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Romanyn, huclutlarına 
vahi olacak herhangi bir 
taarruzu silahla müda
faa edecek • 

S•hlbl ve Umum Nc,rly•t 
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lnoiltere Hariciye Nazırı Harici siyaset Ha~~m~a Beyanatta Bulun~u 
Lord Halifaks, Sovyetler Birliği ile olan müş· 
külleri anlattl ve Baltık devletlerine verilecek 

Yeni Valimiz 1ingi tere v 
Ağrıdan ayrıldılar ________ :;;.._ __ 

. -. - Türk· gazetecileri i abul ede 
Aybaşın~a.sehrıını~e gelme- rek beyanatta b 1 ndu 

len beklenıyor u u 

ili 

~ 1
\ RANT i i Ç i N: 

j e . • . ı k ti b Vi14yetimiz 9alili~ine tarin 
rnınat ıstemıyf,11 meın e e ere 11 garan- edilriiklerini e9elce bildirdiğimiz 

8. Çember/ayn diyor ki: Türkiye kuvvet-
lidir. ve bizimle sulha hizmet edecektir. 

t• . } } · ı l • d .... · ı · d d • AX-rı valisi Bay Burhan Pekerın }'')]}} ZQf a ta] ffi} ine {anı egı }ffi e l d~o A~rıdao a1rıldıkldrı haber .AOnkara, 9 n.a. [Hadyo<lnn] ve; Türkiye. Jngiltere anlaş 
ahnmıetır. VaHmiz Traozoo, le umhuriyet gnzotcsi IJOIHl ınfümıdnn lıerkes memnundur. 

tnkarare, 9 arı, (Radyodao)J Jeıi~ ilk sufhıH;ı oa iki_ Mayısttt I edilmesine kani değilim demiş. tan bul, Ankara Jollyle eehrimil' re.dan aldığı bir habere atfoıı; 'I1iirkivo kuvvetlidit- vo lıi,,,iııı-
Hbfif ogıııere lfarlciye nıızırı Lord meb ~d _netlc?ler ve~mlşlır. . 1 N11zır bundıta sonra ayrıca bir ze geleceklerdir. lngiltero Ha~vckili 13. Çoın- le beraber sullıa Jıizmet ede-
~ 11k Lordlar kumnrbsıoda bir Umıd edıyoruzkı bu istışare· nutuk irad etmiştir 1 k d b' k ı t' ...,, .. J • ·ı 1 ·ı 
uaıe cevttp verert•k . muhtelit !erin neticeleri dııha çok faydalı 1 B tk d • n 

1 
t stanbul ve ~n. ar~ a ır açi berlaynin Tlirk tr:ızetccileriııi ce ~ ır . .Llll' nyo 1 0 ııgı tere 

llıernıek · ·. t u nu un a eze m e mus a gün kalmaları ıh um alı mevcut 1 • • birbirlerine ııo kadar vakl:ıı-;ır 
leri etlerle yapılım Lılilatoame olacaktı. . . ! kil Avrupa mlllellerlnln tek la· ı b 1 d "' d baeında vali 1 kabul ederek kon<lılerıııo kar- hnso toiullı un muhafnz~sı o kn 

su suretle ızıtb etmiştir Sovyetler Blrlıği lç nde şıın · rı . k 1 bH k u un °&urı. an ay 
Roınan y · t • e ları sOyleml4lr· , ra 1 bır varlı le yaşıyıs ece mizin Mersinde bulunacakları ~ı çok .amiıniyot giiı~tormi~ c.lnr kuvvetlmıir demi.tir. 

diı\[ . ya ve ununıs ana v r v • lerl gUnler artık geçmiştir demiş . ' 
5 rnıı teminat tek taraflı ldl Pdrlste ve Cenevrerfe I<'ransa I b d ( llte Al j tabının olunmaktadır ------------------

8 · 1 • . ve un an sonra ng re man Bu.. ük 1111 ·ıı t M ı · • t f cJ 
~il u teminat Polonya hakkın hOkQınctl ile Sovyf'tler b rlığı ya mnnasebatını mevzuubabs et· H lk 1 e·ı . c H p ·ı . ty lt'l ı e ec ıse op an ı 
ile Olduğu gibi Romanya ve Yu- bakkındtt yapılan mOzakerelerden mlştir. 1 a evı U çesı • , , 1 yon 

ntstao içinde böyledir. sonro Moskovayn teklifte bulun A . kil b ' 1 • Bu top ı an tı da 'lıu·· rl . A 
lert Bu hllkOmetler bOtOo kuvvet duk. S.ovyetlerle aramızda belledi lıı n fvn~;ı:tt!:~::ıoda Qbee~a=~~ kurulunca tas~ık e~ıl~ı {]ye - ffi e• 
a le hakimiyetlerini mildııft1ayıt lecıek ıkl mllşkot kalmıştır. Bun Y ·} t · t · 
~llıettiklerl zaman kendilerine tarın en mnhtmmi Baltık devlet· ta bulu~mnş ve Jngl~terenln Al v • b • f) {3 JC3f0 an taşınası 

lır&ıırn gelen yardım yapılacak leri meselesidir. manya ıle ne iktlsııdı bir reka I eni Sene ÜtÇeSl 
1 Teminat istemtyen memleket bet~ ve Dede sildh yerlŞIDl:l gir 9100 liraclıt ffi üzakere edildi 

~klye lle yapılıın mozakere lere bu t~mhıat n ıorlıı tahmil meal~lni sOylemlşllr. 

Çindeki harp Çinliler lehine inkişaf ediyor Bel Qİ l{a 
Şehrimiz Halkavi idare be 

:veti tarafından hazır1anau •e; Vakıflar kanununun 32 inci maddesine 
tasdik iQin C. H. Partisi ilyönku I bir fı k kl k 

Japon ıtalarının Mayıs Başvekili ruluna verilen 939 mali rıh büd 1 ı ra e enece 
cesi i11önkurulca tetkik ~dtldik A k ( ) 

taarruzu akim kaldı 1 d
.k d"k d·ı . ı n ara 9 a a. Radfodnn - nel ve Tram('ay eirketleriuin . . k ı ten sonra he ı e ı mıe ve _ _ . . . 

Harıci vazıvet ha • ı . . .. d ·ı . r 1 Buyuk Mıllet Meclısı Sem· mahalli belediyeye terkine ait 
._, ev rıyaeetıue gou erı mıe ır. · G makamı ri1aeete terilen dilekçe 

k d • h J• Yeni büdce 9100 lira olıırak seddın üraltayın riraee\inde 

O r ta C 1• n d e ın a ıza at ver ı teebit edilmiştir. toplanarak katil suçundan ida- nin çok yerinde oldu~u söz alan 
il nknr:ı 9 a.a. [Hadyodan] 

1 

ma mahkum bazı ('ıebasa ait hü hatiplerre tasdik edilerek Türki 

11 .. / 0 6 . 1 ~~eıc;ika ba~v~kili harici l Halkavi Köycülük komitesi k~m. 98 mazbatalar• tasdik et- ~~r~~;:e~i~a01~~~:e:ra:~!~eam~~~~ fıpeh vı"lay etinde Japon Or 2 tn ZQ• I Yazı.ret lıak 1n11do. ızahat VOre- mıştır. 
mücrimin kanunu üzerinde mü . k · k ·ı · l d. rok Belçika efkarı nınuınivo- y köy tetkı.klerı· BLJodan sonra Hilmi Torak Yıat verere gerı ce ı mış er ır. . . . b' k t f' a· 1 arın k zakerele~ yapılmıe •Ve Vakıflar 

----------•'-------- sının ır "l81lll ara ın an namında sa at bir memura Di kanununuu 32 inci maddesine 
ç· Ankara n u.a. [B.atlyodan] ~"ueana hücum etmektedirler t Belçika ile Hollancla arasm-: ne çıkıyor vaaı muhasebatın 9 uncu madde bir fıkra ekleumesine dair olan 

ltı njan 1 bilcliriyor: Vutni şehrini kurıar_mıya çalışan da a~kcri. ittifak yapı.iması Şehrimiz Halkevt köycülük si mucibince tekaüt rntıaeı ~eri- teklif de görüeüldükten eoııra 
l Muyı nyı l'.nrfıııda Çinli- ~ aponlar burad~ buıden fa~la , lıakkıııdakı arz.uyu t~_Imıli e~e komitası Tcce te cıvarınclaki köy lip verilemiyeceği hakkındaki müzakerelere nihayet verilmiştir 
l°!l' tnuh+A1.,. t k 1 ·d Ta- olü, 3 top, 40 mıtrolyöz ve uç· rek, Hollanda ılo boylo bır larde esaslı tetkiklerde bulun konuemalar yapılmış ve daha l\loclis gelecek toplantısını Pa 

h ~ ıı mın a a fil n. üz tüfek bırakmışlardır. 1 .. 1 ı 1 • k - I ~·oıııaı·a r:ı"' :-- .. 1 .. Y rdiruıis- r meımlo mo' znu )ll ıso mıJ aca - mak uzere yarın sabah maıkur soorA stanbalun Elektrik, Tö· zarteı;i günü rapacaktır. 
tir. H u , . 9." 0 11 ~ .•• ., Nançaııgın cenubunda 

