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4bdülfettah Yahya Paşa An karadan ar e 

ist~n~.u~a gittiler :~~=~ia~;~i 1 Almanyanın istekleri 
Muhterem mısafırımız Haydarpaşa garında, Yahudiler için Je 1 Bir İngiliz gazetesine .göre 
karşılandı ve Perapalas oteline misafir edildi 1

Je bir kanun tayı- başlıca aiti hedefi nelermiş? 
hası hazırlandı 

Kardeş ~1ısır Hariciye Nazırı Cumhuriyet Londra. - Sunday Dispatch ! 5 - SJven kanalı idare 
Ankara 22 "Radyo" - gazetesi, eiyasi muharririnin im şeklil!in değietirilmesi, 

abidesiı1e bir çelE,nk ko)1du Hohem1a ve Morevya ~abu zası altında Alman hedeflerine 6 - Almanyanin müstemle 
dileri hakhındaki kl\nuu lAyiha dair bir makale neeretmietir. 

1 
ke isteklerinin nazarı dikkate 

sı Berlinde meclise verilmi:ftir Makalere göre baelıca eun alınması. 
lstanbul Valisi şereflerine bir öğle ziyafeti verdiler Bu ldyihaya göre: rahudilor hu farı istiror : Bu gazeteye göre Alman er 

susi müsaade almadan arazi, em . Ih kı - Danzingin Almanyara kAnı harbiyesi eunları düeün· 
~nkara 22 a .a "Radyodan" 

L Muhterem misafirimiz " Mısır 
•ıari . 
1 cıu uaıırı ekselans Abdül 
l\fah " ı k .ı ah fa paea bu sabah re 
b~ atıerinde Türki1enin yeni Ka 
ıre e r· . k. f. 

1 o ırı ve Mısırın es ı se ır 
eri 1 • 0 duQu halde lnstaııbula mu 
rıeaıat etmietir. 

8 IIasdarpaea istasyonunda 
tılediye reisi Lü\fi Ktrdar, Is 

laııb ll ut komutanı General Halis 
1Yıkta7, Emnifel direktörü, Mı 

•ır 

1 
general konsolosu te konsa 

0.a erkanı ile kalatJalık bir halk 
~ııı . 

esı tarafından kar~ılanmıslar 
dır B d 1' -r . 
1~ • ura a po ıs mu rezesı se 

ili resmini ifa atmietar 

k "'a [R ] · f . 1 a 1
' • kt d. An ·nrn. ~:. ad)·o - bır çelonk konuuş vo de torı tak, esham tahvilat altın ve plli 2 ·ı .11 . 0 t A me e ır : · 1 - ogı eranın r a vru· 

~1ı ır Iforiçiye nfı:.r.ın ı\ b- ınahsu:rn iımr.a ctuıl~tir. 1 tin ve buna mümasil kıymetli pa ve Balkaulıırla her türlü si)'a 1 - Temmuz sanuııdn dai· 
diilfottnlı .. ı~alı.rn Pu~a .s~a~ . Buraüa k~ndile~·ine bir ~o~ 

1 
taelar ve sdir~ satıu alamıyacakl si ve iktisadi aldkasını :k~smesi mi seferberliğin ikmnli,ı 

10,!lO da t:-ıtnııbul ralısını lıs mi.ifrozo:n selam resmını !ardır. (Almanra buralarını hayatı saha 2 - Fransız hududundaki 
1 • b A · d h d'l • addedivor Siegfried hattının takviyesi, zivaret etmiş ve bu zivnret ifa etmiı-ı Yahn1 pasa ura- ynı zaman a ya u ı er ,a il • 

sa.at onbiruo inde cdihı~i~tir. f dan Per~~palas~ dÜn~ii~tür. rafından kırmetli mücevheratın 3 - Cebelültarık'ın ispanya 3 - Oekya ve Slovakyada 

1\1 1 
• .. • . .. t ı a t .. ·t Peı·" ) 11 sta ı harice Qlkarı!maeı da men edil ya verilmesi, asker tahşidi ve islihkllmlar ra 

u ıtorom ıımmiırımız lllll ea Daa on u~ e nl 1 a f . 4 - Cibutinin idaresinde pilması, 
kibon 1'iirkiycnin Kahire ol- ' '"il:'Lyct maka.mı tarafından· mektedır. . • • İtalya lel1inde deA'ieiklik yapıl· 4 - Polonya hud,Jdunda 

· - 1 f'l · b. ··rrı , · .. ~ t· I Yahudıler hukumete bu gi 
ııisi ılo lıil'likto snat 11.2<> do ı-ıore crıno ır U6 o zıJ .. ııe ı . _ . . . ması, bir müdafaa haltı ineası. 
~ • , 

1 bı eı;ıya, altın, platın vesaırelerı 
Oıııııhuriyot fıbiuosiııe gidorok vcrilıni~tir. hakkında bir befanname vere 

Sovyetler B•ırlig"' İ cekl~~::·babası üo göbege ka 
dar rohudi olanlar Vahudı akle 

İngiltere ve Fransa görüşme:.,~~:·k;:~i;~i:~· .~u":,~·:;" ··.:: • d • dirde Yahudi addedilecektir. Bp 
lerı devam e ıyor müessesesede <;alıoanların azını 

Avt1sturya esl{i Başvekili 

Şuşnig Nerede? 
lla ı\bctülfetloh ~ahya paea 

Ydarpaeadan Ulev upuriy 8 
le "tophane iskelesine çıkmıelat • 
te 

_ da yahudiler teekil ederse sahi 

Molotofa verilen yeni teklifler de evvelkilerin aym~ır :~d~~~a;~~r~:0~~:::k~~·rası fa 

Madam Şuşnige kocasını 
görmek menedildi 

Bir İngiliz gazetesi )'azıyor: bık Avusturya baevekili Kurt 
Von Şuşnigiu her zamaııki gibi 
Viyana Gastaposu merkez bigas1 
olan ~letropol otelinde olduQunu 
bildirmektedir. 

