruz etttır. Hlaın edılını~tıt·. •Milat Toroğlu on bee gün me Şımali Silez)'a hududunda bir bir hAdise olmuştur. 
U • ı suniretle latan bula aitmietir Polonya hududundan geçen üç eahıs hudut mubafızıoa 
n&ıı şefinin nut~u Polonyada alaka uyan~ırma~ı Şarki Kara , Keodiıini iıtıl&yonda dostla~ı hücum etmişlerdir. Yere düeen hudut muhafızı sWlbını muhafaza 

f'1 tarafından ha)'ırlı yolculukla iQin elinden bırakmamıe bu sıralarda ailah patlamış mütecniz 

\)!ZETELER· h·ısarda uQurıanmıetır. ıerden biri ölmüenr. 
Q ' Gürültüre etraf muhafızları da koemuş d iğer iki mütecaviz 

" llutuk korkutma kampanasıdir. ller K ıı· b. k Belediye encümeni IAlmrn hududuna geçmişlerdir. 
iii . . .. . f ı:.. UVOe l ır OSU ga Vaka mahallinde 11 dabanca bulunmuetur. 

il aynı ÇiVi uzeıtnf! VUrU an ÇeRIÇ _ Dün belediıe encümeni lop====~~==~======='"~~=~~==;::====-
gibidr demektedirler oldu taoarrk razuamedaki mevcut me r Seyahat Notları : 14 

/\.nk aelelerl mQıakere ve ln&a9 etmıo 
~al' ara 11 a.ıı [H.adyodan] ettirdiği nutku okudu. LHitler AÜkara 11 a a 'Rad1odan. lir • 

b()"adan biluiı-iliyor: hor halde deği~uıez son karar Dün Şarki Karahiaarda saat 8 8 p 1 1 ~ t Bir 
Yazan: DALGINER 

ziyaret ~i4 bn?.i~ Nazi te?ki!Utı şefi , ları almadan evvel diinyada · l2,33 ile 13,33 arasında kunelli • onne 0 00Y8 mas 8 8 • 
''ta, anzıgdeki nutku, bura ki ak..,ülaınelleri anlamak i8 blr kaeıra3 olmue eehriıı 1ük güzanm ka~ul etti Ankaraya giderken Türk. yeti roi~i oldu .. Bir yapı koo-
~Sau~ llıehafilinde fazla alrl.ka 

1 

tiyor. Hitlel'in oyunu ımrihtir sek mevkide bulunan postane Hava Kurumu başkanımız pcrntifi to~kil etti.. 
~~t'- ltı.n.aınıqtır. Förstorin 

1 diirıva be buna ceTabını Yer· An kare, 11 a.a. (RadJ odan) z k" OJ , 'i 
t ıı:tı•ıd ... ı . " l d "'T . b'. binasının camlarını şökerek at F H . . N" B :JO ıyo gaçaya sordum .. ıı.n O k . b t Co'r ,· orı'ııde 
q,. • a Al 8 l mı~ bulunma ·ta ır ı em ıı ransa arıcıye uzırı • • .. . .; o - ı8a e . .; ... 
ı ... ~lltla ınıınyanın ,ıır c ı . ., • ' · d' mıştır. Bıışıuca •~ oüfusca ıoi Bonne Polonyaoın Paris masla · i karaya gonJorıle~ek h.a~laYa, 
~h~i ı·ın(}a yapını~ olduğu 1\liinilı daha yoktur ıyu. yaı hııtgüıarını kabul ederek Dan- 1 tatlı, ~urup ve saıre gıbı be - bir hareket, <lodim . .Ne de ol-
t,t •tıattan Danzigin Alıııa.n' nıakta<lırlar. /at ,,oktur zig meselesi üzerinde görıle- diyeloriııiz Yar mı .Emanot sa ,,onelorce meclisi idareler-
ij a d" 1 ! ·Qe y~'~ınesi taleplerinin ye Cu ku rovada müştür. para ve ~aire gönderecek ıni- d~ reislik yaırnııştı. llirdenbi-
·~t~eıı.nı yeni taleplere yer sinid re bundan ayrılmak güç olur 

dıt. 66 
benziyor. denmekte. ' lor~ ~alifaks Polonya 1 Güldü .• seninle tatlı bedi· du. dedim . 

.\ 1 1 """' h 1 • ·ı • • lÜ ye gönderilir mi? Yalnız okadar değil.. <Jol-
~tarıtı~:ta 11 a.a. [Radyodan] H a y v a n a r 1 n 1 s a ı- e ÇiSi e goruş 1 Dostlara bol bol selUınlar .. di geleli, iiçyiiz <'İlue yakın 
~ .. (lfj~· ınatbua.tı Danzig Na: b a ş 1 a n 1 y o r Aokara 11 B a. (Radrodnn) . Billıasea bayau Ünt)iye 1\1ulı- mesleğine ait kitap okudu. 
"'ile l ın nutkunu nıeYZUU 1 n a İngiliz Hariciye NAıırı Lo• d : tar Bflrkere dedi. Qok giizel.. Her halde ye . 

~~. k~:e)( bu ııut~~ _.korkut- . Adana, (Hu~uei) . - Qukuro- r ~ak, c~oele.rini ıslAh_ et~ek ve ~a~~~kks ~~lt~~::s:~~:iıni v!:i~~! 1 Eh .. gelmişken yük altın-ı ııi ~· osor yazacak de.d~nı'. 
-,;qlt Pnnası telakkı etmek 1 n en eskı tarıhlerdenberi j zıraat ıalerınde makıuenın raoı _ _ _ _ 1 da kalmıyayım Zaten nasıl 1 ehusumuz; hoııı hızı dın-

. vanı , " · t hakkın da goruemuetur. · . 
(' b- ~k fe önemli bir ziraat saha 1 ba~ında bunları da faal vuzıye 0 olı:ıa mebusumuz ltluhta.ı· Ber- lıyor. Hem de bol bol yaldızlı 

~~'ll%etelor, bn nutuk bizuo llu~~ması itibarile burada Qtft ~okmak. Z'!_rure~in_i göz önünde Tu·ccarlarımızın ltalya,lal·ı· keri g<irmek IUzım.. Oaddeyi sigaralar ikram c<liyordu. 
~~ eq k h . . •uıan hukume\ımız her rıl bura U ~ 

~Okt 0rkutınıyacnktır. Bn bayfanları e emmıyellı bır mef 1 d hl" hayvanlar sergisi tertib tuttuk .. Evi bulduk. Geldim; geleli bir tiirlü 
J an intizar lıalindeyi;1,. ki tutardı. Daha J_ak~ıı zaman ta e ktı ı· ·ı c·ını harvan 7etiati alacakları Sa.'·ın doktorumuzun esa- 1 l h 

'i~ ll.t g , . 1 kadar her oıftlıkte öküz, leme e, 1 • " ' < üzo oıne<liın . Buranın a.Yaı:n 
~etı· . l\zetesı: Nutuk çok _ara d - ül . . t 1 • renlers para mukiifatı \'ermekte Ren müteaddit vaitleri vardı. ba.n:ı dokundu.. On be~ _ yir-

'1~t Idır. Fakat Na;1,ı bizi ınek, mau a sur erı, a '
1 gı aygır deposu tesis eylemekte, Roma ticaret ateıe- O bana her zaman; hor An-

~ ıglfllı% h' . - ları ve derece derece kofun, ke ilk ve son bahar at fRrıelarıoı 
ttnallı ' ıtabın dı~ına çı oi sürüleri bulunurdu. cQukuro yaptırmakta fe buna benzer faf mİz teşebbüs/ere karaya geli~inizde benim nıi-

ıni ono C) nkuroYa muhitinde 

kaluıktnn · sonra birdenbire, ı ~'ı'"aı~tır. . T vanın Kolukınsı• _ıtdile meehur dnlı tea9ik usıtalcırile m.ak_sadıo s fi · · ı · t' 
11• ı::ı t " ı·rı•ştı• a ırımsın. < emış ı. .1 • t' k giiı· < 1 '~ ,,.. 0 gazetesı; Nutuk, beıgirleı; tahammul. kuvvet ve tahakkukuna Qalıemf'kta ıdı . Son g 1 İ . . _1 •