1 
tır. Hiikfınıet her husu!'ta çok mahallere gideceklerdir. 

u av ı~ıntlo 3(ı muhıın muharebeler l · tl'<l' b' ·· ııı ~a'll · . . • m;ıre 1 ıı· ve ıze mu em Gidecek arkadaelar arasında 
lG 'lıştı~a olmuştu.r. Qınhlor Çıırıking a.a. - Çin rıjansı olan hiikfımotin va:1.1ifolorini 

1 
doktor baytar ve ziraatci arka 

1 ~ uroı- ı~a nııtrnb•oz 70 b"ld" o . ' 1 

ıi 11 \. ' .' " ' 1 ırıy r. . gii~lc~tiro<'ok ~oylerden tevak- da lttr da tıardır 
l fi~oıık vo 4~G Oi\11' alını~-ı Nnnçangın cenubunda bıl . · . . .. ı e .. . V . A • 

ar 2 > l S K' Ti . eimeliude kı otmoldıı. 1 Koylerdekı haeıtalar muaye l aşıngtona muvasalat ettıler 
ti"' :.. zırhlı otoıııohil talı- ıassa 8 11 

Hl oııın k d . 1 Ba8vekil Jındntt:ı yapılmak 1 ne ed:ldilecek ve IAz.ım geleo' 
~· etıu· 1 • muhn rebe 'er cereyoıı etme le ır ' · · · ' 1 

' ış erdır. Naknmorıın kumandaııında ki t~ o~an. tnhkınıatın hor lıvangı i!Açlar verılecektir. ve merasimle karşılandılar 
aı hi?~n.king, o.a. - Çekiai Ajan J apon kuvvetleri yüzlerce ölü lı~r ~htıınnlo. l~.~ll'~ı o~d~gunu ~ Fakir köylülere krom tara 

dırı yor: vel'erek püskürtülmüeıür. Çiuli· lw:lıır ecnchı lıukumetınm Bel 1 fıudan sabun, tuz ve talebelere • • • 
la ı Askeri vaziyetin gecen haf lec mühim mikdarda mül.ımma t <;ika ile aş;la tema::-ıa golıııedi-' defter dağıtılacaktır. GEZiye ieti Krallar Beyaz sarayda elçılerı kabul et-
bııh~!:~daki iııkişarı hak~ınd~ eıe grci rmiş'crdir. ğini ı;i;yıeııı1~tir. rak edecekler, kendi yeyecekieri tikten sonra Ruzvelt ve bayanile hususi 
bır 1 buluoan selfıhıyetlı ı . . . ni beraber getireceklerdir. 

~a.ı cıcnınıe demietır ki: Parıs Suar gazetesının bir yazısı olarak öğle yemeklerini yediler 
ler, - Bütün cephelerde Qınli- 1 Halkevı·mı"z 
1 .. ,, arnfındau .Japonlara indiri· B. G af e n k 0 .A. k l :ı J' ı .... n ·ara, U n.a. Hndy<Hınn li mar~ını çalım~tır. Krnl ar 
~e. :Ükerrer darbeler sRyesio 1 · f ı Ik lk ı <l 
di~ı aponıarın o kadar güven· 1 Afyon Halkevini İngiliz kralları Ya~iııgto- rnsı ıa ·ın n · ıı;ı arı ara ın a. 

eri •, R ·ı B / • J C 1 ı · ı d' ı - ı · k'" arahalarilo hareket otnıisler-tıı611 a'·:'layıs taarruzu,, tama- omanya ı e u garıstan arasın a enu- . ına ge llll~ er ır. ~a mıe or a- , 

0 "'ın kalmıştır. ... • • • .. k / b / d tazıyede bulundu ;m ilo diğer a~k<·ri ve mülki dir. Ha-vada mu:ızzum bom-
linıı rtıı Oıudeki Hupeh viHiye· bı Dobrıce ıçın '!1~za ere ere aş an ığı 1 Afyoıı Halkevi temsil kolun ork:1n kcndilorinc takdim ;edil- b~r~ıın.nıı \'O avcı tayynrolori 

tere~ düşınan 20 bin zayiat 9e· haberını yalanlıyor , dan 3 gencin vazife uA'ruoda bir miştir. Krallar, Huzvolt ve uçu~laı ynpıııı~lanlır. 
lıı"aa.r liankeuya 200 kilometre 'k x. ak "'e'at ettı'kle 1• Krallar Bova:1.1 snray<la ol-

" ed A k · <~ · [Hadyod ] R ff • • 1 azaya u .. ruyar • 1 r Ba.vanı ilo birlikte solfuıı rcs- ' • 
tir. eki Cungeisuga çekilmie 11 arn .ı a.n. ~. an omanya arlCIJ8 na"Zlfl: 1 ni evvelce razmıetık. çileri kahul ottik1en sonra 

Pnris Sunr gazete~ı ne~- 1 ı _ . . . mini yapan kıtaatı askeriyeyi ı~. ıı·~··elt .... e b ·ı lı A 

29 M . '< 1 H d l . 1 Bu mueseıf hadıse dola1ısıy " ,,. • nynnı o usu:-ı 
~ııll eohr~~ısta Çinliler Qa~gs~-ı rettiği bir ınaknlcde Bulgar 1 U uf arımızı ıcap le kardee Halketine Halkevimiz tefti~ otmi~ler<lir. olarak <iğle yemeklerini ye· 
'lllu11 nı tamamen çevırmıe B kT l""' e h·anofa atfon d ·ı hl d 1 l\Iuzika iki memleket mil nıb-.lerclir. ~· U!orlardı. a~ve 1 1 ~o . ı e (?TBe Sl Q a Q riraseti tarafından aeaaıdaki tEI 

1 01ıler 11 mühim şehri Oonubi ])ohdce llulgnrıstanla .. d fı J razısı çekilmietir: 

geri aldılar Romanya aral:!mda birkaç ay mu a aa etmeye Halkevi BaekanlıAına 
de, &rt1 ıı Cindeki muharebeler· evvel ı~iizakorolere başlandı- karar Verc/ik diyor Afyon 
1er n ıler o b" • ı · h · (R ) · k · · · 1"dacta n ır mu ıım ee rı gını ynıınaktadır. Ankare, 9 A:A· adrodan Fecı aza netıcesı memleke\ı 
.' Qe0 tnuvaffak olmuelardır. 1 b' . Romanya Haricire Nazırı B. · d t · d d 

•ıfA e Orta Q d 1,. K " · Havnsın Biikre:oı mn ıa ırı. . mız a sonsuz eınr uran ır ı 
t qhtini ıo e ·1 ıaogeı , , ı Gafenko Ankara 9e Atmaya ha! ~ _ . . . 
il a~iJet n . eimalincteki askeri bu hususta Romnn~':t Hariciye . rekat etmeden az enet beyanat· J Bufuk acılara ıştır ak ederrız. 
b~t d"~ni&Ielınce Nancang·l~iug ı f, tt.7.ırı Gafenko<lan izahat iste 1 ta bulunarak: Ülkü uğcuıida ebedirete kavu 
lıl' <ı ryoıu boyunda mulııLD M 1 k · · · h d 1 1 "er 6rtieıkrk mif~tir em a e\ımızım u ut arını ean ıırkadaelarıo kederli aileleri 
~" 'Çın kıt 1 

ol":'"!Dakla be~a- ' · icap ederse silılhlada müdafeare . . 
~~" d aları ıkı ) oldan Nan B. Oafoııko: Bence ortn<la k . . d . ne arz tazırat ederız. 
Ş ~~ru ilerlemektedir. . - .. arar vermı~ı.z ır. Mersin Halkebi ba kanı 

~ansi --~~IA t• d o· 1·1 lnr ynnlı~lık vardır. Çunku H. Bunun IQID memlekete yapı e 
~~ Ye ın e, ıo ı er, 1 k · ık bb- d Fuat Mörel 

iL ,-r; Kö o t vaııof'uu kondbino at- 1 aca ı teee us e çarpıeaca-
8 lBVI IJ h t' ı A'ız Bize yardım için İngiltere - uare eye 1 fedilen iföde i doğru olnıa:'R 1 ve J:t~ransa gibi iki bürük do~t İtizar 

l!t L lintk09 i ·cı . _ gerektir. Uomaııynnın hudut- dtıtılet söı vermielerdir. 0 mahalıı· 
uaıık ı ere heyetı dun . . 1 ~ . • .1 ahiliye VekAletı 

tab 11 an 1 Ba ~ . . ları n ln ıniiıakero zemmı o - ·~amımı sempatı ere ve ee· 
~ •illi ili\ Y Fuat Mörelıo 11 ı refli hatıralarla b aQ-lı bulundu idareler umum müdürlüQ-üııe ter 
rı' tııpın,~ncıa h_aftalık topl l\ ntısı nıaııııştır vo o)mıyaeaktır. ğumuz bu iki devlete bu sözla· fian tayin edilen Valimiz Bay 