1 
°ractan otomobillerle Pıırapa 

raa 0teıine gitm isler. 
Tas ajansı, mülakatın memnuniyet 

verici bir neticeye varm_adığını bildiriyor 
Ankara 22 "Radyo" - 1 terakki kRydedih:bilecek bir ma 

An~ara · İstan~ul arasm~a 
"Doktor Şuşnig'in arkad t: ııla 

rı son gönlerde sabık Baeveki 
lin likibetiyle pek yakından ala 
kadar olmaktadır. 

Evvelce bahada bir kere Mahpusun akibeti hakkında 

ürkkuşu 
~il osu Sovset hariciye komiseri hiyet yoktur. 

b Tas ujausı; bu mülAkahn 

Yeni bir telef on 
hattı yapıldı 

kocasım görmek müsaadesini al çıkau e .ı yialara, tatbik olunan 
Ankara ile Istanbul arnsıoda I mıe oh.n Şuşnıg bir kaç hafta 1 kısa müddetli tecridin sebebi1et 

ki telefon ballarının ihtiyaca kifa danberi kocusını görmemekle vermiş olduğu zannedilmektedir. 
yet etmemesi yUzOoden abonele ve ondan bahsedildiğini ieitme Karısının her zaman iQin hafta 

Orı,. Aj~~~da mu-
Molotof lngiliz ve Fransız ü 

memauniret verici bir neticeye 
yük elçilerini ve murahhas Sir 

vardığı kaydedilmekıedir. 

VQf f okiyetli uçuşlar 
yaptı 

Straug,ı kabul etmietir. fugiliz 
Sir Strang bu gün tayyare rin hazan uzun mUddet beklemesi mektedir. da bır defa muıılazaman kocası 

elçisi yeni lngiliz ve Frausız tek ile Londraya dönecekler. ı i 
lifleri Molotofa ıe'°di edilmiştir cap ediyordu. Bu vaziyet göz Geçenlerde Berlinde neeredi nı görmeğe müsnndesi vardır. 

lngıliz ~azeteleri bu müıa önUne alııo posta telgraf ve tele len resmi bir teblıQde o&kl bae E ski başvekilin on dört "a 

r amrecilerimiz şerefine 
~ütük ~ir ziyafet verildi 

Yeni teklif bundan evvelki k ı h · d ı · 1 f Ud 10,.,ll b lkl U /1 

ere erin e emmıyet 0 ayısıy e on umum m nr & u m vekil Şueningin kuıa müdde\le eındaki oğlu da kendi yaeınciaki 
Iııgi1izlerın tekliflerinden başka zaruri olarak yavae fürüyecegi . him şehir arasında yeni bir devre t 't d'l · ld x. b -dd - k k 

J 

ecrı e ı mıe o uf!;u u mu e butün er e çocuklar gibi Hit 
bir şey de~ildir. Oörüemelerde ni Jazmaktadırlar teşkUlne karur vermiş ve bir mUd j tin rnnra erdiği bildirilmekte !er geııoliği teskiliitına k&fdehi 

T k· ı"" K L detlenberl çalışmağa b11şlamış bu idi rilmi§\İr. Şimdi 3 üncü kıtada 
Hatay 0Ş l at allllll ayı- ııunmaktadır. . .Alman t0 blix.i 11dur: b 

Ankara 22 a.a "Radrodan" • Haber aldığımıza gore Ank.a " ., • 6 • mec uri askeri talimlere ietirak 
liıı Adana dün akeam Yeni ote h 381 h azı f la Il 1y Ü f ra ·.İstanbul hattına ilave edilen "Alman idarı mahafili, sa etmektedir." 
c

11 
ıte Türk Kusu filosu tayyare . yem telefon devresi bu ay başına 

leleri 6erofine mükellef bir ziya k · ı ~ t k . 1 kadar bitmiş ve 1 Temmnzda iş Son 
~e l'erınietir. Ziyafetle Vali, as Anta ya vı aye mer ezı ı •etmiye açılmış olacaktır. Bu SU · - ---------------

büt, kuınaodan, balediye reisi, • / • K kh retle İstanbul ile aramııdakl tele 
ıırlun teekil~t mümessilleri ha lskenderun, Bey an, Reyhanıye, ırı an fon hatlarının sayısı Oçe çıkmış haberler 