1 
G t .

1 
yor uegı~ ırıne - .'I > uyor 

t~la ı::ılltı aynı çivi üzerine \"U- kanaat bakımında'J belki de dün rıllarda bu temiz faaliyellNin ltalfaya mal göuderip de çerı gıı·uı L ö8 erı en do<li. 
~k 1l Çekic d ·b · b , _ unın en eherieli at cinslerin setoereli tezahürleri görülmekte paralarını bata alamıyan ihracat! koltuğa kurulduk... Doktorum, Mersine no za-
1 t~ıı·r '.I~ ~1 esıno enıo. den b 'ır ·ı ı'dı' St'nra Qukurou ve bilh:ıssa at oinsiciu ıslAhı fe ... ııarımızın işine Roma ticaretf Şuradan, buradan," havai- 1 k · · d' d 
~4 E· ı ~ k b k k v uıan ge C('O ·ı:ıınız ıyo sor um. 
h oyll"l' e a ete il ·ınrn 1 öküz •e mandaları da mukave ~ollalhlması rolunda iri netice- ataeemiz tarafından elkoıııılmue yattan bahsettik. Bayan Üıı-
q4 ... ar t k ld b ı kt d flütün m ebus arkadn~Jar ııv ar ı • geçmez o u. met fe Qe~iklik ilibarile büyük ler elde edil~ie u u~ma a ı~ tur. Aiye soruyordu· 1 

l~İc lltın hepimiz biliyoruz. eöhret kazanmışlardı. Lllkio, bir Zıraat Vekaıetı, 80~. guol~r.de ~I M~l~ın 1 olduQu üzere .. M!lJIS .Alı gi.izoli~ Mersin .. Ül'a· birlikto geloceğii. ~olıir, ka!Ml 
\· e. lsiyor a ·:.:etesi ise: taraftan imparatorluk id.ares_inin ıa~et mak ı.ı mıoa gonderdığı bır tanberı ta yaya mal gonderen . . b k". 1 . <l t 

~a.%i ~~Jr:vı- §r~~; . . t . . 1 1 ve tahribler•, dı~er talımatnamedeQukurofada da :'H tüccarlarımızın hal yan devlet sını bilsenız ne kadar sevenın. a, 0 J ı na uye, ııg, ope 

~lerın dıkte ecı ı ıma .b. harp isti aırcılıQ'ın ihya ve ıslAhını temın banka!arında biriken paralarınaJBurası da giizel güzel nw .. geze(·eğiz. 

U 1 
, . taraftan_ rakın tarı ın ~vamı için bir cBoga büıütme istae· g_arip ve rolauz bir e~kilde ha neuense Mersini çok sevıııi~- Miintclıiplorimizle günler-

hQS avya Başvetılı ıa ve mucadele safhalar.ı,. yonu:t a"ılmasını tensib etmielir 1 konmue ve b 1 l ~ ~ h rıl .. cız er . u ~~ra ~rın 1 ı· t ıı lı sıca.klar bir ce ba~ba~:.ı kalacak gfüfüıecek 
,. -. ıım bu canlı servetltmnı a. Bu talimatnameye göre, açılacak Türlti1e1e galmesıne bo1lelıkle ıın. nşa. a şu " ' ' . " 
Q).ı)Q ·ı T: • harıl imhaya ~eva~ ederk~n bı~ istasyoeun kadrosu 65 bogadan mani olunmak istenmietir. Roma 1 sona ersin behemehal gene onları dinliyeceğiz. d~dı .. 

re ı e rıyes- t~~afla~ da zıraatıo makınel~e a_eaQ'ı olmıyacak ve bunların ih ticaret ataeemiı mikta.rı JÜI bin t Mersine gideceğim . Bir kahve daha, biraz çi-
te" •tt• tırılmeaı cereıanı ka.reısında Qıfl lıracına ret~cek Qayır, ~era, ~u,ıerce lirarı bulan tücoularımı-1 Portakalla.r büyüdü mü .. 
~ e gı 1 tıa1unlarıoa raQ'betıo azalmaeı ve a.hırlıtr vılilyetçe \emın edıle zın bll paralarını almaları iQin' . 

1 
kolatah şeker dalıa ikı·am etti. 

~ııt,. mevcudların tedricen Çukorota cektır. lt 1 h-kıl r d' d t b Fuller açıyor mu .. Su.ı1 sual İçtik. Oııtaraları tekrar du-
~ .... , ıı •n d d ,. z· t v k 1 . . b . a ya u me ı nez ın e eoe b 
lılırra 8•8 a ro an haricine gitmesiııe ve bi11netice ıraa e 4 etının u .>'e~ı büslere giriemietir. ardına.. manladtk ye ayrıldık .. 

l \'uo ddan bildirili7or: mezbahalarda can •ermelerine kararı taba
0
kkkuk sahasına gırdık Yakında meselenio tamamen Selamı tebliğ ettim. 

ııaı. .. oııa, . . • ten sonra u urovanın 111Q'ırcı· . . -Haydı .Allaha ı:mıarla-
t'\ il la Ya baevekılı dun sebep olmuetur. lık bakımından da eski ehemmi halledileceği 9e tüccarlarımızın nır kalıYe . Arkadan bır 
\•ı:ı eı~rn_re ile Triresteye ha Y&l~ız ~ıl~i eer_vet bakımın yelli mevkii tekrar ihraz edece alacaklarını .hsb~il ederek . Tür~ . buz ibi linıonat.. dık. 
~L t!ıt~ı Otır. Burada bir gün dan degıl: mılh mudafaa bakı ğine eüpbe olmadı,;tıodau, teeeb - ltal7an tıcarı münasebellerı 1 Hg b . . . do·ıi --H&ydi giile !!üle .. Do~t-

'lı ıır 8· k . Ok _ 1 . . . d . l"k . ki" . a erınız var mı u . v 
t 1Yaei mülakat olmıra mından da 17metlerı QOk J bus, mu ııtımız e sefıo ve a a a nio fenıden normal ee ıne gıre 'd h 

tek o:an Qih bayunlarıoı çoQ'al; ile karoılaonııohr· ceQ'i ümi~ edilmektddir. Muhtar, burada ı are e- lara selam, tanıyanlaı·a selam 
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Kara bucak Bataklığı 
Son dakikalarını yaşıyor 

Tarsus, (Hususi) - Tarsu- \ baeladıQrnda üzeı inde bulunan 
sun Karabacak bataklıA'ı arazi· yeeil kamıelar sararmakta ve tır 

ıioi kurutmak için müoterok me panlarla biçtirilerek tank traktör 

·rü tii nleri m iz Barem kanunu 
izah n si , 

Is tan bul, - Tütün piy al'ası l 
son günlerde hararet keebetmie Mal iye Vekaletinin hazır ladıg.., ı 

Son günlerde hara
retli satışlar oluyor 

Güney Yurdda 
-FOLKLöA-

Atal8f Sözü - Oeyiııt 
-5S-

. LJI~' 
Derli yen: Satt d~o 

Hallacı Mansura tir. Bilhassa yeni tütün 'eirketle 
salda bulunan orman umum m6 !erile sürülmektedir. Bu ay zar· rinio faaliyete geQip mubayaata • h · • derdi. 
dürlüA'ü okaliptüs teekil!tı ile fında kurutulan arazinin yekunu giriemeleri piyasada canlılık J Z3 ll a ffi ey l a Y Il 9 fl * IIelı11 ~iit emuıiŞ· ıtıl 

T I . ıııi 11 rinci daire eu isleri. emmuz 7000 dekarı tecuüı etmietir. uyandıcmıetır. Bu vaziyette ~38 d. . * 1 alep orada ıse 
zarfında arazi dahilinde azami Tahtezzemin birbirine mut rekoltesinden kalması - melbuz fi 8Ş f e l Y Ü f ÜZ burada. eri 
faali1et göıtermieler ve eu ielen f taeıl su gözleri açıld ı ğında alAka stok miktarının yapılan tahmin * Hayvan iHiir ~e~ıır 
nin kanal makinası, bataklığın lı derin ve genie dar kanallarda terden çok az olaca~ı memnu Dünden artao t mflmuriyette buluuduklaq sırada kalır, iıı~an ()liir c~oıt od' 
merkezine uzanan 1800 metre ta su E~viyesi kabarmakta ve kapa niyetle görülm ektedir. C - Dairesinin bağlı Lu ihraz etlikleri dereceye 1apacağı * Hayvan alay dışı 
!undaki F. kanalıoı derin '8 ge nan su gözleri ielemektedir. Bu 939 tütün rekGltesinin 938 lundu~u vekaletA tabi alelumum teE.ir göz önüne alınmak euretiy insan alay içinde olıtl'· 