1 llıte 'gö te gunlGk ieler üıe Uomnnya bütün koııısula-

1
1 rinden dolayı çok minnettarız Rüknüddin NasuhioQ-lunun uQ'ur 

lltctır. rüenıelarde buluomuelrıırn kar~ı Jınnılıahnııo dav- demie. Romanya ile So~retler lama töreninde lDgiliz por kon 
ta _Ge,101 1 . . . · . . _ birliği arasındaki münasebalın solosu Bay B, J. Kalon da bu 
llı ll\ıınıer d sekretekli k ten gel on ı raıının k~aclıı. Ho~ıı.ııı) a top ı çok iyi olduguıı u söy lemie, Bal- lunduğu ha ide bir tertip hatas ı 

11ttıır, e bu toplantı'.!a okun 1 rakları ıse tocc.zr.ı kabul et- kan antantıodan sitayiıkAr birJ olarak ismi hazırun arasın 
1 ıııcz bir parçadır. lisanla babeetmiıtir. • da dercedimemiıtir. Ôzür dil~riı 

Bohemyacla Alman aleyhtarlığı artıyor 

Klaks Morada bir Alman 
polisi öldürilldii 

Hukdmet toplantıları mennetti. 
ve tiyatrolar kapatıldı 

Sinema 

- -
Ankara, 9 a.n. (l{ııdyodaııJfokulları atı kapatmıştu. 
Bolıouıya i\larove katla 4\ l l A k~aın saat yirmi don boşo 

ınan aleyhtarlığı ~i<l<lotlo <le· kndar hin~larııı kapıları vo 

vaıu etmektedir. Klaksmora•ht pencorolerı kapalı lrnlncnktır. . . ı A<;ık pen~erelere polis tnra-
bir Alman polısı ölclüriilmiiş- f .1 · ı Aı · t' ı .rı ı 

ınuan nl u ı ıs ıına Cuı eee c-
tiir. IIükumet hor türlü toı>·ı t' 

ır. 

lantıyı mennotıui~, bütiiıı siııo Bn akşam saat yirmiye 

ınaları, tiyatroları, eğlence kadar cinayetin failleri ynka

yerlorini ve C>ğretınonlor do lanmatlığı takdirde başkaca 
tahrikatta buluııduklarrn<lan tetlbirlel' do almacaktır. 
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Ya~ 1 SICAK KÜL 
1 Ço»iı'l•n: 1 
1 
Oc;1,ilıe 

Maarif Vekaletinin yeni bir teşebbüsü !YEN! ES.ERLER. 
~----~~~;._ 1 

1 Ifcnri 

L!!:deaux I O kar Türk edebiyatı tarihi Cenupta Türkmen 
- 3:! -

Beni dört raeında bırakıp lıey;,canla bekliyen ailesinin ku·ı hazırlanıyor Oyma klan 
gittiniz. ( cağına tabii hayatına avdet . et 

Piyer ümitc;iz bir hareket f mek için büyük bir sevincle bııe ·r • t yu·.zu·nca· yıfı da kut/anacak 
- ı · T ı·k 1 · · 1 . . F' k h - 1 ı an.zıma ın gos eı·ır. a u mose osımıı ae· ı vec a atmıştı. a at u g1.Jze ------- --- -- Kısuu V 

.tıepleri üzerin do a:?zını aça mı· müjde hastanede umumi bir ma Maarif vekal9ti büyük bir 1 kıymetli eahsiye\leri memlekete 
yorki. Kabul e.ltiği. ilk yalan o~~ tem uyandırmıştı. O gittikten 1 Türk Kı:ım~~u _hazırlığı gibi 1 vermiş oldukları de~erli eserleri 
her. yerde takıbodıyo.r, kuvvel~m onra bu zuallı hastalar ne ola memleketmızın kultür çalışmala ni te bu eserlerrlen bazı parça 
kasıyor. Onu hu vazıyetten kırn caktı? Oua 1aklaemağa cesaret , rını gö!;fertıcek, ayni zıımauda laı ı iht iva edec k 0ıa 11 bu kitap 
kuıtaracaktı. Bunu ancak SUzan edemiyorlar, ba~rışıp ağlaşıyor , bu sahı.ılardaki ilerlemeleri tet lıu sahanın engüıel eserlerinden 

Muharriri: A. R. Yalman vaıgırı 

Kıym~lli Folklörlerimiıden 
rapnbilirdi· Belki bir gün bunu lardı. Ertesi sabah odasına git kik edeceklere rehberlik vazifesi bı· 1 •1 ol .. caklır. .. Adana müze müdürü Bay Yal· 
eski karısından rica edecekti. tim ee"al&rını toplaması l"ID ni görecek bazı neeriyat da cıap R 1 b' .k. • k d y 1 " 1 1 spor ar ır e man algın bu sene de çok kıy 

Adana. Tiirk Sözü Basırnevı 
.IHATI 100 KURrŞ 

hediye edeceQ'im. Kitabın 9 ti~ 
cu sayfasındaki Hızma'oın 89 

Hırızmadır. MeselA : 
Daha hazin bir sesle devam keodieine yardım edecektim. cDa mağa karar vermiştir. 1 Vekalete gönderi~e:e~~i:. ;0:~ metli etüd ve araştırmalarını ce 
eder : ha haıırlanmamıesınız dedim • • Bu cümleden olarak taozi nupda Türkmen ovmakları seri Çıfte paşam gelmiş Jet bundan sonra kitap yazıl 1 

. edi 
teftıe 

1otı 
Beni dinleyiniz ve sözü · Vakit bulamadıoızmı ? . > Bana mattan bu güne kadar edebiyatı siuin beşinci kısmını kitap halin ması için alAkadarlıtra vazife ve 

mü kesmeyiniı. Sizi ilk gördü- sakin bir tebessümle cetap verdi: mızın geçirdiQ'i muhtelif edebi recektir. de nesretmek suretiyle bu vadi 
~üm zaman slze galiba anlatmıs cHayır gitmiyeceğiru burada ka devirlere ait büyük bir eser ya deki boşluğun bır kısmını dol 
ıım. Harpte kaybeltialim, harpten lncsığım , > Ve kaldı . O zamandan zılacaktır. Eserin adı (Türk Edebiyaı)ı durmuş oldu, ötedenberi mesa 

1 
ola<"aktır. · · d ı k ı f Jk 

enelse, hiç tabi olmadığım dio beri hastanede yaşıyor.ı. Eserin plAnını hazırlamak ısın e yı mıyara Qa ışan ve o 
kuvvetine avdet etmiş bulunuyo Piyer Lanje bikılyesinin so üzere İstanbul Üniversitesi Ede Bundan başka tanzimatın lör kayna~ı olan geniş mu~i.ti ı 
rum. Bugün ben haogi sebep nuna gelmişti. Başı önüne e~il· biyat fakültesi doçent ve profe büyük rüknü olan Mustafa Re mizda gösterdiği gayret ve ız 

1 meltrn dolayı kendisini tebrik 
ler tahtında olduğ•Jnu biliyor· miş olduğu halde. saki_n bir la 

1 
sörleri memur edilmi11lerdir. I 11it Paeanıu da hatırasını anmak v v ve takdir etmek borcumuzdur 

Al babarh yaylalar>m nio ollld 
Avşar kızı ah eylesin ~ğlaE1;~ 
Soğuksulu ya1laların nıo ol 

Derildiler derildiler geldiler, 
Kollarımı dalısından kırdılAt•, 

·ıe Yurdumuzu çerkezlere verdi . oıoo 
Alnı top kekilli kızlar nıc 

musunuz ? vırla, Nikolda hıkA.yeyı sonuna ı Edebiyat fakültesi tedris tanzimaltan bu güoe kadar ge Bu kitabıa en mühim ve cılii 
- Sizi tanımadığım halde kadar derin bir sükut içinde din heyeti şimdiye kadar biri gectın 1 çen zamanııı 100 yılı doQurmuş ka uyandıran kısmı hiç şüphe Karışılmaz 

nasıl bilmemi istiyorsunuz?! !emişti. Neler düeündüğü belli hıtfta, biri dün olmak üzere iki 
1 
olm ı sı has~biyle Eminönü Halk sizdir ki damgalar, rakamlar ve Avşar kızı kar "I" 

- O halde beni bir kaç da değildi onun. içtima yapmıştır. Bu içtimada 1 evi •ranzimatınıa rüzüncü yılı" motifleridir, Düne kadar hayvan 
Konaklar kika dinleyiniz Nikol, belkide - Sonra bu genç ve güzel kitap planı hazırlanmıştır. ı merasimi yapmaı?a karar vermiş sağrılarına vura lan damgalar ve 

beni daha iyi anlamış olacaksı· genç kızı bende gördüm. Böyle Edebiyatımızın bütün devir I tir. Merasim proğramı hazırlan eskıden dağlarda, yaylaiarda ve 
nız böyle. Beni anladıktan son bir fedakarlık telkin eden bir lerini, yeniliklerini ve yetişen maktadır. bazan şehirlerde rast geldiğimiz Al tavanlı konaklarım 
ra bana lrarşı daha az zalim, dinin, hakikat oldu~unu düeün · Türkmen ve aşiretlerin geydiği 
daha az haksız olacaksınız.; düm. Ben ne filozof ne de hik A~~urrezaLı o·ıJu·ren Cevad I z mı· rd e kaba ve ekseriya keceden yapıl 

. b l U mış abalarının arka ve kolları 

.,,r 
Kılıno kabzesinde kınalı r .. 