bu\unmuetur. kaza olacaktır ! olacaktır. Kuran portör tesisatı da ----
0111 'l'ürk kueu filosu her yerde 1 hesaba katılınca bu Oç hatla ayn~ ------------------------
b UQu gibi burada da bu sa Ankara - Hatay teekilAt 11\lre 12 nabife ve 4 yüz köy bu zam1ında 12 muhavere temin edı Jsviçre Milli müdafaa için bir milvar 
llh h 1 - 0 b" kk • t 'lebllecektir. Fakat TUrktye'nln en .., lla eıecanlı ve Qok alkıelanan rihasını hazırlamak uzere a ı launacaktır •. Bu sureti~ tee_e u 1 r k h d 
'' hareketleri yapmıelardır. l liva Vekftleti müsteearı Nazif Er ı edecek takrıben 850 bın nufus~~ 1 bllyllk lkl şebrl arasındaki tele ,-ran arca 1 

b 
Dçuıııı r ld ,. h V k· ı t -1 Antakya vilAyeli nüfus safısı ıtı fon konuşması ihtiyacı bu suretle 

ı 1 va ın f~pı ı.ı sa arı k. · bockaııııx.ında e a e oıu 1 . dil 1 1 I 
il 'lrce halk k k d dol 1 ınıo. ~ 5 kk k . I bariyle Trabzondan sonra. m~m i dahi tamamen tatmın e m ş 0 Ankara 22 "Radyo,.- sviQrede konfederasyon reisi sörlediği 

~~rrrıue b pe er .6~ en I messıllerınden müre ep omıs leketimizln en kalabalık bır v1la mıyacaktır. Oaun için de umum bir nutukta ezcümle ourıları sörlemi~tir= 
Türk ulunma~ta ıdl. yon çalıemalarına ~evam ~tmek 1 ytJli olacaklır. 1 müdQrJl.1k tedbirler almnktadır. lsviçre milleti bir anda büyük tahavvüller rapmara amadedir. 

~Gu nı· .Kueu fılosu hava bu 'tedir. Alınan hususı malumaıa Hata1 ın her türlü ielerinijAbonelerln hiç beklemeden, iste' lsviçreliler, tehlike Qaııı Qalınınca bir dakikada birleeirler 
l(aY&er~saıt olmadığından ~srın 1 göre. Hatar vilA)'etioin merkezi anavatanın ahenktar bir eekilde 

1 
dikleri anda İstanbul ile veya An leviçre bu son bir sane içinde milli müdafaa iQin bir milrar 

'") 19 hareket edecektır. ı Antakya olacak, İskenderun Bey yürütmek ve bu sureıle yurdu kara ile konuşabllmelfırl için lhtl frank harcamıelır. 
~On l d k· ilin, Reıhaniye, Kırıkhan . kaza bu parçasının bütün ihtiyaçları j yacıo icap ettirdiği nlsbette devre Küçük bir memleket için büyük bir fedakArlıktır, Memlekeıl 
t... gıı a merke7.leri olarak idare edıle~ek nı kareılamak üzere vekaletler 1 vllcuda getirmek için de bir yan mizin her zaman bu gibi fedakarlıklrırk hazır oldu~una kaniim 
ll a lk • d tir. Bu kazalara bajtlı olmak uze Lazırhklar yapmaktır. dan çalışılmaktadır. Bu işlerin 

evın e H l h . . kiv t k . d·t k j939 senesi sonuna kadar bıttrn Jngilterenin Polonyaya yapacağı istikraz 1( a ep şe rı ı .., e a sım e ı ece ı mış olması ve telefon işlerimizin l 
~rtıı/uş yıldönümü •• .. t k · .. • biç bir şikayete mahal bırak~ıya · Ankara 22 "Radyo" - t?giltere hükumeti Poloııvava ffl.pa 

~ero • l l d Musluman mın a asını mus cak mükemmellvote varması ıçlo cağı istikraz Polouııanın lngıl\ereden harp malzemesi ve iptidl'İ 
A. aım e kut an ı .. b. ı· .d d k lbummttlı blr gayretle çalışılmakta maddeler ı:ılmasına medar olacaktır. 
ztıkara, 22 a.a· (Radyodan) luman ır va 1 1 are e ece ıd-ır_. ____ , __ --:: 

bııht 00Ruldakta acı iegalio ni· . 
1 

. . •• B • 
~ı l:l bulduğu 21 Haziran aksa Halepten Berut gazetelerıne 

1 

DıQ'er bır habere gore Ha 1 lr memur 
1-ııtı alketinde bürük bir top· razılıror: lep mıntakasına Cezire ve Laz· j 

~llDılmıetır. Suriyenio mıntakalara ayıra 
1 
kire de ilhak edilerek burası ar · aranıyor 

baeıa0 eraeime btikUU mareile rak bir müıtakil eralet haliı de rı bir devlet olarak illin oluna IJiso tahsilini ikmal et 
~~il !J.~ı~e.. Sadi Varl~k tarafın idare edileceği hakkındaki sari cak ve reni idare eekli Tül'k mi~, usulü nıulıa~cbeyo va-
1Qıehit tdare kudretıoln rarat alar devam etmektedir. Verilen Frasız anlaemasının ildoını mü j kıf asgari be~yi.iı lira kefa-

l eserler canlandırılmıetır . · k · b"k k ı t 1 ı b" ~G llkilabı . . bir haberde, Halep eehrı hırıstı tea ı.P tat ı olunaca tır . e vero >i ir genç ıı· ıno-
f tıa k n bıdayetınden bu _ 1• dl 1 .ki o Uçüooü rivayete göre de, mur aranmaktadır. 1.ıhıaıı -h adar · d .A'. ren 'e mus uman o ye ı ile 