01110 
niı ı\Çarak karabuCllk bataklığı arazi ötedenberi metruk ciur rekoltesine nazaran fazla olaca t e şk i Uit l.ar icin d~ d iğ., r vekalet le iktisap etmeleri !Azım gelen * Hikmetin<lon :-aıal 
nın ortasına kaJar ilerlemietir. köylerin baeı boe hayvanatıuın ğı görülmektedir. 9~8 rekoltesi teekilıitına dahil yukarıda sayılı derece maaeları esa~tır. Bu asa maz;. 
Makinanın Qalıetığı mıntaka 3 merası olarak kullanıldıA'ınden 32042000 kılo olan Ege . mınta· memuciyellerden birine ilk defa sa göre tahsili lise derecesinde * Hileden 
metra derinlikte uui mavat ör · derin eu gözlerinin tatbiri esna kasında 939 rekoltesicıin 34.730 olarak tayin edilecek her hangi olan t>e bu kanunun neşrinden omırclı . 
tüsü ile kapalı olup harfirat es ( sında bir ook çift hayvanatı ke 000 kilo o'arak tahmini yapılmıe bir derecedeki devlet memurlR sonra ilk defa devlet memuriye llilc, hunfa bihncz. 

onsa 

nasında esas toprak bulunmadı mik ve kafaları zuhur etmekte 1 tır. Karadan.iz rekoltesi 938 de rının da keza kanunun 3 üncü tine 90 lira maaelı 9blilıQ'e girip * Hnri gihi giiıel. 
Q'ındao bu mıntaka bataklığın ve bunlar köylüye teşhir edil·t 12.032.000 kılo iken bu sene re mııddesinduki kayıtlara ldbi lu sonrau 100 liraya cıklığı ve h iz * Hüküm karu. ıı:uşı•· ııtl' 
tam merkezine tesadüf etmeeile mı:ık üzere muhafaza edilmekte~ kollfıeiııde 17 370 000 kiloyu .b~l tulmaksızın kadrodaki maaelarif met müddeti de 28 seneye baliğ Ham arın nt gibi boğ 
bu mahallin esa11 Karabacak gl\ dir. Temmuz zarfında okalipıüe maktadır. Marmara rekolteeıoın le tayinleriuin i crası mümkün oldu,:tu farzolunan bir memurun na durdu. tl~~ 
lil olduA"u anlaeılmıelır. Sulu orman traktörleri tarafından ise 7 387 000 kilo 1erine 12 600 dür. Maddenin hu esasa taalluk tekaüdlüQ-ünde ve beeka memu * Ham söz, gcçıueı 
eeae topraklarda günde 70 met 1000 dekar arazi siirülmüe ve 000 kilo olarak tahmiıı eıiilmek eden hükmüne göre, mesela; b ir riyete nakil ve tdh 9iliode kepdi sahibinde gerek. r<İt 
re kanal aQan bu makina sazlı mevsim çok kurak gittiılioden tedir. Şark rekoltesi henüz ma maliye memurunun valiliğe, ge si için hakkı müktesep teekil et * Harman 80110 de 
mıotakada g€1nde 10 - 15 met bu ay zarfında okaliptüs fidanı ilim değilctir Bu VRzi1ette reni ne biı· mali10 ınemuruııun moli mesi lazım gelen maae miktarı lerin<lir. _____/ 
reyi tecnüı edememie isede b'l dikilememietir. rekolte geçen senenin 61 milyon ye t-eka leti kalemi mahsus mü (100) lira degil, tahsili lise rlere ı 
taklıA'ın muhakkak kurutulması Tarsus okaliptüs fidanlığın kilosundan fazlA olacaktır. dürlüQ'ü hariQ olmak üzere di cesinde olanlar iQin dört ar.ne 1 TAH.lHTB: 
ioio göl mıntakası en müekül ola da 7elie\irilen okRliptüs fide ve Buna mukabil bu ,seneki tü Q'~r çekaletler kalemi mahsus cie bir terfi .. esası kab~I edilmie I Can Kurtaran Atlar 
nıdır. Yirmi gün deha oalıeıldıQ'ı . fidanlarının JekOou iki milyonu tün mahsulünün kalite itıbarile müdürlüıNne getirilmesi caiz ise olduğuna gore (60) lıra olmak 

1
ı 

takdirde kurutma ieioin en müe tecavüz etmie ve fıdaulığın ara fevk-ilild~ nE.lis olduıtu ğörül · de Dahiliye VekAleti memurla ıazım gelir, Yazan: Vr. Hii$tııııeı1d 
kül safhası bertaraf edilmie ola zisi kAti gelmed iğinden fidanlık mektedir. Bir Qok mıotakalarda rından biriuin ulıliğe ve dahili Buna mukabil eski teadül d ıt 

kt m ll" 1 ~ · d .. t · ı ' t' ve hukuk mu·aa .. ı· rı ı· x.ı· ne gelrı'lme h-k- 1 · Kara 110 "'e-ca ır. olarak kullanılmak üzere Kara • 8 ,u uzerın e gos erı en 1 ına " • ı; kanununun müsait u um arın . I" 

lb k · · b' f l · d 'I . . . . 1 Aeyada mütemadıyrıı 0tO Derin kanal hafriyatı esrıa· bacak bataklığında 30 dekar ~ 8.ene QO ıyı ır ne ıce ver· s tec9 ız 0 1 emez. den ıstıfade ederek yırmı r.ene k . . . 
1 

ıster n•'. 

11nda es i medeuiretlere ait ıuaıi hazırlanmıe. . lık memurıyet hayatı zarfında zafere koeau c~ ı giz haD d• k mıetır. D - Bu suretle tüzin edilen · . 1 hı atını geuış eten ve 1Y 

b. t il · b ı b l memurların bulunduklurı meruu 70\ ı· · ı 1 b ı rıı> ıoa eme erı eu oru arı u un Tarsus okaliptüs fıdanhQ'ıo d ( , ı ra maaea naı o an ve u yılında Siod nehri kıyı a ıeD 
makta te bu mahallerin eskiden da fazla zuhur eden 8000 tahta A ana eğitmen riyellerde muaneu terfi müddel kanuuun neerinden sonra dal Harzemilerin padieehı QelA oıcl 
mühim bir medeniret sahası ol k_aaad. a bulunan 400 ooo o.kal ip I kursunda faa/iuet terini doldurdııktan soura ayni (100) lira maaela valiliA'e ta 1 io oi Menkubirli ile lııırbs. tı§!e; 
du4unu isbat eden asar zuhur - b f .., vazifelei·in yüksek derecelerine edilip dört sene valilkte bulun muatu. Cengizin ordusu ce,fe tus fıdanının Kar4 ucc1k ıdan- Ad Ş h . . d . ı v •·ıJ 
etmektedir. . . . 1 ana - e rımız e geçen nısen terfileri Japılabilir. duktan so:ıra tahvileo baeka bir dinin ordusundan çok ... ord• 

ltk arazıeme eevkıne baelanrnıtf da aQılau 0 x.itmen kursu mesaisi E y k d k. f k 1 bil•' t Arazinin okaliptüs ajtaçlao 1 8 - u arı a 1 1 ra ara memuriyete tayin edılmek isten! idi. CelAieddin bunu 8~t Temmuz eon haftası ıarfıoda ne de"am etmektedir. o·· nümüz göre vapılacak t yı·a "e terfı'leı· F k t k d' ı · e ta 8 ~ı dırılmaaı bakımından kurutula 1 • 1 a • len ve tahsili de lise derecesin a a en ı cesare ın QffV 

bilmesi ioin Qalıean okaliptüs or bu fidelerden 100 000 '!dedi top (leki ilkt~şrin sonunda kursu bi adı geçen vazifelerin .filen ifasiy de olan bir memura kanunen !erinin kııhramı:.nlıA'ına . l[·di· 
man mübendieleride au ialeri ge ra~a yerleetirilmiş Boealan ka I t. ir.ecek olan 51 ~ğitmen·i·n bu. yıl la mukayyet olduğundan, bu verilmesi IAzım gelen maae mik rek bu h ırbi kabul etoııŞ ~~i ıı 

v k k k 1 1 s· ci h . k oda 1 
d nie kanalları uaeınrla bulunan ealara ıenideu 400.000. fide yer ıoın mar ez azası Of erınc e madde hükmüne dayanılarak va tarı (70) liralık masıea evelce ın ne rı eo~rı . s r 