ırıB'' 
- Ya 1 zalim demek ! meti gayrıta iiye ile ietigal eden 

9 Se h b • ı · üstünde süs gibi gördüğümüz 
- Bundan bir kaç sene ev bir adamım. Fakat düşündüm ne apse, ın ıra Bı·r k k h b Ne raman zor öpe sa i ini iearetlerin de aıet etıiği mana1i 

vel Anoamın Kınon limanına "ık ki biç bir zaman ne Sı:inozanın ta •mı·nat ı·tasına k - k 

· · ... rd'11 
ımıf.1 f"' 

8~' 
afrılrJl 

~t "' M anlama lugatuttur de gösteri 
mıetım, tepecıklerle çevrilmiş ne Malbranşıo, ne de Dakartın parça/ıyarak len ieaMtlere tevakkuf !edenlerle Hepimız kırılır rurdumuı '~ 

ıııe 
zümrüt gibi bir denizdi o. Cüz şakirtleri tasavvufa karşı, bik- mahkfı.m oldu muka}'ese yapmak ortadan kalk 
zamlıların fSŞadıkları hastaney! met ilmine karşı fedakarlık gös Bundan altı ay evvel Abdur• öldürdü mak üzere bulunan bu motif ve Ç . 0ıdO 

t · ı ı ı R h k ukurun dikıldi Avşar nıc 
gezmek istedim. erıp meegu o amıyor ar. u a rezzıt isminde birini öldürmek İzmir _ Bu gün burada damgalar üzerinde tekrar işle 

- Cüzzamlılar mı ? ni manevi bir hayat içinde de- ten suçlu Cevadıo 11ğı ceza mah I eşine pek nadir tesadüf e.iilir mek bu günün en başta gelen 
_ Uzak earkta pek çok te· ğil, çalıema, didişme hayatının kemeslndekı. duruşması neticesin ı bir vaka oldu. Bir köpek sahibi lazımelerden oldultu anlaşılmak 

·oi 
Merdini de deli ~önül merd~ 1 

Kimse bilmez rüreğiminuerd:ıı 
Zatım çerkez geldi aldı fllr .• sadüf edilen bir hastalıktır bu. içinde yaeıyoruz. Biı:ıaenale1h de su~u sabıt görülerek 15 yeşını ni parçalıyarak öldUı dü. tadır. Eti hiyeroğlif yazılarında 

h 
· · bitirmış fökat 18 yöşını bitirme bu kitapta gösterilen rakamların c1v 

Ancak büyük tedbirler sayesin bu didişilen ayat ıoınde inea Vaka hakkında elde ettiği 
. . • .. - . b' k b ınlş oldu~u için Tllrk ceztt kanu l.ı ' k t d ·r t k • de ı:.irayet tehlıkeeı azalmış olur nın .ıorunmıyen ır unete aıt ~ ... 

1 1 
. miz malumat söyledir: ır ıEmına esa u e me mum Eli kuşlu beylerimiz nicoıdıl 

. . . .. I nunun <>.> ne maddesi nazım ltt· ku· 1du·r B'ılhasa" kurukandı'l yav 
" , 8 • . . .. a ıoıtrö Ya" no tasın ım zmır n er~ın ı ma 1a esın ld .. · ı . 1 Bu çüı ümü11 insan cıı"ınlarııı bi 1 ıanmaEı buyuk bır teselıı. usan 1 b .. ra 1 k k d 1 · l M · r l il · t • " 

1 

. b- -k hl h' . . 1 hat el e dehıl fakat v d D 1 t d . il 1 !asında o uğu goı>terı en 1earet Paslıdır da deli gönül pası ıı 
zım eu uyu ru u ra ıpterımız a_rı, a ı e.m sıne . 5 . cezBsıom tenziliyl • dokıız sene e ev e emıryo arı memur a 1 . . E d .. -ı 6 

k
Q 1 b - . · ı arın a1nı tı yaıısın a goru Yıkıldı elimiz hep beyler t' ı • 

tedavi ediyor, onları teselli edi- su t etmesıne manı o an ır hapsine 1000 lira da tazminat ver rından Burhanettıo adında birı kt dl B - .. d-,.- - ·rıtl" . _ . me 0 r, u gun gor Uıır.umuz B .. n·nu Hırızma "Ll• lı e~dı 
1 JOr. Şifası kabil olmıyao hasla kuvvet bu. Nıko\ baeıoı kaldırır. mesıne vo tırkadeşı Aziz C'ğlu oıurınRktaclır. Burh&ue1.tıo öıe ve manasını aalamadı~ımız bir i feS 

hkları:ıa tahammülü telkin ~di· J Gözlerinde ac11ba yaşlarm izimi Hllsey_ini.a ö~llmle nellcelenen kııv denberi köpek merak l ısıdır Bu çok iearelle!in kökünü eti işaret dd' 

rorlar. Bir gün, rahibin biri bana var? Seıtin i u ahengi ha a sert. gaya lştırakıodeo dolayı da bir gün işinden dönüııce bahçeye in ıerinde bulmak imkanı hasıl ol Ortalıkta kalan kızl r nic01
,,, 

h· k;ı. · l b a· ı y 1 · · b d ay beş gUa hapsine karar veril- mi" ko"pe"i nı· okaam111 Her 1 Bu tu-rku-de ,.,eçen "l• ~ 
eu ı ı:ıyeyı hn atmıştı unu ın - a nıı sızı ana oğru mlştlr. "' "' " " · · • maktadır 0 

)eviniz Nikol. cBir gün içtimai sevkedemedi bu kuvvet Picıer bu nedense köpek bir aralık Bürha ) u l. • . • k·ı· . d do kaşlara çekilen rastıktır. 1 , 
1 

, • . • ı muı11tımızın es ı ığıo eu deli~ 
mevkii yüksek bir zat kızını hissiz kızın kareısında esrarını Recep Dönme"" nettrnın uzerine atılmıe ve muh 1 u k 1 "Il" Hırızma: burun M • • ayı rasa ve sana a ar sayıla do 
bana getirmişti. Cüzzam hastalı' kalbinin elemlerini dökmekteıı \elif yerlerınden .. ısı~ma~ s_uren:v mıyacak kadar çoktur. Kitaba ne takılan güroüe veya oll 
"ına tutulmuş onu tecrit etmek 1 cekinmiyordu . Sussa neye yarar berat etti le parçalıyarak oldurmuşl1.Jr, 1 ~' ~ 1 K" k k t . d d ' e 1 bunların en mühim bir kısmı 

1 
brı lka veya baharattan olaD :.J 

l Azımdı. Ku .... etıı· , sı'nhatıı· göru· , dı. Yarı wıolda da kalmak iste· 6·6 938 gu·nıu~ n h d ope ur cınsııı en ır v 1 • .-."" ı:ı • v ' us amız a ' alıumıe vı:ı lüzumu kadar tafsil ranfildir. Hırızma, çocuk ..... v .ı 
nen bu çok güzel genç kızın! miyordu. Sılifke cadrlesind~ bakkallık epeyce iridir. Sahihini parçala 1 ı· d 0 de-. h a·ı . \' '1 f'} ıken sağ burnu kapa"ın a 
vücudunda hastalıA"ın 1ara eser - Sizden o kadar uzak fa eden Mehmet oğlu Ali Hatunun yıp yere serdikten sonra etrafın ve ıza e 

1 mıe ır. " aama 
1 1 5 

leri baelıımıştı. Ona, mümkün şıyordum ki. ağır bir mücadele dört vüz liraAını çaldıA-ı iddiasiy da dônmeğe ve acı acı havlama 1 Bay Yalman Va l gınıa Uraaa ve nerek yapılır. f' 
olduğu kadar rahat edebileceği altında her gün bir parçll daha I~ a~li.yeye .. tesl~m _edıldığlnı bil ğa başlamıştır. 1 Sınaka. mevzul ı ~ı üzericde .da Yine kitabın ~o. inci sıı~D' 
bir yer tavin etmiştim, ieimden benliğinden k9yheder gibi olu dırdıtlımlz Uskuplu Hacı Bf~kir Ô~rendiğimize göre vaka es ha derın ve genış çalışarak bııe sında adı gecen Sulumbek. 
çalabildi~im her saniyeyi onun yordum. NihBye& b~klemediğim 0~~u 323 doğumlu Bekiı· dığer nasında evde kimse yokmuş, kö I bir çok şeyler C'ğretece~ine inan lümbetlir. Mesela: jlt 

cıanında geçiriyordum. Bü..,ük lümit etmediğim bir şekilde mü adıle tophakl Rec~d Dö~mezin sulh ipeğin birdenbire kudurduğu sa 1 mamaklıgımıza hiç bir sebep Dadaloğlu söyler hu gıio '81-ıe• 
, ı ceza ma emesındekı duruemaı:ıı - · · kili 