. Şebinkarahisar platu bir heyet 
tarafından tetkik ediliyor 

Ankara 22 "Radro" -
Şebinkorahisarın evvelce fap\Jrılcın imar plAnını tetkike 

memur edilen heyet Karahısara gelllrek tetkiklerine baelamıetır 

Yunan ~rah donanma manevralarında ~ulunaca~ 
tılar e toplantıda bulo ı 1 K il k ·ıan ede • - Ankara 22 "R"dvo" - Atinadan bildiriliyor: 

lıea Ko."sterilmı·aı·ır. sıoı müslüman vali, hırıstiran na 0 ura~ 0 sun ra 1 • 
1 

. Yeni Mersin matbnnı:n il il 

~~at titın ıı geQır 1 1 sa· ayrılarak ve müslümhn mıntaka Fransa. Suriyade her ne bahası bilenler şa)·aıu tercihtir.. \ 

~ "' k ıa ti d k Yunan kralı donamanın manevraiarmı takip iQin Atinadan 
'eriı . r~eıaıe iat\kHil mareile son 1 mıntahaeıot da hırıstiyan bir va ce ve ' .1 f~ er a emı mer ezı ınü<lürliiğüne müracaat. 

lllıeıır. li idare edecektir. ret ueulıyle ıdare olunacaklardır ------------- ayrılmıetır 

• 
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YENl MEl\SIN Sayfa : 2 __ 

Renkli Camın ·1 ~~:;~~:·"' şehrimizde. ilk ve Orta tedrisat 
oıcar ı ı\_Qılan sergıler k d kO-
~ a ros a · Her Zaman insanhıl' s· .. l Tn.rso. 

H " b • k t ıı u~maz ' a.. guu o ur 

Anlatdıkları! .. 

er gun ırço yur • k' D . ı t s·ı·t·k ,.oıuu .. 
ta ı omu: a~, ı ı ·o •. il ıd 

- Onu alma~a geldiuizjadım atmıetı. SükOnetini muha daşlar tarafından Her yıl yediyiiz ög'"' retmen gi- daki Kız kulesi, l\Iersııı od 
Mösyö. Sizi etime davet etme- faza edemireceğiai anladı der Yumuktcpc do dil dükor, 00~0 
dim. Bizi kızımla ve madam döltb~I nr~u v~ maksadı kelimeleri ge.zi/İyor riyüf, 500 ÖQ_ retmen ayrılıyor yanar, anhyana sır siiyler 
NQrua ile 1alnız bırakmanızı uı takıbeUı. < . .ı süylenon sırları saklar. k 
rica edece"ı·m. - Beni diuleriniz mösyö, Şolırimi~ Halkovindo ve " , k 1 . d 1 I>l·ı· n\·.n bu, nalor du.v<l. u·tı··' '" · ~laarif vekuleli ilk ve orta 1 menlerin memle et erın en a7rı ., ... v 

'Misafirperverli~inize harra hem beni iyi dinle)'iniz. Madem < .. nnkayıı okuln saloıılnrında tedrisat müesseselerinde çalıean mamaları için tebliğler dergisin neler duyuyor ve neler ışı 
nım. Dıearlarda yaeadı~ınız bel ki on bee senelik bir maziyi ka a~ılaıı Diki~ YO .NakJ~ ~ergile- öğretmenlerin umumi durumla de bir de tamim neeralmietir. yonız. dil' 
li. 8üzan artık kalk gidelim. ~ • rıstırmak cüretini kendinizde ri lıor giiıı hirçok ziyarct<(İlcr riJle yakından meşgul olarak öğ 1 Vekaletin ıuıtuğu istikamet Ate~ ol mı yan yerden .. ol> 
kol tabii sende beraber ge

1
e buldunuz nihayete kadar devam ta.rafıntl:uı gczilnıoktc, te~lıir retmenlerin ihtiyaçlarını ttHkik lere göre öğretmenlik kadrosu m:ın çıkuıa;r,, derler bll\ı· 

cekıiıı. Bize · kareı gösterilen edıniz Şimdi susuyorsunuz, öy ctlilon i:;;lor tetkik edilmekte etme~e karar verınistir. na ht>r yıl ilk ve orta kısımlar i~ittiklorimize iuaumnyıı. ~oı 
hüsnü kabule eahit oldunuz. lemı'? Oo beş sene sonra sizı <lir. Bu karara göre her yıl ege olmak üzere 7 yüz ö~retmen gir lan deriz. Atalarımız yıı 

Martam dö Norua oı;ları tes yine ayni tıekilde, hiç deA'ieme Düıı <Janlrnva okulundaki menlik kadrosuna gium öğret mektedir. Buna mukabil mevcut yok, yanlı~ı var derlor ... ııtJ' 
kin etmeğe çalıearak : { mie buldum. Yalnız çok fazlı.. :-ıorgiyi zi~rarct ~don hir hayan menlerin sayıları üzerinde ehem !arın arasından 5 ııüı öğretme Ruhu olmıyan şey kO 