1 k x. ·t ı· k" k il ı · · ı · 1 b' ·raf ordusu harp nızııoı· 11 .. ıG vasi arazinin kapanmıe i •e etra leetirilmek üzere Tarsus fidanlı noı aoa 8
•

1 men 1 oy 0 u arın ili~e grtırı mış o au ır zatın hak kazanmıe ve valilikte de bir . r C IA' dd' b da b" ıJ 
fına aizli eu saçan eu gözlerini ğıoda azami faaliyet earfedil • da vazifelerine baelamaları mu mesela; dahiliye vekAletioin mer terfı müddeli bulunmuş olduğu ;·~ ı. b' 8 kıe ıok aeı~eri il" ~1 
açarak tali kanallarla esas kanal mektedir. karrerdir. Gel~cek yıldan itiba' keze ait uzifelerınden birinde nıl göre ·so lira olması icabeder ö~c: C~~gi~sı~du~~:euıı ıııer~ ,ı 
iare ba~lamıetır. Okaliptüs teşki !{arabucnk baıakh~ının bu 1 en vililyetin diQer kazalarında isı.ıhdamı 1oluun gidilemez G - Y~ni kanuoun 13 üncü 08 hücum elti. Ooları boıd~ ,ı 
ıa,ının bir ay zarfında aotı~ı 1Jene zArfında ha zırl anab i lecek 1 

da e~i lmenli köy okulları açı l a ~1 ÜKTESEP I! AK maddesinde yazılı ihtisas mevki dağıttı Cengiz atına biııd 1ırJ,• 
kanalların adedi 15 olup umumi arazhıine kati derecede fidan cak ve meeıı isi devam edecek SAYIL~1IYA~ VAZİYET leri h .ı r i Q olmak üzere artık fov kaçlı. Zafer Harzemilere geQt•' 
uıuoluQ'a 1500 metredir. Tali ka ye\ietirildi~inden Tars•JS okaliplolao eA'itmen kursu mezuolar11Ja F - Bu hükCımlere istina ka lAde mahiyelle siyasi sebeple - hıırP .ı 

k 'f l ·ı k uzere idi . Uu esnada oao• 
nallar eareeinde zemin suru 2 ,5 tüe fidanlı~ının okaliptüs zeri bu 0 ullarda vazı e er verı ece deu: meoeelerine t-e t ..ı hsillerine re veya idari zarnretlere veya yeti birdenbire dagieti , ıı' 
3 metre derinlige inciirilmietir. ıat ve fidan ıeliştirme işleri hi ıtir. R ~ k 1 b-ı- göre girebilecekleri maaelı me hut mesleki ihtisaslara mebni fc zin ihti.,atta 

00 
bin 8eÇIJl 11 ,ı . . . ee ı ma am orın u uo ı 

Va11 arazı paroaları kurumaı:sa. tama ermıetir. 'd 11 . x. •1,. t' . . murluk dereceierioin fevkiade ra varilleri heyeti karariyle 6 ın had:ıari.,le atlısı var idi. vıı 1,~, ------·--------------------- ıı ea erıoa re.men, vı aye ımızm " J v 

Salihlide biber domatesin ki/osu! 1 kuruş hale~ hiQte i.htiyaca kafi . gel mi bir derece,e istisn3en tafin edi cı dereceye kadar bidayeten mı3 lılar Harzenıilerin saQ' ts'~ı•ıo 
•• ' ı ren ılk lahsıl kadrosu bılhassa lenlerie ayni vazifelerde terfi ınur tayiui caiz değildir. taaarruz ettiler. Emır Mil,,,~ 

U ~ 
{l Alman seya hı Salih ı iye köylerde, bu suretle genieladik müddetlerini doldurduklarından Şu kadar ki, 1451 sayılı le kumandasındaki sağ ,o~ 
'w' çe ilk tahsil çaA'ıudaki Türk ço dolayı terfi edenlerin bulunduk adül kanunun merlyeti zama kuvetlerı boıuldu. BundsJJ 

Yum ll rta Ve l··ı zu·· Ill cuklarının ioleri sızlıyarak ihA !arı bu dereceler, tekaütlükleri oında bu sebfp ve zaruretlere ra merkeze saldırdılar. ~,r 
re kalmalarıuın önü &lınacaktır nio hesabında va di~er memuri istinaden bıtkkı muhtesep ıeekil Bu sul)elar neticesiııde '°''' 

Yemeye gı• tını· Ş J 81"' ki, iete bizi çok sevindirm esi la yellere nakil ve tahvill':!riude etmemek earliyle 6 ıncı derece zem ilerin bütüu ordusu bO 
111

0 
zım gelen netıce de budur, Il ı ! - k h k 1 B ı ~ 

mu tesep a sayı maz. una ye kadar icra Vekilleri heyetı rak dagıldı, Harp meydall1 .,,jll 
hassa maarifı,ıi, yolcu ve yapı . . . dd'" 

Türkler ne mesut insanlardır ki isted?kleri ' oı bir vaıi oıarak eöhrat almıe rkın_ ı,'~kk,11 ~adtııhıvhııı~,rıııde. veıı t~ karari)'ıa tayin edıım ie oıan me ıı cesedıerıe doldu. caıaıe ııı""ı 
.. ı aul u arın e a eı vazıye erı murlardan bııleıı bu vazıfelerde kalan askerlerinden bit 

11
1 

k ..J • / • b•t• l d' l bulun n yeni ulimiı Faik Uslüt . . _ • 
QaQr ptr%0 Q )'lye f iYOT ar• lYOT Or . ne ve enelce h ızmetlerı me~buk müstabdam bulunanlara bu gun kendilerini suya atarak (ilS 

nüo, mukadderatını eline aldı~ı . . . · d · ıa · k' 1 
Salihli, - Türkir.aoin he

men eıı ucuz eehirlerinden biri 
Salihlidir' Sebze 'e me1va fiat· 

d t-ğılae ıstısuaen tayın e ı ı .e verilmekte olan maoelar ile mu re gacmiye çalıştılar. ı körlerinde bilhassa rumurta, viU\yelimiztie eimdiye kadar ge b. l ıoıt! 
rex.i kadar aH\ka ri vazifede geçon ız'.11et müd vakkat tazminatların ayni vaıi CelAled~in ortada kS •'p 

üzüm ve me1va femek iQin do· 15 gösterilmiyeo deılerine göre ve et>vetct1 memul felerdo kaldıkları müddetoe ea Her tdrafı kanlı tehlikeler ,şıı' 
laetıklarıcı söyliren seyyahlar bu roevzutl ile do meşgul olaca rireHe bulunmuelarsa istisoaen hıelarına müııhaeır olmıı.k eartiJ ıamıetı, Tek bir çare kalll>8~, leri bir çok vilayetlerimizi im· Türklerin mieRfirperverliQ'icden ğına ve Çukurovanın bil~ass~ tayin edildikleri vazifelerde ge ı ıe tediyesine devam olunacaktır askerleri gibi nehire atlsrtl 

rendirecek derecede ucuzdur. uzun uzadı1a behsederek birQok 

1 

köJ çocuklarını cehlin ve um mı çan hizmet müddetlerinin evelce Sonu var Kareıki tarafa geQebi)Dlek· rlo~ 
Dolmalık biberio,"doma\esin kilo ruemleketler dolaetıklarını fakat ! i ğin karanlık ku_ca~ınd~n .o~kip Ni ıa1et Cela.leddio '~ıeıoı• 
80 1 kuru ııııtur. 20 patlıcanı 5 ku Türkire kadar ucuz VP rahat bir kurtaraca1tına buruk bır ıtımat · r . . . . b' b' d ' J{I ' 

w K.UÇUK. HABERLER.. olmayan ırata ın •· f"lıi' 
E b. . . memleket görmediklerini sörle- la inanııoruz. ____ _..__ _ _ ,avını ve tirkeıııııoı aldı· J.'r~'' ruıa almak kabildir. n ırınoı mektedirler. Bnolardan birile ~ö - J v ae ' 