1 

bir ümitsizlik içinde idi, ölmek cadeleyi kazandım . Otıçen sene d . k . · nılmaktadır. )'Oktur. Guzelı severler pek fır 1,ı sonun a sır at hadisesıvle bir u~ s·ı- b ti' b' kır al 
O l · ı d t. d d b ' vv ı - ·1 · · 1 k ıır.ru u um e ı ır iııtiyordu. on cı;saret "tere H • av e ım e, vapur a. ıraz e e guna ı gısı olmadığı anlaşılmış y . Ad Bundan bir aç ay evvel veO 

mek için inatla, şiddetle müca 1 gördüğünüz genç kızın valide· ol~u~undan beralıua karar verıl 9Il1 a ffi neeretti~im Iraz eserimin kah:-a O dost ile düşe idim yol
3 ,~ıı 

dele ettim. Ona bir haç vermi~ isine tesadüf etmiştim. mıştı... k manı Irazın muharririn gezdiğı Cenubda Türkmen oflfl. ıı· 
tim. lztirab roliyle beşeriyeti ka Nikol eözünü keserek isyan Barem çıkmaJan evvel çı tı yerlerde başk& suretle vakı rı muhtelif yerlerine serpietı~, 
znnan bu allAh onun hoşuna git ktlr : U Yeeoi Adam'ın 232 inci say~ ınenkıbesine güzel bir türkü ıniş cilmlelerle tatlılık va f~ _, 
meğe baelamıetı. Ona yakınlaş - Size sormuyorum, artık sı dolgun münderecaıla çıktı.! ile yer verilm ietir. Bununla bara şaklık teınin edilmietir. A1JJ

1 
sı' 

mak istedi. Onu vahiz etmek bir şey öğrenmek istemiyorum Bazı müesseseler Gazetenin bu sayısında lıbami ber mürettip hatası olduğuna ih manda bir roman çeşnisi il
9 

111 

saadetini duydum. Bidayette di susunuz rica ederim. memurlarıt1a zam ~ekirio~ok. güzel bir romooı tef l ~ i mal verdiğim bazı yanlışlıklara ki okeıyan bu kitap halk
1
1

8
t 

Aer cüzzamlılarla görüşmesini - Beni size rakınlaetıran o rıka edılmıye başlanıyor. Yine I ışaret ederek Bay Yalman Yal ugraeanlara çok lüzumJudtJr· 
istemiyor, reddediyordu. Sonre olmuştu • yaptılar bu sayıda Ismail llııkkı Baltacı gına mevzu hakkında iki türkü Bekir 1Jlllg 
yavae yavae onlarıı alıetı. Kuvve - Ondan nefret edirorum. Ankara, - Bankalar baremi oğlu, Hüırnmettin Boıok, Hü e J __......., 
tinden nasılsa kaybetmedl2i için - Haksızlık ediyorsunuz, çerçe~esi için giren {bazı müesse yin Avni, Suphi Nuri lıeri, Selim / 
bize 11 ardım etme,,,e. ~ bizimle be ölülere kareı biraz hu·rmetkAr ı ıa ' h k h. · Siber, Cemal Tollu, Zeki Faik, 

J " • se er, Fi a. anun ma ıyetıni Nusre KürkçüoQ'lu, Fuat fzpr, Tanrıdan dilekler 
raber oda hastaları tedaviye baş olmalı, beni biraz daha dinleyi 91madan evvel bir kısım memur Enver Naci imzalı yazılar ve re 

larına zamlar yapmışlardır. Bun . _ Güğa vunlugun sabit boyadım ladı. Bılhaesa çocuklara kareı niz, Madam Lemartinin kocasın 

büyük bir şefkat gösteriyordu. dan hangi sebeplerle kaçtığını, 

Fnrkına varmadan hastanenin ona acıyarak, sonca kısmetleri 

ruhu olmueıu o . Anlı1ormosu arasındaki müeebehet kuvve!il~ 

nuz : Bu Çok glhel, çok zarif, ona nasıl yakınlaştığını anlattı. 

dan m k t b 
.. sımler, muhtelıf :ercume makale 

çok zeki hastabakıcı, etrafını ea Ah! ha71r, mücrim &izdi· 
ran eniulere. iztirablara i!Ahi bir niz • 
kuvvet gibi akıyordu. Nihayet Nasıl isterseniz Nikol. 
harikulAda bir eey zuhur etti. - Bunuıı böyle olmasını ia 

Güzel hastamın uralarının tedi~iuden değil fakat hakikat 
kapandığını hayretle gördüm. bu • 
Cüzı.am hastalığından kurtulma J?iyer Lanje itiraz etmedi. 
nın lmkAnı olmadııtı için bu hd Nikola, Paei sana\orıomunun bar 
diseyi nasıl tarif edect:R'imi bile· yeli şeklini çizdi. Hindiçiniden i 
mirorum. Babasına hııber ver· tı1yyare ile gelen baba '"ve kızını 
dim, bü1ük bir doktorla konsül ölüm rata~ında olan madam Le 
tasyon raptırdık. Meğsrse ilk marti ile barıemalarını anlattı. 

teşhis yanlıemış zavallı çocuk : J(ızını arayıp bulacağını ona ye 
zaten hiç bir zaman iztirab duy min ettirmiefa. 
uıamıetı yalnı?. vücuduncıaki ga - Sizi bir gün, bir an ioin 
rip lekelerin hasialııte benzeyen bile unutmamıştım Nikol. 
tarafları tarmıo. Onu. bü7ük biri - Sonu var -

a sa areme gore, ma&ş . . _ Atlnmlara vurırnn olmaz nıı tanrım. 
lar yeniden tesbit edilirken ala f l~r, ıç. ekonomı, dış sosyete, kul 
C 

ıı. 1 d c . f k' d tur, kıtap haberleri, haftanın dü 
a. ere enın ev ın e maaş . 
1 1 

. . eüncelerı vardır. Ayrıca Yenı 
ıı an ardan farkı~ kesılmesı eeas Ad~m ttnsiklopet• isı adlı esn 
olmasına mukabıl maaşının art- 1 he olarak verilmektedir. Bu 
ması icap edenlere bu farkın ve mühim gazeteyi okuyucularımı 
rilmameeinin bir madda halinde za tavsiye ederiz. Yeni Adam'a 
projede fer almasına karşı eim abone olunuz. 
riiden tedbir almıe olmak düşün ----

cesidir. liman Ha~arelri 
1939 lzmir enter 
nasyonal Fuarı 

Limanımızda b~lunao Alman 
bandıralı Makedonya vapuru bu ı 
bububat yüklemekte, ltalyan ban 

m fişteri- dıralı Obedlre vapuru krom ma bir milyon 
denl yllklemekte, Hacı Eşref istim 

nin Uğrağıdır. 
1 

gemtsl gaz çıkarmalıts, Bllrhaniye 

Maıların•ızı şı·m·•ı"den 
1

. ve Şile vapurları kömllr boşalt-
u makta, Tllrk bandmılı Kuıtuluş 

. hazırlayınz. ' vapurıı kömllr boşallornkta olup 
yolcu ve e~yayı tncctıriyeyi hu 

20 Ağustos - 20 Eyhll mit Dtnlzyolıarının Anahrtı:ı Vll 

puru ·da bl.4 glln beklenmektedir. 

<1ocuklnktan oııra bin renge bo~·t111 

İlir renkte bıraksan olmazını tanrııll• ' 

Bir güzelin kıvrnnır<lıın babında 
Uüzollih. enderdi nuın ldbıuda 

Bugiiu 
Benler 

Tanrının deso tapan olurdu 
Halinde hırak::ıan olmaz mı tanrılll 

ra:-;gclclim boli biikülıniiş 

bozulmu~ lli.,i <ll>külmüş 

O Uzclligi ta temelden siikülnıiiŞ 
G::ıy ri canın aba olmaz ını tanrııll· 

Hul~ odur evcl ve ahır 
Ziruh bo:ımlnr evvel ve nhır 

Kalıcı O evvel ve ahir 
· ı l nıı tan rıJJı 

<; ı .;on güna ılarım olmaz 

l 
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le 
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Radyosunda Mersin Halkevi başkanhğıdan : 

"rılnkü proğram Ş a r t 1 a r 1 Pi y !\SASI ııaıke•i Wi•tHit kotuitesiııdc açık oıan il.i 
1'"' --. ._..,__ . _ @)== 9_ 6_ 939 =:~ azal_ığa 17-~-939 Cun~rlesi giinii saat {18) de 

kat ~rkiye Radyodifüzyon - Dünden artan • . ı ~ emderı seçım yapılacagında n şub~ye ~ ayıllı az"• 
4ıık''''11 Türkiye Radyosu (Rüçhansebepvehakları) B - Ahlaki veinzibatıı· Pamuklar Ku. ~Kus . arın ınuayyen giin 'le :oaatte ffalkevi ode bulun-