- Yılber rica ederim beni yaelanmıe, ve fıpranmıe bir çeh ı · rııı· yetle durmue, 0··"'retmenlerin nin de arrıldıl'\>ı tesbit edihniQ ı;:ur· mu.~ ·1 ı···"'c"'k~iııfa.. ı, o1rnyucuıııuzun gürü~ onno ,; 8 v " u .•"' v ,.
0

,. b ·ır kaç dakika Mödyö Lanje ile nniz var. · b. k k d in •· B · et c"dd t tk'k· B b vere 
b a.it bir '.·a;r,umn a..vnen aı-ali-ı- mühım ı r ısmınıu a roya ,ır. u vazıf ı en e ı ı una en cevap J"İ 

1 b k H Bu• ku" n u - Kiifı' ricaederim ! ·~ 0 b k f · be " yanız ıra er eey lisap etlikten bir lcaç yıl sonra icabeden ir ey iyettır. den-ilim. Belki _konuşur, 
lacak .. 0 sı'ze Nı'kolu tekrar geti- _ Kllfimi dediniz ? Henüz <la ne~rodiyoruz. b 

• istifa etlikleri, başka memuriyet Vekalet bu iei esaslı surette konu~maz. 
rece~im. . . e5züme baeladım, 00 ~ee ~e~e ~e~i Yurt sergisi lere ne,.tikleri görülmüe\ür. eledikttin sonra bir rapor tanziın 1 · 1 ·ııd1ıı1 

- Harır olamaz 
00 gı 1 

sonra, beni lut en ın erı · ın 1 a arı Vazifeli dikkate alan Maarif edecek, raporu Maarif Şurasına b tt k • f d J nız ı t b 1 e v !'apaza, hamile nr ~ 
ten sonra burada kalmanızı me· Bundan on bee sene svtel. b_ ir. Eskı' Bit-ki Yurdunun Halk götürmiişlor v~ sormuşlar·· 

G _ > vekili Hasan Ali Yücel öğret verecektir. __ Bu ne doauracak' 
nederim gün sizi öldürmek üzere evınıze 1 oviııdeki ~orghıinden memnun ° Je-

- Kııımla beraber olunca• geldiğimi hiç duymadınızmı ? ı Yo müftehir nktıktaıı sonra { l l{ O l{U l f Şehrimizde dünkü - Ya, kız - ya oğlan 
damı ? Evde yoktunuz. Hny.ahoızı tesa <,'anka,·n okul;ı snloııunda ye- ' hatJa Va•ı~vefı· mı~. .1oıtrıl 

- Bilhassa kızınızla bera düfe borc;ll!SUllUZ. Sonra ke d . •• o""'~retınenlerı· M J .. }~lh.ak ... Bny papns u::: 

ber oluncc.. Oda bizimle gelecek kendime düşünmüetüm. lntikam, • • ' ö _ . . . . soyleıııı~. . ~· ııi XnkıR, Diki~ vo Hapkaeı- O 1 
b · 0 d b db h t m lık Okckdlik Yurdunun ilk Dun eo dueuk suhuen&ınl Dt"ııı kı."'Jık H!'lk ~ıucJll Annesile, ona tamamile f& ·aucı boe bir eer. ka ar e a ı • .. .. . ., " ıJ 

olan bir eahs10 arasıoda ~tered ki her eayimi ıerketmieıim, karı sorghıini do g<>rınege gittim.! Umumi müvazene 11•9 en yükEek suhunet de sının öııii:ıc.1on ıroçivorJıı 1 • 

l \ 1... 1 "1" ·e ı'le tnlebeler . 26,6 santigract olarak kayde o .1 ı k~ wdclıdebtı düt etmesine imkan bu amıyo mı, ve çocuğumu an ıyormusıı· \.apH :t mu< ıı .. 1 b • d ııu:ı. ıer zaınaıı ı, 
11

• 
. . 1 8 1 .. ütçesın en maaş dilmiştir 

1 
kt J;ııl nuı? Çocu~umu annesine rıiçıo etrafımı ~:ırdı ar. a onun on · sa t:uıat, ihtişam yo p u, t· 

rum · l ki Rahnet derece yUzde sek ··ııre Sükuoetiııi hiç bozmıyıın bıraklımıda biliyorsunuz. Sebe- kı~mıınc.1aki ilk sııııf i~lorindcn a aca ar ları kanatlarına fü:ıtlan ~o .
11 sen dit'. tecr biul söyliyecekmisiniz ? Evet ve ba~hynrnk lıcr ıımsnda ayrı VılAyet idarei husuııi 1e büd li sinema yıldızlarından ıl" Pi1er Lanje : 

- Yanlıe sö1lediniz. Babası 
diyecektiniz. Sonra bu mesele 
de mevzubahs olan siz değilsi· 

niz mÖBfÖ· Sizinle gitmek iste· 
miror Nikof. Karar veriniz. 

_ Hayır beraber gideceğiz. 