katkısız terera~ın kilosu so-7o rüetüm bana :j B'ır layı'n 9 lngiltereain earka giden ti da sulh propağaollası yapmak s.ilAh ve P.8Jalarıoı orad;J 
1110 kuroı arasındadır. En iri Qekir - Siz ne babtı·r"ar ı·neanlar t ollar - t kb ı b' tı · t '' cara Y ına 98 mue a e ır kararını vermielerdir. Alını nebire sürdü· J. 
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dekıiz üzüm 5 koruetur. Çaream ınoız, 5 kurue verince 6 rumurta Veteriner fakültesinin 939 harpteki strateJ·iııine dair 'mühim ,,
8
r dl 

ba aünleri kurulan pazardan bü 

tün ri1ecok maddelerini daha . 
ucuza almak mümkündür. Koyun 

eti 30, sığır 20 kuruetur. 6 J u · 
murtanın 5 kuraea satıldığı ol•J 

l b Bu hareketin merkezi Cene9 tı a k p ldı ve ıüzArek .. ·o a a iliıoreunuz, istediğiniz ka· rıh mezunlarından $ükrü Rauf bir vesika, lngiltere hükOmetine Y 8 1 uitı 1 ı 
dar pirzola yiyebiJioorsunuz. ' namzet olarak Silifke veteriner rede olacaklıt. Oradan bilhassa, rafa çıktı. Cengiz C3 JAle eııı''• 
0 d. , . tevdi edilmieı!r. Bu vesi :. a Fran t:i olarak tutulmasını 11rtldre ıı' 

e ı. 1 iA'ine \af in E.dilmistir. sız baevqkili Daladiye tarafın tl)lOliler devlellerin kadınlarına idi. CelAleddinin at üstt'.JD" ooe' 

1939 da en yeni hadise 
ıor. Bir araba karpuz elli ku· ' Gazel lzmirin enternasyonal fuarıdır 

dan gönderileu Fransız generalı hitap eden e9reasel bir radyo ri geçmekte oldutlunu go' ,6' 
Huntziger tarafıodarı getirilm i ş nesrıyatiyle iee baelıyacaktır. hemen sahile do,itru atın• ceıJ 
tir. Buadan sonra dil}er kanal dü. Yüksekçe 'bir yerdell b61' 

General Huotziger TO rkiye !arla ayni sulh fıkri asılanacak leddioi sAyretti Onun btJrıııd'o 
ruıtur. 

GeQenlerdo Salihli körlerin 
de aeımektd olan a Alman seı 
rabı 1 Manieara ıevkedilmiılerdir 
Muntazam pasaportla se1abat 
eden bu 1ıenoler, köylerden ay· 

rılmak istememektedirler. Türk 

MEKTEP KİTAPLARI 

Yeni yılda kitap olmaA'R 
gftcft ıetmiıen kardeeleri 
miz ioin okuduğumuz mektep 
kitapları~ıı Oocuk Esirgem1 
Kurumuna •ermenizi sargı 

ile diler. 

Tamami7le modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 
1939 İzmir Enternaeronal Fuarına bütün rurtdaeıarımız 
davetlidir. 

Yenilikler, cazibeler, silrprizler, kArlı alıe verie t-e :oü· 
teneui e~lenceler Fuara iştirak ve ıi1aret edeceklere zevkli 
90 istifadeli zamanlar geQirtecektir. 
· 20 AQustoe 20 Erhil arasında güzel . lzmir ve lzmir 
Enternaaıonal Huarını her halde ıi1aret ediIJiı. 

1 - Deniz solu ile İımirs gelecekler ioin gidie gelie 
biletlerinde o/o 60 tenzilAt rapılır. 

2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzilAt ya 
pılır. 15 gilnlük halk ticaret biletleri : 

• 
1 inci Mevki 2 nci Mevki 3 Onca Mevki 

17,50 12,50 • 8,75 
kuru~a satılacaktır. Bu biletler:e lzmir Eot~roasyoaal Fu
arına u1tradıktan sonra bütün Türkiyeyi dolasabilireini~. ~ _ 

ile bir askeri anlaema yapmıe kil tını takdir elti, Ada01l 9 . i il 
tır. Bu hareket u~runda Ameri ı ddıll o bulunuyor. Bu aolaemayı Fr:ın bazıları rüzerel( CelA e (jl 

sız bae9ekili büyük harpten son kalılar bir ha1li pua Aarfetmek kip etmeri arıu ettile~le 6B 
1 ra bazırlanmıe en p4rlak tsrale tedir. giz buna izin vermedı. ıııırıt1 

. jik plAn olarak telakki etmek • Vareo9a - LoJzda büyük Iete bio bir ıerden ,
1
,,d' 

tedir. bir mensucat fabrikasında bir ma ümidi kalmadıQ'ı bit ı ~o' 
Aolaeıldığıoa göre bu p14 A'rev çıkmıetır. 700 işçi, Alman bu at CelAleddioin haJ•u:F b~ 

n;o İngiltere, Fransa tarafından tarmıe idi • CelAteddi.n tf'ıfllE~o, 
kadın ieQileriyle usıabaeılara rol ı " 

roüet reken tatbiki, Şuki Akde 90rilmedikç~ calışmaktaıı imtina ata bir daha binmedı. 18oıll 
nizi icabında düQmanlara "kapa fethine kadar bu aıı 

" etmektedir. 
lı Lir deuir.,, haline gelirebile sc1kladı. ti 

lıJ ,, ' 
oektir. • 

• Kırk meehur kadın Lond 
raqa gizli bir toplanh yaparak 
Alman, ıtal1an kadınları arasın 

• Veısay - Kral Zogo, aile 
Celaleddin kıea boJ' 0.,şo 1 

si ve refakatindeki zevatla bir mer bir • at idi. TürkQe ."0d, if 
Jikle bu sabah LamAye eatosJna Farısçayı 'e ErmeniceJı 
gelmistir. bilirdi. 

• 

1 
2 

1 
( 

5 
c 
6 



~tFA 3 

~llkara 
~ad yosunda 

Devlet ve hükClmet 
reislerinin eşleri 8

" d;; ;,-,ram 'ı 
-· -- Bayan /n6n'!i 
~ ·a;,~;;d-.,.,..n ı /ngiliz Kraliç~ıi - Madam Ruzoelt-
~ • TOrkiye Radyoıa p Ol u ' . 

'' Radyo
1111

• • renaea ga- ~adam nortı-Metakaaaın 

MERSiN 
PiY t\.SASI 

a - ıt-8-939 =E 

Ku. 8. 

PAMUKLAR 
4G 
4l 

l A N 
Umumi mağazal~r Türk Anonim Şirketi 

Sermayeai: 2.000.000 Türk lirası 

Posta Kutusu 77 
Telefon Numarası: 4 
Telğraf Adresi : Umat 

MERSİN ŞUBESt 

' l İnşa edilmekde olan Umumi mağazalar Bina v~ tskP,le~ü 

;o~LCA UZUNLUC.u 1 refikarı nasıl yaıarlar; hu•uıiyetleri 
ır l.~839 lll. 183 Kcı. 120 kvv n e l e r t-1 İ r ? 

d• 2Q ~Q. 19.7( m' 15195 Kca. 1 

Klevland. 
Dağmalı 
Kapamalı 
Kozacı P. 
Kırma 

Iskarta 

46 
~9 
37,50 
yok 
15,25 

ikmal edilirıce·ıe kadar Şehrimiz 11111~ber tül'{·aranının depo 
'ihtiyaçlarını kısmen olsun temin maksadile Karamancılarııı 
·eski mağazalan 1-llaziran-939 tarilıinuen itibaren isticar edi
lerek depo ittihaz olunmuştur. 