~'• Radyosu. A) Ölen veya yaşıyan za· bir fiil ve hareketten doloyı kol KDı:vlanht 4348,4<> 1 maları ri<'a ohınur. 
uALGA U ;ı. J . . .b k . k agma • ı63 ZUNLUuU bıh mecsuplarlnın çacukları. eJ ınzı at omHyonun ararı Kapı mala 37 ----·---- - - ,-------_.,,,-

? A' 9 Ilı. 183 Kes. 120 kvv -B) Yabancı dil .bilen ve· na müdtenit olarak ibriç ceza J Koza 1 L A H 
2Ö ~ Q. 19,74 m 15195 Kes. "la memleketimizde konuşulan •' ile okuldan çıkarılmak. Kırma 3ü,5o 
9ts5 'V. r. A .• P. 31,70 m. Türkçeden başka dillerden bi c - Meşru bir mezerete Kozacı parlağı 36,50 Ticaret ve Sanayi o~asmdan 

Kes. 20 Kvv. rine vukufu bulunan ak urlar dayanmaksızın kendiliğinden Buğday- Çavdar Odanıız Tica rt l ~icil defler i ni n 734 Si ra uu nrn 
Cu111artesi 10/6/1939 sırasile tercih edilirler. tahsilini barakarak kollejden Sert anadol 4. 75 
13,!lo Proğram C) Rüçhan sebeb! ar~oa ayrılmak. Yumuşak 4,75 rasırıd~ V~ birinci sınıfuhh mukayyet \'e mii~t>C· .. 

l. l3,35 Türk mtlzi~i bilmek için seçim smivında Yukarıdaki bentlerde ya- Yerli buğdayı 3.37.5 cel Melame<l oğlu .\bdiilhamid, odamıza Vf!rdiği 
K t · · muvaffak olmak ıartbr. zıh hususları ihtiva eden bir Çavdar 3• 7,5 8 6 939 ~arihli dilekc\!sinıle l-6 939 l:lrilıirıde u 

2 1 N. · - emençe dksımı. ·· taahhütnameyi, baba, veli ve Anadol yulaf yok • 
h~eYze~ Burhanın~inak 17 - Emniyet umum mu itibaren ~· apmakta olduğu ıuarııfotura ticartı lİ 

lll Hayı d - - dürlüg-ü, koleı· talebe kadrosu ya vasilerile müştereken ve Arpa l I - j 
~. A 

1 emdir. ~~ k h A d 1 1 işini lerkelliğiııi bildirmiş ot ııguıH <ın 8.6 939 
•arı t\

1 
hrnet Rasimin Suzinak miktarını tecavüı: eden müra- imsesiz oldukları taktirde şa na o 4,25 

4
• Geı seninle caat vukuunda seçme sınavı sen vermedikçe kolleje kabul Yt-rli 3.6~,5 ı larihindcn itibaren kaydının lrrkin edildiği ilan 

~ırıı Leıninin Suzinak şarkı Aş icra eden durumları zabıtac• olunamazlar. Nohut şark 6,25 olunur. 
\ .. a Yanmaktadır canü tenim tahkik .,e muameleleri ikmıl [Klavoz] un 17 sayılı botum kar Fasulye anadol ----------------------
Qıhhl • • - Suzinak şarkı bir edildikten som- Sanrnızda tonu ile tetrik edilen kısmındaki Yulaf yerli ~J,50 İ 1 j n 
6• 8 kapılPım. koleje kabul edilir. [kollei kayıt ve kıbul talimatı] Mercimek ıark 4,50 
'Gais· • • - Suzinak ~saz se- 18 - · Polis kollejine ka· na ektir. Sahlep lçel Y8~iflar müdürlüğünden : 

ı. bul edilenler, Kolleji muvaffa- 1 - Polis kollejioe gir· Tatlı çoğen 70,71 
1

11 
a·l4,0o Memleket saat Aya- kiyetle bitirdikten sonra onbeş mek dileğinde bulunacak orta Balm~mu 69,70 

ler Jaııe ve meteoroloji haber· yıl, emniyet teşkilatı kadro1a- okul mezunlarının seçme sınav Cebn 20,25 
1
' rında mecburi çalışmığa tabi !arı Ankarada polis enslitüsU Susam 18 

•ık hl4,10.15,30 Mllzik ( Karı tutulurlar. müdUrlUğüode yapılır. Yapalı 
llfıf tnUzik - Pi.) -~Talebe velileri kayıt ve A) Ağrı, biogöl, bitliH, co Siyah 
18,So Proğram kabuli müteakip~ bu mf'cburi· ruh, diyarbakır, elAz•ğ, erzin- Şark 

ltr) 18,35 Müzik (Neşeli plak yeti kabul ve taahhüd eyledik can, erzurum, G. Antep, gire. Anadol 
terine dair noterlikten tasdik son, gilmilşhane. hakk:lrı, kars, Aydın 

Bedeli Muvakkat 
keşfi teminatı 
Lira K. Lira K. 
500 00 37 50 

Vakfı 

Hacı Zelia 

Cinsi 

Furun 

Mevkii No.su 

İsmet İnönü 10:1/G6 
caddesi 

Yukarıda yazılı beş yi~z lira bedeli keşifli fu_ 
runurı tamir:cılı açık eksiltmeye konulmuş ist>de 
talip zuhur e\nıedi~inden 2490 Sa) ılı kanunun 
43 üncii maddesi uyarrnca on giin mlicldfltle uza-k l",45 MUzik (Küçük Or- li bir senet vermeğe mecbur muş, rİzP,, siirt. trabzon, tun Yıkanmıı yapak 

lestra - Şef: N.ecip Aşkın) durlar. . celi, ıırfa, van, vilayetlerinden Güz yunu 
h,·r· ~alph Benatzky Bebekler 19 - Talebe yukarıdakı müracaat edecek olanlar, hak· Konya mah tiftik 
l'll 191 maddede yazılı mecburiyeti ka larınd!ı; talimatın muayyen Yozaat 

yok 
46,47 
45,46 
55,öô 
80 
yok 
110 

1 tılnıasına ve ihaltısinirıde ı 6-6 939 Cunrn giinü 
ı20 saat 14 de icra kılırıac ğından talip olanların Tar 

!sus vakıflar memurluğuna miiracaalları irnn ıı.. ı. filiminden neşt31iyim 6 
Y'lt,181 bul etmekle beraber, komiser maddelerinde yazılı hUkUmle· Keçi kılı 
2 • S · muavini veya muaddi i derece re tevfikan ma~ elli emniyet 

129 
55 ,olunur. 

3. aint Saens Gece rUyası peki memuriyetlerden birine mildür ve fı.mirliklerince yapıl Pirinçler 
ti ( lc;ıopold Ispırnyol me\odile tayin edilinceya kadar nişan· ıacuk~tahkikat evrakı ile tam Meraı 
4. Potpuri) laamamayı ve evlenmemeyi de teşa~koln sAğlık httyetlerindeo Ceyhan 
~Uri)\!artin Uhl Herkese (Pot taahhüt eyliyecektir. ancak; istihsal edilecek raç.orları istis Çay 

enstitü orta tahsil ,... kısmını mu haben 5 Eyllll gününde, K~hve 
~ey 1_9, ı5 Tnrk müziği (Fasıl vaffakiyetle bitirmeyen kollej 8) Aydın, Balıkesir, B0lu, Badem çekirdek 
~. etı - Celfıl 'fokses ve tahsin mezunları, emniyet teşkilat ka Burdur. B.ıır~a, çanak kale, Ço iç,leri 
ra~uş) nuounun :W ncu maddesinin rum, Drmızlı, Edırııe, İçel. İs- Tatla badem içi 

tı O,oo Memleket saat Aya- son fıkrasına tevfikan, kara parla, lzmir, Kastomonn Kırk- Acı » • 

le~·9ians ve meteoroloji haber- kollarda polis memuru olarak lare1i. Malatya, Manisa, Maraş, Acı rekirdek 
1
• • d b 'I' •stihdam edileceklerin en, ı Mardin, Muğla, Ordu, Samsun, Urfa Yağı 

22 
20.21 
90 340 
10~ 

85 

61 
37,38 
95 20,to NPşeli mUziği · R. gibiler bakkıuda yukuıda yaz Sethan, Sincp. Tekirdağı, An· İçel 

'llin20.15 Türk milziği (Seçıl it rütbeye terfı etme keyfiyetı talya. ~ Eylül tarihinde. :-----''--~------
Nı:ırı este semai ve saz s-sterı) mevzubabs olamaz. C) Afyon, Amasya. Bire Osmanli Bankası 

75 

'-ıh lialıl Poyraz ve Küme Talebe velileri tanfın<ları cik, Çankırı, Eskiş~ hir, lstan· t L A N 
ey ti tanzim edilecek taahhüt sen('1 bul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli,I 

llka 20 50 Konuşma (Dış pali· !erinde bu cihet •çıkça yazıl Konya, Kütahya, Niğde; Sivas, Memlekette tasarruf ha 
hadiseleri) mış bulunacaktır. . . Tokat, Yozgat, Zonguldak.. reketinin inkişafına hizme 