Sizinle beraber )'aeamak istemi 
yeceğine eminim. On bee sene 
den sonra insan aile reisli~i ro 
tünü ne cesaretle eline almak 

hayır ceva~ veriniz. . .. ayrı iznhat vere vere salonun. cesinden maae alan ilk ~kul. Öğ Bir amela Başın~an ag .... ır odilıni~, afa1·oza u~raı~~\;Jv' 
- Dcnı alilk~dar etmadığılııilıa,·otindoki kı:-;nıa kadar retmenlerinin de hususı budce lak bir Katolik guıın · 

için müsaa~eni_zıe susacağım. . biitü.ıı eserleri g<>. terdiler. ; den umumi muvazene büdcesine surette yaralanJı benziyordu ... 
- Ya sız Suzan, ceııap vermı1 \.,. 1 lı" . . 11 k ·eı· 'alınm·ılı:ırı hususunda Maarıf Ve ı U - Oolı. Sana oholsuıı·.11~· . . . o h 1 ur< 1111 ırmcı n ı p ı.; - • ll l n ~ 1ecekmısınız? Hayırmı . a de . . . • b. , t'k"leli ile Dahiliye Vekdleti arala 22 _ 6 _ 930 gUnU ııabahı ir zaman ar yaııınn • •· · · · ı · · · · ·· · ırı~n dokuz talobenın ır u a ııııll gıdınız. kınız bırden gıamız r? .: , .. ... p • • , h ·ve ı rında temaslara baelanmıe bu Llmıında demir iboşaltmakta bulu !aşılmaz, cn.zilıono doyu 'i·' 

evimden. Oo be" sene evvel bu l\I.IHle ne bu~ ul\. hır ce t lunmaktadır. Bunn ait kanun nan Belçika bandıralı Llmborg dı. Şimdi bak ııoyo ı]i)!ı 1111 ' 
nu yapacaktım. Bu gün ·her ııe~azıınlo çaJı.,tıklarını pok canlı, . si hazırlandıktan sonra Ka 'vapurunda çalışmakta olan Liman . sün. Daha betcı· ol deJııll·vi' 
kadar g~Q. kıtlmıasamda vicd~n1! pek nıznhln aıılatuıak~adır.. ::::ya sevkedileceklir. . l şirketi ameh~sl~den Kel kili\ SU l Kapmın carularıııuıııı ,t 
mm sesını dufurmue oldum sıze Xakışın her ~ubosıno aıt lık tedrisat öğıeLınenlerinın leyman oğlu tsmallln başıoa de ronklisi barnt göz kırptı el: 
B · d k önünde . . 1 mir düşerek ağır surette yarala k 1 .1 . k ır ister. ana avım e, ızımın muhtelif oli~lerı dm~on, renk umumi muvazene büdcesıoa a ıu 

1 
h l k ld 

1 
aş arı e ı~aret edere ~ ı\lı 

lıte en acı bir kelime bu, ~ey?~ıı okumayı, h~k:;iet e~mı~ armonisi Y~ dikkatli emek maları bu gün takarrür elmie ::: ~s: ~:r~f~deas~ s:~.~:ma~ış~:~. Adedi. Gizlice ona. sok~ld~ıı~ 
yaralıyan, iztirab veren bir ke· yı, sızı affe~e~em. Ne ., P muvaffakiyetlo bczeıııni~ bir .b~r vaziyettir. - Tedavisine devıım edllmektedlr. kulağıma fısıldadı. Bakı 
lime. Piyer, sanki kalbine eRpla yorum? Sızı evımden kovuyorum l. l lo<lir l ô~rotmenler müvazene bud !Hadiseye CUmburlyet MUddelumu bize ve halim.ize acı. at· 
nao bir bıçak darbesile sar'3ıl 1 n z~ ı.l ( • 1 

• et n ·· k k!ltl" 
an ırorsu u . . _tün Bfr nl lıiivi.ik bir zan!an cesine alındıktan sonra vazıy · mlliğl vaziyet etmiştir. ıme -adar açılan • ,e 

mıetı. Aile JUVasından uzaklaş Hıçkırıklı hır sesın bu "l .... "ıı ı·ı· . ·eceıs-ine ve !eri de düzeltilmiş olacaktır. larııııız<ln.n burnva on şıılı r 
masının gizli sebeplerini bilen bu gürültülerin arasından yük o ~ll~ll ll< ( e< l Onll) ı:ı Bı·r amela aıvag"ın- A • ,l'lb 1 .. .1· i'rtC 

· · · · ld ~ 'J cazıp uı or er gıreruı. ·~ karısının mütereddit bakışlarını seldiğini duyduk: Yurdun hırııwı scne~ı o u~u Ko-~lu" ka~ınlar 'ıç'ın 1 . . .l A k ıct;tı'l 
k '2 •• •• ı · af d r d erımızuo rengaroıı p c ıı· sezdi. mıırımı o, süklit edece tı. - Baba ı ua rağmen goru onu mu'" - on yaraıan ı 

11 
. 