846. '-. T. A. P. 31;10 m, 8 1 .. dl d b' p 
il ICca. 20 Kvv. ~yan n~n~ , ,. yur arın a~ ırkaçını r~n-

ClJMA i'.. 1 Dunya. lıukumu.a~· . eşleı 1 ses Olga ıdare etmektedıtt. j 
RTE~l 12,811939 arasında Cmnhurreısımız İs- Boş vakitlerinide bu yurtları 

l2,3o Proaram met İnönünün eşi kadar d~mok ziyaret eden Prenses ömrünün 1 

12 35 r·· rJ ... .,.. rat başka hiçbir devlet reisi eşi en mesut dakikalarını bu ök- 1 
1 · urk muzwı k · · k 'k' · "'l - ' 
2 

• . . U t> • yo 'tur. Bırı ·ız ı ·ısı og an uç süzler arasında geçirdiği v:1kti 
' le ·. - şşak peşrevı._ çocuğu olan Reisicumhuru mu- addetmektedir. ı 

~~İJorrnı Uşşak şarkı Gunler zun eşi Bayan Mevhibe yük-' . 
! · LP.~· sek tahsil, ince zekası ve ço-' Madam Hortı 1 

\ huİd; Uşşak şarkı Ruham cuklanrnn terbiyesi ile bizzat ' 60 ya~ın?a 0~~asın~ ~ğ-
t • ~- ~· meşgül olan miişfık bir anne men çok ıh~ımamla gıyınen 
~ukru tunalı Uşşak şarkı olduğu için bütün Türk mille madam fforlı, Avrup.ı k~dınla 1 

~ • S d~l~şır. tinin hürmet ve muhabbetini rı. arasında en modern ~ır. k~-
~~nıtıPnı Ziya Uşşak şarkı k ' t . 1 dın olarak tanınıyor. Eskı hır 
6. muş zanbak gihi. 1 azan~nı~.

11 
• Er b t opera muganniyesi olan Madam 

~ Dedenin Halk türküsü Git D .. ra ıç~ b _ıı~ k e. pa t 1 Horti, mıısikiye düşktinJür. Ba 
ge!rniyiverdi 

1 
~nyanın .~n . uyu taılmt ra fior~ zı müziki aletleride çalar. Ma-

13 00 · ugunun ,.aç ve ı şere mı · d .. . b' .. 'k' 
~ a· · Memleket saat ~ya- .. 1 b' l'k 1 K 1 carıstan a musteıt ır musı ı 

k. kötllilil 
K..,ı:t 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAtH 
Şark 
Ana dol 
Aydınla 
Yıkanmıı 
Tiftilr 
Keçi kıh 
Koyun derisi 

BUÖDAY 
Buğday sert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 

L.
1

• Jans ve meteoroloji haber- zl~vcıEıl~ bırtı tekpaYb~şan. 1 ~a profesörü olan Madam, dünya' 
'Ct!. ıçe ıza e es ı ır aı enın · · · k 11 k · · KEPEK , nın en zengın ıncı ·o e ·sıyonu 

lt 1 k!zıdır.Kızlığındagayetmün-'na h' · Bd· d. ince 
tıı· .. 0.15.30 Müzik ( Dans .· l El'· be b' . 'b 1 ~ ıptır. ıı apeş e cıvarın Kalın 
llıığj, Pi . z?~ı o an ıza . t ta ıat ~tı a- . <lakı daf{l<irda yaya gezmeyi 

. ) ı rıle gayet nazık ve munev-:çok seven Madam Horti ken-. 
18 'ln d' K"lt- - -k k. El' ' 

·'.J\J Proğram ı ver ır. ~.uru yu se !ır. 1- ; di sarayında sık sık müsiki kon 
~~8.ii5 Müzik (Küçük Or- ~bet İngılız tal~ını sus.lemek serleri tertip eder. 

, Şef : Necip Aşkın) 1 ıçın yaratılmış yuksek vıcdan-1 · 
'aı 19.to Türk müziği (ince lı bir kadın olduğu için İngiliz Bayan Molo~of .. 

faslı) 
1 
milletinin sevgisini kazanm•ş-1 .. Sovyet ~~mıscrle~ M~hsı 

2o i tır. Vatan ve milletini çok se- Reısı ve ı.ıarıcıye komıser~ M.o 
'>f\·00 Memleket saat ayarı, ven kraliçe kralın aynlmaz lotof.un eıı Baya.n İda es~ı h~r 
~·00 Temsil : b' 'd' fabrıka amelesıdır. Müthış bır 
2(J 40 \ ır eşı ır. ı .. 1 · 1 1 k 

a habe~ı .Ajans ve meteorolol Madam Ruz.velt 1e~erJı)br~ ~ad1ıp o an )U • ~dd.ın 
erı. . . . 

1 
mr ır .lla ın tayyarecısı ır. 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,. yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraı 

,, Ceyhan 
Susam 

> 
> 

1 İş mevsiminin hnlıili nıiinasebetile Sayın tüccarın mal-
larını en müsait ve mcnfaatlı şartlar dairesinde kabule baş
layan mağazalarımızın işbıı depo dahilindeki ş11he miidürlü
ğüne müracaatla şeraiti öğrenmeleri mcnfaatları iktizasın-
dandır. 2- 10 
'~~~~~~~~~~~~~~----~~-----

49,50 1 
49,50 l A N 
50,52 • 
80 
110-130 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan 
55 t Ecıu~bi m• mlekellerd• n Kliring yoluyla banka 

4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
3 25 • 

2 
2 

4 
3,37 5 
yok 
3.10 
3, 'iO 
yok 

{ nuıa havai~ •dilmiş veya etlıl .. cek mebaliğin, l~h 
i ,ıarları tarafmdan hnn~~ıwz la vassu tu olmaksızın: v~ 
llicarel ve~' a.borç~:ır kanunundaki matlu!•un d~vri 
1 veya lf)mlıkı ş r- k.lınde yapıhıcak olan devırlcr bızc ·~ 

t
lemamen m~n~dilmiştiı·. bu itibarla lehclarlardan 

1 
nutth1pJarım ahara devrt'lm .... k isleJenlf.r bankamı 

~ za nıiir .. caatta bu husu~ıa ı:e ŞPk ild~ muam~ ıe yP. 
pılnıak IAzımgdeePği ltakk111da muklt-zi mı• lt"ınrntı 
alıualan lüzumu, eh~mmi)elle ilan olunur . 

. 8-30 

i l A N 
Ticaret va Zahire Borsası Komsarliğinden 

nu a~ 111 on b ı ~irıci Sah giinii saat O'Hla Hor 

1 
S'l encilmen intihabı yapılaeağından intihaba işti-
rak edecek ıevaıın bir li:ııtesi borsa s:ı'onuna t~lik 

~ t>dilmiştir. 21
00 

" .. . . Amerıka Cumhurrcısı Ruz Harus tayyarecileri arasında 
1 · Turk muzığ1 l l · · "l[ d R l · 1 ff 'Ace . ive tın eşı n a am uzve tın . meşlen Sovyetler balık avlama 

'-, .ı ~ .. .ı\ lllaşır~n ~revı. . aile adı Ruzvelt idi. Çünkü~ komiseri olan Rayan Mototof 
,, fa~ CQnı Kurdı şarkı Bır ve- Madam Ruzvelt, kocasının kar Stalinin çok büyük itimadını 
ot a. 'NYare düş~üm. . . \deş çoc~klarırnl~n biri?ir. ~~..I kazanmıştır. Daima seyahat 
il' ~ a:ar Evıç şarkı Sevgılun ' dam. R~~ve~t Kolom~ıy~ unı- eden Bayan Molotof tayyareci 

Keten tohumu 
Burçak 
Kuı yemi 
Kum dan 

22, 
20, 
14 
16 
yok 
4,50 
4,50 
9 

l Tttlİutatlnsme mueit,ince r~y sahihi olaolıtr 

1
r.-)'lerini ~ul'anmak ii1e·e m~1lnir gün ve saalda 

ı Ticartıl ve Zahirtı bor:;asma ge'ıueleri ilan olunur. 
Faaulya ıark Cey. 

•
1 i. . rn. 'versıtesını ıkmal. etmıştır. Ev- elbisesi ile Rusyanın her tara · 

t•'' "el\'j · · - Türkü Yürüdükçe lenmezden evel hır avukat ya-1 fını dslaşmakta ve idare ettiği 

., AnAdol 
Nohut ı•rk 

,. Anadol 
Mercimek Şark 

6 
5,50 
4,50 
4:,50 
10 

1 8 -12 

l A H • 
••'

0 S ~ ~sallanır. .. z~hanesinde uzun yıllar kMip- komiserlik işlerini · teftiş etmek 
:~ ~ijliv efik bey Karcıgar şarkı lık eden Madam Ruıvelt Har tedir. .. 