~nı· 21,05 Temsil (Zor nikah 20 - Lise derecesındekı 10 Eylül tarihinde. Ankarada arzusunda olan Osmanlı Ban-
16'den tercüme) polis kollejine kayıt v.e kab~ı polis enstitUsU müdUrlüğünel 
22 d ı d k ı b K n t h kası, Aile Sandığı (Tasarru •u (r:.c. 100_ Haftalık posta kutu e e e h e t, 0 eı a sı· haş vurmuş olmalıdıriar. 

i 
1 

~ nebı dillerde) liui ikmal tarihi Mebde, ol-1 2 _ An karaya geliş ve 1 Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
22 mak u-zer.. on beş yıllık mecbu · , ı k ' k "d · · 'PI.) 3o MU1.i k (Dans mllziğ -, . . seçm~ sına?ında kazanmadık yapan ara ura eşı esı su-

ri hizmeti filen ıfa etmedı~çe ları takdirde mahallerine <lö- retile aşağıdaki ikramiyeler 
(} · t'f d · c ktir Bu mud- ' 

'> "3 Oo S · ıs 1 8 e emıye e . · nüş masrafları için polis kol- . <.ıte ' 1 on ajans haberleri, detten evvel çekılenler, mes- .. v •• • 1 
}(). ~, esham talıvilAt. kambi · lekte biç bir bak talep etmi· leJı ?ıu~~rlügu talıplera kar- 1 

2~~ut borsı1sı (fiyat) yecek devlet tahsilleri içinken şı bır guna taahhUtte buluna-

tevzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 25 1 

EylQI tarihinde icra olunacak ~l. ) ',ıo Müzik ( Caıband • dilerine yapılan muarifi öde- maz. J 

23 5 
meye mecburdurlar. Bil pAra- Yalnız mUracaalcılarm An· ve her keşidede aşağıdaki 

• Pı ), 5,24 Yarır:ki proğram. yı ödemedikçe, liseler hakkın- karaya gelişleri anından sıaev ikramiyeler dağıtılacaktır: 
dıki kanun ve nizamlara tabi~onunun kendile~in~ t~bliğ gi.l Tllrlı. liralık 

lıq~ olarak ve 1237 sayılı kanunu- nUne kadar polıs kolleji bina~ 1 adet T. L. 1000.-

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo . ooo.coo Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para tJiriktirerılere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. ı 

4 Adet 1.000 Liralı" 4.000 Lira 
4 ,, 500 h 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J.000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo .. 
120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3.i>oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde 0/0 20 fazJasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylOI, Birincikılnun, 

1 Mart ve haziran tarihlerinde çekilecektir. 
.......................................................... 

ı-Sayın Bayan ve Baylara-· 
MÜHİM BİR MÜJDE 

UIQ ~o sene evvel tele- DUO ikinci maddesi k kmüne s~~da parasız yatınlır ve yedı 4 ,, " 250.-

to . tevfikan, borçlarını tamamen rılırler. 5 ,, ., 100.- 1 

Q Cl~~İJ8 ahnmamlŞİI ödemedikçe, devlet ~•ir~ler~ 3 ~ Mllsab:tka imtiha· 25 ,, ,, 5o.-

Sıcaklar geldi . diye sakın tel•ş etmeyiniz çilnkü 
her şeyin bir kolayı vardır oda ancak bakikı ve en 
yüksek limon çiçeği esanslarile imal ve taktir edilen 
90 derecelik Ülgen kolonyalarını kullanmakla bertaraf 
edilir çünki Ülgen kolonyaları vücuda serinlik ciğer Iere 
kuvvet sinirlere sükunet verir· Graf . ·-. ile hususi müessilerinın hıç .b~ nı gUailndan sonra vilrud ede 50 ,, ,, 25 •• 

1~leş0Illı ıa~~. Bel __ ıcad eddıgı risinde kullanılmazlar. Bu .gıbı c~kler için hususi ve mUnfe· Ceman S!> aded T.L. SOOO.-
lct\ka lak ~ıızzat gnstermok ve leri resmen vuku bulacak ıbta rıd sınav acılarnaz. 
trıarı l ~ırn etmek istcdıği zı1.- ra r•ğmen istihdam eden mü 4 - Seçme sıoavınde mu Türk liralık ikramiye, 
~Otk·~~:ğıl lıalk, lıütün Nev- esseseler, tazminah üzerine vaffak olanlardan alınacak ta. Aile sandığı besabında
eltiın ıl~jt.el~ri, yahanr.ının icad almış sayılırlar. 1 ahhUt ve kefalet senedi kollej ki mevduatı kur'anın keşide 
~ltıı ve 

1
1 _ığı şeye inanınamab 21 - t<olleje kabul edi mUdürlüaUnce sınav neticesi edildiği tarihe tekaddümeden 

1t\eJ ııı· ı · v d " r d erin· " e ıenıımyct verme- Jecek taleben olup aşagı a kendilerine bildirildikten son altı ay zar ın a: 
~lttıiuıe 1 1~kııyuculttrına tenbilı yazılı sebeplerden ötürü tart ra t~nzim ettirilir. T. L. 50.- Tnrk lirasın· 

f( l d" 1 h . ki . ·ı İlk · · e ıleo er veya ut ıste erı 1 e 5 - Her yıl kolleji n yal dan aşağı düşmemiş olan her 
~e evv 

1fl~fon, hundan altmış tahsili terkeyleyenler, tazmi- nız 1. nci sınıfı ıçın seçme mudi bu keşidelere iştirak 
~u~'Gn : ıdacl edildiği halde nlla tabi tutul~cakl.ar.dır. sınavı açılır. ve talebe kabul edcektir. 
~llrı.c.'loı rtı~ tltmizde çor.uk A - Üst uıte ıki yıl; meş olunur. ı.------------' 

1 
r)e lıalıne 11el(ı·1 ru ve mub"k bir sebebe da- , 

{ l<iı " . V \ N il b t ı ~ ~Uteı:~aıılar ih~ttetel~bular dayaa~aksı~ı~, ~er•~ ~ıl~ .ok~· atan daş ; 0 e ÇI 
llıtvj ~sıs ge~ınen hır va· ma muddebnın uçte .. ıkısı nıs 

h ...... 
8
i/<•yle diyordu: b~tinde derslere devam etmeı' Hava tehlikesini dü- ~ Eczane 

k~kır tel ~ı·kes Jıek ftl:l bilir ki, diği için sınavlara kabul edil· .. n Ve ku umu na J 10 Haziran . 939 da 1 loınetı·e ınsaıı selini yüzlerce miyerek .ıınıfta kalmak ve bu I ŞU d r 
1 Ye nakledenıez. yüzden \lollejdeo çıkarılmak, yar ım et. tsTI KAMEr Eczenesidir 

-=-- --o-
Kulağınızda kUpe olsun eviailden dışarı çıktığımı 

zeman mutla~a yanmı;1,da bir miiitar Ülgen kolonyasını 
bulundurunuz. 

=========~======== 
Ülgen ıtriyat mağazası d~ima taze yeni ve modern 

çeıitler getirmekle her kesın teveccühünü kazanmış 
en zarif hediyelerinizi ancık ülgen ıtriyat magazasın
dan gayet ucuz fiyatla tedarik ede bilirsioi%. 

o:::::==::::::=:===--
SAÇ LOSİONU 

Saçların sukutuna mani olur. Tuvaleti tesbit eder. 
Fiatı 75 kuruşdır. 

DİŞ SUYU 
Diş etlMini takviye edip dişleri temizler ve teshil 

eder. Fi atı 50 kuruş1ı r ..... 
YAGLI KREM 

Kolluk altı ve ayak terlemesine muni olur latif rayi 
hah f ı atı Go kı ıruşuır. 
URA Y CADDESl 0LGEN ITRIYAT MAGAZASl No. 24 

• 
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i l A N 

Ta, sus mal müdürlOğün~en 
Taponun Muhammen kıy 

Miktarı Cinsi Mahallesi t.rihi No. Lira K. 
40 l M2 tabtani ve fevka Şehit kerim Eyliil 67 G80 00 

ni yedi odalı bir :l35 68 
bab hanenin üç 
te bir sehmi 

Hududu Şa ı k~uı ıarıkı am garlwn sahihi ıııiilk 
şinrnlt• 11 l~r·ıkı anı ,·r. Ohamos h in1go~ 
ve Köus hantısile Bo"calı,·an IH iH!~z::ı sı 

~. .J u 

Cfl n u ben sahi ui ıu li 1 k lu· fk r rrsi 

eski öloü Cinai Mahallesi 
Mikbuı Taponun Muhammen kıy 

tarihi No. Lira K. 
300 arşın Bir b~b düiıka Eski ırkat K.snoi 280 00 

nıo 46 sehimde pazarı 340 
46.5 sehmi 

llutludu Ceplwsi ,. ~ ytısari lar· ıkı am y~ıuiui ha 
cı .\lemel hamis iken veres+>sine gt.tçerı 
diikkaıı arkası mil_aran Boğçahy~uı ve 
mü:;ıterf'kln~i ıkerı Ömer ve Boğcı..1lıya11 

Miktarı 
eski ölçü 

dfıkkaııları 
Taponun Muhammen kıy 

Cinsi Mahallesi tarihi No. Lira K. 