1
. . urlll 

. . . aınpu erı yanar ıızı ıı t Talllk kararının müsait eekliıı Nikol, bu 1alvaran, rica fakırohnıloıı cıddmı memnun 21 _ 6 _ 939 gecesi Liman · • ' . -elC 
den Dl.ha..,eıe kadar iatifndemi eden lıiıabında, emnivetini ayui . ··ı 1 · · y ni Yurdun r 'cu• manto yapı· <lırırdı. Yanımıza kılll:ı ~· 

, 
1 ve ıııu e ıa!'. ısım. c . . uı .,. da demir tabliye etmekte bulu· . _ . . . . . uf.il 

edecekti. Hakikat, falandan hın zamanda kalb acılarını duyuran dirokförii ilo talebevi tebrıkı J nan Belçika bandıralı Limbur j a~laştbı.ıı!mt .tiz, ıı.~rllı..e: th'il~l' 
cın1 alıyol'dU eimdi ! Bu yalan, bu sesinde kimi kastediyordu ? v:ızifö bilirim. . ıyor vapurunda çalıemakla bulunnn arua ııı a ıassur e ı~ . 
o:ıu hııvaıı müddetince taklbet 1 Çok ~ocukken hakiki babasını Sakı be Mu-dok SUmerbank fııbrlkalıtrmın köy Liman Şirketi amelesinden s 1 seyrederdi. rre! 

1 k k ı · bl Uddett n Hinıdi (iyleıııjyfa ya 
1 

rt mieti. Onu bazı mühim sabeplH ı bütün aekile babam diye kuca lU erke ler çın r m · 0 ban oğlu 326 doğumlu Edip Me • • • • 1, · · i h" 1
• b i t karmış oldu"u elbise k' ' günkü zi\·arotı~ı·ıor·ı·ıııi~ bil ,., karşısında fOr~ı~eı ha~~b~lmışlı !arken sonra bu sevg_i ~e ,ııauı inhisarlar MUdUrlY_!tlnl'!_ er sn ışa çı t't me ın aya!l'ıua demir düserek " > ,. 

Süıanıo ihanetının delılıoı_ l~ıaıa 

1 

bir baakasına vermıetı. l! akaı nanrı dikkatine: ler çok rağbet görmektedir. Buou yaralanmıe ve yaralı hutanefe arabalarını tn~y~uı ntınr 
muhafnıa ediyordu. Onu ıstı mal şimdi Piyer Laoja ranılmıyordu En a" ıa· r u·· tu·· n gören banka kadıolar lçlo de man kaldırı l mıeıır. . .. ler oldu. .ıoiılıl' 

tolnr hıızırlomayıt başlomıştır, G · ı u etse, eu karşısındaki ihtiyar aeı Kızının istimdadını benH~iain onı~ ı-:-a. onnmu~u fP~ 
k - ı.- - hak ı ı Ani d N• · KöylU kadıolerımızıo yavHş yı:ıvaş Gülnarda havvan ran zarif, nazik, AUlı bıt. d aın, bugün u uuıun meşru • iı;inde duymue sarsı mış ı. Piyasa a ıçın mantoya alışmasıoı .temin gaye· J ... 1Jt1C~' 

larına ra~men, onuntyıkılan aile bir süratle baeın1 kızına doğru, ? siyle _ ve .ıııten kllr da mevzuu hasta/ığı ve baylnrm yerinde . 91Jı ruvasında, aile saadetin:ieki hak sonra e&ki karısına doğru çevir Bulundurulmuyor• bahis olmadı"ı için _ bu manto tonıate:-ı sandıkları uıev~ı. tc!~ 
·b· - k 5 Gülnar kazasının Bozağac; b ıJ sıılıklarını birer lokal gı 1 yu mieti. Hayretle, teH\şla, eaş ·ın . . lar 25:; ile 325 kuruş arasında sa Gücümüze giden, J • ıctİ 

züne fırlatarak mukabil inlikaro hkla onları süzmüetü. Evet bi- . tnhısarlar İdaresı tarafından tılacek ve KoysNi bezinden imal köyünde sı,:tırlar arasında fanı edenler doğil; onların yer111ı~· . k ş . . . . . h k t. pıyasaya çıkarılmıe olan ve on . ıı 
mevkiine gec~ıe olaca tı. u raz ılerı gıtmıetı, onlara a artı k k 

1 
E olunac8klır. kara hastıılı(tı çıkmıştır. ni touıato8 ·nğınla.rınııı ,-~ 

b ... k "" . bee hucu uruea salı an c n k b d k b • :ılı Aİ 
meeru ihtirar aşık onu~ ırıcı etmiyecekti, fena raptıe;ını eım AtA tütünün Bayla:-a mahsus Ban a, un an sonra asa a Hastalık yerine Silifkeden sıdır. Bilmem no yapıl!• aev 
ravrusunun her sene bır_a~ da- di idrak edi1ordu. Oa bee sene olanları oa, onbee gündenberi ve şehirler lçln de ucuz elbiseler veteriner Hilmi Sarıata gönderil kime doru yanmalıyız· .• 

4

• 

ha bürümesini, serpilmesıDl ra eükıll ettikten ~onra, mukavele· niyasada fOklur. teminine çalışacak ve muhtelif ve sustu.. ,.Jı r·. 
kından görmüe. çocukluRunun sini bozmıvacaktı. .. Buna alıean ve bunu içmeyi tiplerde kumaşlardan, muhtelif ör mietir. Sirayet knreuııuda bulu Kapırıın zavallı reo~ .&ıı 
adım adım gençliğe do~ru giri· Kont dö Norua asalet lÖlge itiıat edinenler haklı olarak bu neklerde elbiseler vucuda getire nan hayvanlardan ikiyüz seksen mına acıdım ve onn. te:ı~ı1 
eini serretmieti. Şimdi küı;tah sine sıQınmıe kendisine ehe!Dmi okluktan eikavetQidirler. ccektlr. Şimdilik yazlık olarak boe sığıra serom vurulmuetur. için .. merak etme deditJl• 