86r01ce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 
yok j Gaip aranıyor 

6 .... er Vevdiğim. varo ve_ kolombiya üniversite- Sayan MetakHs 

8
,, fıa11ıı ~ - Karcıgar köçek P.ı-ı lerin~ ikm1l, doktora .imtih~nı y unanistan Başvekili Ge-

•'" ı ... S Şında.. verdıkten sonra Amerıkada ılk neral Metaksasın eşi kocasımn 1 

~·· ~~ettin Kaynak Hüzzam avukat kadın olmuştur. Güzel hususi kiıtilıidir. Yunanistanın: 
1

3,;7,5 
yok 

1 6 ay f.vvel Mersinin Karacailyas köyünde ismini 
I bilemedığim bir h0<~anm ıarlasın•fa -:alışmak için 
giden v~ iiç aytfanheri hayal ve mematındau h:t 

'. bP.r alman11yan Gülnar k(Jzaswın biiyiik eetali kö 
jyiiud..-n on ahı ~· aşlaruula oğlum ~1.-h ıau~l A~doğ;ımu 

1ı1 a uır h- - "kd.. l k b- -k merakı Ü O iD" • • ııwn ço · u. sanat ara ·arşı uyu . hakiki dahiliye nazırı Madam 1 Z M 
, ~tıı · · - Halk türküsü Ak- olan Madam Ruzvelt A merı- M 1 k 1 • d ·ı bT D 1 t ı Üzlim Antep 
,/ & • ~ldu yine bastı karel8'ır. kanın en büyük gazeteci kadın . e a :sas ır eme 1 ır .. eve e ı , Nevıebir 

8 
8 
8 

. , 
I~ .\r1f be ıı - .ı. B· tarından biridir. Yazdığı rapor aıt . bı~koç karar ve emırname • Karaman ~ Rel . Y uzzam şaı a.ı a . _ _ . lerı bızzat hazırladıktan sonra j 
rq~ dı beyim evde durul- taJlar bulun Amerıkalılar tara k 1 . . 1 k KAYSI 
IQ • fından merakla okunmakta ve ocasına ya nız ı.mza a~a ta Kaysı kurusa yar-
~ ... . - - - muhtelif Avrupa gazetelerinde rafı kalır. y unasıstanın ılk ka maca 
~llad · · - Huzzam turku 

1 
k d dm avukatıdır. Eski Yunan Ji- Çekirde1di 

'"" · a y . bası ma ta ır. .. . ''ıtıı aptırayım nacıyem t T· k 1 k r . . sanına vakıf olan dunyadakı Malatyl 
· ~gı ız ~ Ye. ra ıçesının Mimler arasında başta gelir. 

yok 

" 
" 

hayal \e mematı im~ kı •ıcla hilği;i olanlar111 insani 
iyet nanuna aşrğıtla k.i ~ıdr• s ~~ h tı b~r vermelerini 
ı rica tHl~rim. 
1 Gülnar kazasının büyllk eceli 

köyünden Mehmet Aydoğanın 
babası lbiı Aydoğan 

21.
40 

A merıka)'I ~ıyaretınde Ma?am Modadan nefret eder ve harp- Badem ljekirdek 
~ Konuşma Ruzvetl Parıste çıkan Pa rı Su 1 d lk' -sl 'h .. · 1 içleri l H C"Ol ~ . ~ h er en eve ı u h a gore gı- C . k b ki k 1 A 
2 

-~5 Neşeli pl~klar - R. var ~z~tesıne a rl olarak yinir. Maamafth Yunanistan- evız • u u yo 

' (~Ü() Haftalık posta ku- muhııbırl'.k y~mıştır. da kadınlık cereyanlarının ba Badem i~ tatlı s:: İçel T ıpu sicil mvhalızhg" mdaq 
~ nebi dillerle) Kralıçe u~~n~ _ _ şmda çok hayır cemiyetlerini iç acı yok 1 

tır ~.3Q M- . . h Demokrat ır ıuku?ldar idare eder. Çekirdek tatlı » 1 I l 1 tııu~ik uzık (Karışık a- olan Bulcrar Kralının eşı kra l\l d Ç b 
1 

> acı 40 1 Mersinin ~ara is:ı ı ~ öyiilıün kara w <ı n me,·-
~ - Pi.) liçe Yuan~a kitap okumayı se- • am em er ayn. Yer fııbi• 20 ; ki inde (Şark~ n tarik G' arh~n ha~k ~i nıal~u KA u~i ~ 

1erj, :Oo Son ajans haber- ver. İki çocuğunun terbiyesi B . Madam ~taksas gelırve Harnup 2 , tok soy Ct>nuben nıeL us ll f1 nıth) tarl ası l~ cevrılı 
~'%~•taat, esham, tahvilM, ile bizzat meşgul olur. Kocası- n:nı tany_af 

1 
mpa~~horhtığu- Ki!re l~ıkdol 30

' 
1 
bir ~ıı~da lalımirwn bir ltPLlar (6542) uıetr;, 11:u-

'1tt) Yo - k b ( fi nın ayrılmaz bir arkadaşı olan en nu uz u ve şo re sa- Ş k 80-200 1 
nu ut orsası ı- Yuanna açık mavi renge mef- hibi kadınlar<lan birisi Madam M:z• ;:adol ~~:~~ ı ral>bHı tarla s~nt-lSİZ olarak biilblil Mu~ıaf.u.ııı 

~.2() ı.u- 'k C b d Pi) tundur Ilayır islemesini sever; Çemberlayndır. İmparatorluk Cehri 10 ! f>CdaduuJan irılikalen l:ısarı·ufunda iken 329 yıhnda 
')'\ u·ı zı az an - . . -s d h T d . ' ' k ı . "1.55

24 
. boş vakıtlerını hayır cemiyetle a ı ın e sıyast hayatın en ça- Sahlep 80 ôlnu~sile oğlu Ah·nt'l \e 1'11 ·"'YŞ~ v~ llasib~vi Lt·rk. 

· Yarınkı proğram. . h · . ı lışkan Bay ve Bayan Çember Çay 305 340 t d "-1 "' bth' rıe ta sıs e~er. Çı1rit vaın ' t ve A, ş~de 332 yıhn ıı u mt>s:le karısı Ha va .v~ 
~l't · Prenses Olga .. layndır. a ı •· 40 ~tlSrl>E DOCiRU YOLU Yugoslav Kral Naıbı Kocasil~ birlikte sabahlan oğlu Mu~ıafayı lf•rk ve Ayşede 337 de ölruesıltt 

ER.EN BtLGIDlR Prens Polün eşi Prenses Ol Londradaki Hayclparkta dolaş•~---------' kocası Durmuş ve oğlu Ahmedi terk P.derek baş .. 
"•iiu ç ki ga İngiliz Kent düşeşi Meri- mak hu kadının en büyük No•• betç•ı t k ae.• v~r;sleri olınad•ğı köyiintlen verilen ilmüha 

~()t oca ar h . 'd' . kid' . \ t(Q"'• h 
1
. f k anın emşıresı ır. Avrupanın hır zev ır. Parıs son moda berd~n aulaşılmıli \ 'A ıııPzkt'ır t·ırlanm ytıniden tes 

"" Y• ••ea 1 • at - l k l l d b' . . l l . . 1 " ' ), .... •1- en guze aı ın arın an ırısı tuva et erını seven Bayan Çem( =§§§§§ E · · · ·ı.ı· .... · 1 .... · • .. .. d~ 'tlc, aya kudr~t~ olma olan Prenses Olga politika ilelberlayn, çok misafirperver bir = czane ,.mir ı~ıeı l uıgınt Pi) • .\gııstos aywrn 27 lflCI t<UllU 

~~llt t•~•ranız. ~çıa oku katiyen meşgul olmaz, Yugos kadındır. Çay onun pek sevdi-ı • nıahalten k.-şif ve la hk iki yopılueağından veras~l 
'.'oı,-11"- ~.~~~~f 1~~~ ~ v mi.ileti Prenses Olga'?. b~. ği içkidir. Kuş ve kedilere kar ı 2 Ağu.toa • 939 da i ve tasar r u 1 i ıl d. asın d 3 im 1 uı ı a ıı 1ar1il a Y rıı g ii n ıl e 
~t.ı"- •eraa . 