Yeni • 
s-ın e 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 
içten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 

YENİ :ı.v.ı:ER.S!N DE BUL UR.SUNUZ 

Siyasi gündelik-ga ete 

Yen ·ı Mersı·n • ı ı Yıllık Fasılasız intişarın 
• da muvaf f ahiyetini halktan 

~-------------~---------
gördüğü rağbete borçludur. 

V E N İ 1\ 1 ER S İ N : SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YlNI 
ME R Si N sütunlan açıktu. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

:lO arşın Bir 1ba b dükka Eski lrkat K, seni 240 00 j 

4H,5 sehmi 
1 nın 64 sehimde pezarı :l40 YENı• ME 

lhı luclu Ceblu~si ve VP.S ıri tarıkı am vemini ha
cı Memet lı~ mi"İ i ~ P.n verPs;si ne gPçen 
diik~an ar ka~ı ~lilıran Bu~cal ıvan Vfl 

ıııiişterekleri ikt'n Öm+> r ve 'Boğ~ala~·an 
dükkaııl d rı 

Miktara 
eski ölçü 
280 arşio 

Hududu 

Cinsi Mahallesi 
Bir bab dükki Eski lrkat 
nın 64 sehim de pazarı 
46,5 sehmi 

Taponuu Muhammen kıy 
tarihi No. Ura K. 
K. sani 1120 00 
~40 

Y t- nı i n i la r ı k ı a m y P sa I' i ~I a h mu l p a ş a 
dlikkaı lnrı CPphflsi tarıkı anı al'ka"ı 
~laluuut paşa düklArıları 

Yukar,la hudul mıklar ve sair evs:ıfı vazıh . 
haue ve diikkarılar uıilli Pmlaka ajt olup tPıufi_ 
ken salıl .:-. c~ğından ı -6 939 larihindtırı ili haren 
yirmi giin müd•ifltle açık arllırm:ıyJ konulnıuştur 

T~lıplcrin 20-6 g .1!:1 tarihi111lH ~ üzıle 7,5 pı~~ 

ak çasi le Tarsus mal rn lid ii rliiğiiudP. miiteşek b 1 I 1 
satış komisyonuna müra ca a tları ilan oluııur. 

8-10 - 14 - 18 1 

i L A N 
eı sin Bele~iye Riyasetinden 
1Pıhalıauede v(ıki ba ğırsakhantıde ı 6 939 la 

rih iruh·n 31 Ma)' IS 940 rıiltayPtirıe k·uiar lıir ~enP 

Taba ait bütün 
ve süratl 

• • 
1 erı 

ya ar. 
cuz 

En yeni ve çok çeşi i harfleri 
Veni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 

KİTAP G-.A2' ETE VE 'Iv.tEC~U A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğen~irmek şer tile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabııl ve tezeldengönderilir. 

müddetle açık e~silme snr~tilP ve pPŞİn pura ile -----------------------------

Güven 
Sigorta Sosetesi 

. ortası 
010 10 ratlı Aile sıg. 

1 hakkı nda bir nıısa 

MİSll.L 
25 •' 30 yaşında bir kiııı•e . ot' 

ne müddetle 5000 liraya ';'' d• 
at olursa bu müddet ıar~':er· 
her sene 193 lira ücret 0 ıse 
Sigortalı vadede bayat~a rt• 
5000 lirayı bizzat alır. sıgo ol· 
lı vadeden mesela sigorta r• 
duğu tarihten bir aene ·~:~i 
vefat ederse ailesi a.şaıı 
para1arı ahr; 

Sigortalı mebJağın OO 
% 10 u derhal. •. lira 5 
24 ıene muddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola- oOO 
rak;.. 500X24 _ 12 
Vade gelince ıi-
ğortalı meblağ ~ 

lira 17500 ~ 
Sigortah meblağ, •0~,. 

ıigorta\nın vadesinde, sig0 ~· 
lı berhayat ise kendisine~ ııııl 
gortalı vadeden evvel old'f 
ise hak sahiplerine te 

1 

edilir. ·~ 
M0MESS1 

Vasfi O~ 

E R S i ~ 
~ 

Nüshası 5 Kurue~0 

Abone ) Türkiye fiıırıC 
•1ri~ Şerait için ~ 

Senelik 1200 Kr.. 2o~O ~ 
Altıaylık 600 ıooD 
Oç aylık 300 50J 

Bir aylık ıoo YoktLI'' 

Ruesmi ilanatın satırı ıO ~e 
Kruştur: _J/Pı t. 

Sağlık 
Eczanesi 
, ersin Gümrük karşısı~~' 

her nevi AvrtJP~' t~ 
Yerli eczayı tıbb~; 

ye ve müstahzaf4 1ıı 

bulunur. 

kiraya verilecektir. 
Kira lwde! mtılı<"ıuuini lfiO liradır. Talip 

lnılunaularıu yiizrle 7,5 nıuvt!~kal teminat makbuz 
1 L A H .!=--=--~--------------=---------------

veya ha11ka nwktuhile htıralwr20 6 939 salı güufı 
saat ıs de bt1lediye euciirııenine müracaat e)'lem~ 

lçel Def ter~arhğından 
EŞYAl\l~ Cl~Sı 

leri ihin olunur. 120 lrn r k i r k u v ve t i n d e s i l i 11 d i rl e r i v a n ,. a rı a 1 rn · 
7-10-15-20 . " 

------------------- hıni orLada lıalaL kayışlı 120 libre taıyıhlı hir adPt 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 

blivük buhar ruakinası. 
"' 

Bedt•li llulıamnıerıtısi : 1800 lira 

B••le ii)'e tanzifat lıay vanlarının 939 yılı ihli- EŞ YANIN CiNSi 
yacı için 38190 Kilo aqrn ve 38190 kilo saman açık 14 kadem 4ı2o meıre lıoy 4130 ~adenı ıı~g 
eksiltme suretiyle salın alıııacaklır. metre kutrunda tek ocaklı 1 l kede murabbaı 

Rir k .ıo ~.rpanm muhammen kıymeti dör~ ız•1aralı 23 metre murabbaı kızdırıcı satıhlı düz 
kuruş ve hır kılo s'.lmanırı uıuhamruen l\ıymelı ? . . . . . 
·ı,· k k ·ı t . 1 k ktilhanlı korniş sıstemı ana makmPsının buhar 
ıa.ı uruştur. e sı lm~ şaı uamesı parasız o ara 
bel~cHJe mulıasPbesiııden alırrnbilir. Hu mıktar kazanı. 
arpa ve samauı vermeye lalip buluna1ılaran yiizde Bedeli nıuhamuıeni : J oso lira 
7.5 muvakkat teminat makhnzn veya mPktubu . . 
ilP. lwraber 20 5 ·939 salı giirı ii s~ at ıs dP bPledi. . ler~w kırtası ). e dP pos:nda emval' m~lrii k ~) e 
,.e encümenine mliraca~t H\ lenıclf~ri ilan olunur. aıl şekerleme fah•·ık.ası alatırulan yukarıda cıns 
.. · 7 - 10 -15 - 20 ve miktarı yaz•lı iki kaltııu makine ve ktn.an 15 

1 Kulak, Boğaz, Hıırun. ~liirnhassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 

giin müJdellt- ~çtk aruırn aya kouulıuuşlur. 

21-6-9:i9 Çarşamba günii saat ıs de ilıalesi ) apı

lacağından talip ola nlarrn y iizde 7 /50 temi rıa ıl arını 
)alırarak .leflerdarlıkda nıiiteşekkil koıııiisyona 

Hastalannı hergün sa~t 

ile muayene ve tedavi eder. 
onbeıten ıonra kabul müraca~lları iları olunur. 

• 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 
7-10- 16 ıo 

Yeni Merı:n Basımevinde Baaılmı~şır 

T. ·ş b nkası 
19:19 

Küçük ca ri hesaplar ikra mieplatı' 

32,000 lira mül{afat 
KuraltJr . l Subat l ~lavı~ l Euhil 26 • ' .. .,, J ' 

Ağustos, 1 ikincitflşrin 

TAHifJLEltlNOE CEKiLECEK TiH. 
• 

" 
1.ooo 

,, 500 
" - 4.ooo ,, 

" 
~50 ,, - 4 000 ,, 

,, loo ., = 6.000 " 
. ' - 4750 ,, . 50 " 

" 25 
" - 6,250 ,, 

32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuraltrd• 

dahil edilecktir . ~ 

· bıri1'' 
T . iŞ Book sına para y llrmakla, y•lnıı para . 

tirmiş olmaz, ayni zam~nd taJiinizi de deneoııf 
zrsunu. 