1 
K lun mıllet çocuklarının ıkıncı şı merakı fazladır. Maamafih . . mall'llliı•e v ya dah't tvvel Tapu sicil Olu hafız. 

•r dilu~nız urum· annesi saymaktadır. Hususi siyasi işlerde kocosına büyükl iSTiKAMET Ecıaneaıdır. · .. ' .. .- . ' 
------- tahsisatile Yugoslavyaki öksüz yardımda bulunur. hgma muracaatları ılan olunur. 
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YENi MERSIN 
1 

Cenubun en çek okunan ve tutunan gazete~idir. 

o 
içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
TENİ JMIERSİN DE BUL UR.SLTNUZ 

Siya si günde 1 i k -gazete 

YENİ MERSİN : 
_,__ 

12 Yıllık fasılasız intişarında ki nnıva 
ffakiyetiııi halktan gördiiğü rağbete 
borcludur. • 

• Sizin gazeteniz<li~· dertleı~inizi dilekle-YENİ MERSiN 
YEN 1 MERSiN : 

• rinizi Yeui ~Jersin slitiiııları acıktır. .. 

• 
Okuyunuz ve okutıuaya calısıınz. . "- ~ , 

YENi MERSiN MATBAASı 
Tı~a ait bütün işleri ucuz ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 'ieniMersin Matbaasında bulabilirsiniz 

IHllmlR2 lID©Yt'/[Q)& ~~lf'[g[M~lb~~ IHILA~l?lb{g~lb~ 
KİTAP GA~ ETE VE :t\l.l"EO]Y.[UA 

TABI YAPILIR.. 
lteımi Daire ve Mileaseselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 

Fatura ve saire en nefis bir tarzda ve beğendirmek ıartile yapılır. 

hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

mı~===========================-=====mı 
• A. 

ucuz iLAN 
İŞ VE İŞÇİ 

A.R.IYA.N'L.AR..A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 
tutl!nan gazetesi olan 

..- w~~~ ~{g~$~1M .._ 
Okuyucılerınıo arzusuna uyarak bır kUçUk 

İLAN TARİFESİ IIAZIRLAMUŞTIH. 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

M0HlM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa veye ne almak 
istiyorsanız 

İş mi, İ,çi mi arıyorsunuz 

Tenzil~tlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN İstifade 
EDiNİZ 

Osmanh Bankası 
t LAN 

Memlekette tasarruf ba-

l 
raketinin inkişafına hizmet 

1 arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sanclığı (Tasarruf 
Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşi desi su· 
re tile ttşağıdaki i kra mi yeler 
evzie karar vermiştir, 

Keşideler 25 mart ve 25 
Eyltll tarihinde icra olunacak 
ve her ~eşidede aşağıdaki 
ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık 

ı ad et T. L. 1000 
4 H tt 250,• 
5 ,, ., 100.-

25 " •' 50,-
50 ,, ,, 25.· 

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

Aile sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekadciUrnedan 

•===================-im altı ay zarfında: 

T. C. Ziraat Bankası 
T. L. 50.- Türk lirasin· 

dan aşağı düşmemiş olen her 
mudi bu keşidelere iştirel1 

edcektir. 

1 

~ 

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

tecrübe kafidir. 
Depo5u uray caddesi N o. 24 Ülgen Itriyat m :ığazası · 

Nisaiye Oparatörü ve Doğum Mütah~ssısı 
DOK.TOR. 

A. Vakup Aslan 
T~rkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Alıuanyadı tahsilini ikmal etmiş 

Hasfalarını her gün saat 8-12 15-18 e kiıdar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

İLAN 

Jl 

Bozkurt cadceasinde 
ADRES: Y oğurtpazarı 

No.1 

içel Tapu sicil m u~af 1ıhğm~an 
Köyü ~le v l..li H. 

K~ra isHli . . 

)) Boz y~r 8 

)) Kara helan 5 

N. 

9190 

872 

490 

Cinsi 

n~« 
:ı 

T··rh 

)) 

llududo 
~i· 

Şarkan hflndP.k Garben hand~k ~ 
malen ve Cerı u b~n yol 0 
Şnrk:ı ıı S<irı ka~ a ve kt>h Gar.l'ceı 
ko .vCikŞinı ·~ lt>n kidk Hlı veresesi ' 
li ub~11 A hhas vere.~elf>ri tarlası 

)) \) )) 1 ij785 )) 

Şaı kan )'Ol Gar ben kirik A 1i ,er~~ 
St'lı ri ~ima lPn kelı CPnuben Bet. 
ram la rla~ı f. 

Şar~an biilhö l v~r~seleri ıarla~ı ;,, 
Halkı vens· l~ri Garbrn torao• .. 11 
H lisflyi n Şimalen to raman il üse~ı 
C•· nu berı t2ri k ~e 

)) )) )) 

)) Köy içi 

• 

3676 \) Şa 1 kan Abdullah v~ llakka vert\ 
Ş · ıt" ı..~r ı Grı rht>n tora nıan vere~eleri 11

0
, 

len toranrn rı H üstıyi n tarlası Cerı 
hP.ı' tarik re 

1836 bir bap ha Şarkan Koy <ık Garben CP-milr v~si 
ne ve ahur ~ ~ si Şirııal~ıı (tılingir .\li hefkerf 
ve lwfkere {>rıubPn Kınak .. 
ve uıüşlt' mi 
IAl 

c~ 
~lersinin kara isah ~öyiinde hudul v~ evs3f1 yukarıda yazılı alll P8 ~;, 

ga)· ı·i nwnkul rumlu hiiseyinin ectladıudau inLik~h·n v~ lepuda kayıtsıı.~~t 
rak tas ·•rrufurıdı ıken nisun 938 d~ ö ! nrn!'.-li)· l~ ka"l~ı havva ve kız,ar!. ~J;P 
ve teslime ve oğulları durmuş ali v~ nwhıuet kamili terk ~lliği köy~ırı 0il 
ve.rileu il~uu h_. ber~en anlaşıl mı ; VP . m~zk.~ı r .. larb1 bırm )' tı1t~dt n lesçil_i !s'~~f' 
mış oldugundan agustos a~ınm 27 111cr g11nu malıallf·rn kt•ş ı f ve lahkıkı ı 1Jt. 
l ~crığından bir gt1na Lasarruf \1e ve ~(f s \l iddia°'ında bulunaıılann ayni s0'0r. 
uwJıalline vP-ya daha evvel tapu s'cil mulı :.ı fızlığma müracaatları~ 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : ıoo.ooo.coo TOrk lirası ·-------------------------------------

Şube ve ajaos adedi : 26'2 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktir~rılere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
besaplerında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aş>Jğıdeki plAne göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirahiı 4:.000 Lira 
' " 500 .. 2.000 ., 
4 ,, 250 ,, J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo .. 
ı2o ,, 4o ,, 4.800 ,, 
ıeo ,, 2o ,, 3J>oo ,, 

DİKKAT : HeHplarctaki paralar ~ir sene içinde 
SO üarılan aıağı diiımiyeniere ikrmmiye çıkhğı tak 
tirde 91. 20 fazlaaile verilecektir 

Kur11Juı 1tnede 4 dafa, 1 EylOI, Birincik~ot':o, 

1 Kırt ve ba•lr1n tarihlerinde çekilecektir. 
________ , ___________________________ _ 

Acıderedeki 
içme maden suyu 

AÇILDI 

Her gün Misis Acıdere istasyonuna 
üç tiren gider gelir 

Her lfırlii yiyrcek ştıyhır, bol VP. uc1ızıiur. 
Yatacak yerlerimiz de vardır. 

Mide Bağırsak Böbrek ve Sinir h1&tılığı ile kadın 
b11talıklanna t•vıiye ederiz. 

i LAN 
Kirahk Ev 
M<ılrniudiye rnahallesind~ heş oda Sblon, ıuut

qak, banyo y~ni sulu VP meyve b<ıhçeli bir ev 
kir~hklır. Yeni Mersine o~ür~ caat. 

Zayi aıkerlik teskeresi 
Anı~l)a ;jl a yırıdan almış olduğum HSkeri Lfr: 

lıi~ lt>skeremi z~yı etlim. Yenisini alac ığ• 111 

dan ~skisirıin' lı iı kmii olnıa ıhğ1r11 ilan ederim 
Antalya gfirnloğmuş kazası , Köp riilii uahi)'t

1

11 
sinin S•)mel ~öyündt>n Aptiilkerim o~u1Iaruıd9 

332 d <' ğumln lltılını-:>t oğlu }lehmet Uysal 

Kulak., Boğaz, Burun Mütahassısı 
DOK.TOR 

Ziya benson 
Hastalarını hergüa ıa•t onbeıten •onra kabol 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrilı•'' 

sokagı Eczacı Suphi evinde : 

-----------------------~ Yeni Meram Bnamevinde Ba•a-••"' 