· k" .. e hı'ele b" t l k ı a ' k . 1 yapılacağı anlaşılan bu elbiselere t d b" b er ,~ bakıelariie. çır ın aııu • yet veren ır avır a ar sın Sigara tirra ileri ıçmeye a ış ma es e ıze onz ·· iit1" 
rile bu genç ve taze çiçeğe uzan ve Nikola hitaben : hkları tütün ve sigaralarının de yedi, sekiz liradan fıızla fiyat Damı'zlık merLep İlk zaınnnl:ırında terı·•lpf 

· B k konmıyacaktır. ~ 0 ..- ., mak onu koklamak i~tıror. u - - Burada artık rapaca cinslerini deQietirmek istemezler dir. Soyrine doyuııı ~ı 
eüpheli. çirkin arıularınş1 izhar ieimiz kalmadı, gidebiliriz. ve bunda da haklıdırlar. Maarı'f ~UArBSI Hakdri:vildfeti için Kıbrıs Rengi şuh, narin, nnt:id~ı'· t 
etmekten çekinmi1ordu. u f

8 6 Pirer Lonje bürük bir te E~er sarfivatı az diıerek ba Y lan üç baş damızlık merkep 8 J' diJberin yanakları gibi 01i~ ıı serseri, imkanı olmıyan uıen essürle : riler bu tütünü lnhiear idare- 17 ·remmuzda gırı alınmıetır, Bunlar raknıda Pe~inde koşanların ıc~e 
k ·ç·n -, Münasebetsizlik ettim! Hid 1 d · b · ı ı ·et .

11
• tur hırslarını tatmiıl etme 1 1 sinden almıyor arsa aıre, arı· HakAriye sevk edilecektir. geçmez. En mutoııa ) . Jlıt" 

en ufak temosında, Nikolu okea detime kapıldım, kabahat ieledim !eri bu tütünü de bulundıırmıı· toplanacak muhafa~m. edilir. ,tpeJ;:.~~e '; 
mak İQİll Utre.,en parmaklarında Hayır, harır daha gilmefİDİZ ka ya mecbur etmeli. Eğer, dairede Tavu'·larda dı'f ter'ı dillerde taşınır. hn ltı l'• ,10. 

. k . d .. e tınız rica ederim. Sizden af dili mevcudu voksa bir an evvel cel ldaarif veklllelinin içlimaa 1\ 
111 

'.ı ~ 
zalim bır unet sezıfor u, • ' vüksok ınaı.mlnrda arn 111i!~ . h . . 1 vorum: bir tehenür buhranı ge bederek pi .. aseva arzetmelidir. davet eımeğe karar verdiği Ma Tarsusun baltalı ko"yu·nde J )lı .., ~ 
bu hayvauı islerın1 an ıran ' ' 11 kı'-·motli ve ııadido <. 1• 11·ıe•·< b k 1 Ç·ırd"ım. Biraz ene! SÖflediklerim D ı t r h·s · rlar mu· du-. arif Şurasına aid hazırlıklar ik " (1 

ganç kızın ona ya ancı a amı u ıuııus a n ı a tııvuklar arasında difteri hr.slalı dan ziyafetlere.le sO' ~ 11ıe, 
J da onun .,anlıetı. Bundan on bee sene . . . dikkatini celbe mttl edilmieıir. O ııl~ 

racaQına onun anın ' evtel aile ocaQ'ımı ı terkettiğim rıfetmın nazarı Vekillet, Maarif Şurasını 17 ğı çıkmıetır takdim olunur. un 
raeadığı muhite koşacağına vakit •. evet terkettiğim ukit deriz. temmuzda içtimaa çağırmıetır. meclisleri şeref bulut·· sofı~ 
inanmak ieli1ordu! Evet Nikol, uzak 'e deQ'ieik ufukların mem Bu maksatla Şurada bulunacak KüçOk ilan şartları Zaman; az za:ıusJJ tl 
ÖV0f baba&IDID Qirkin takiplerin leke'lerı"nde nara vapmak hırsı 1939 J • t r ilçct IUnlardaa: } "tt."!" fndCil Jf 
den haberdardı. Pif&r Lanje bu ' .. il • .zmır en e murahhaslara o gün için daveti Bir defa lçlo so hra, çoğa ır . .ı.' e şore l , • .ı;iO 

na kapılmıetım. Oocukça düeun yeler gönderilmieıir. ıu dera ı~b 60 Kara, duvulur YO ne de ıe . 
~o anlamıetı. Kont dö Norukadan celeri ve kaprisleri takibeltim. nasvonal Fuarı cl~rıd:er~a l~çl~D ~~ ::~:: • ıc~ıt 

· d h ı ç ızın .,,, E lk. ..., haz alınır.. ··f ( bahsedilınce er 
8 

gen f Harpten sonra ekseri mücahitler vve ı gün yağan Dovamlı kOçO lllnlardan ber defası iÇ İi Ha,·at budur ve \JO. ,ı 
çehre ve bakıe manAlarıada ne bu boQ heveslerin peeine kabıl· bir milyon müşteri- 01 taraş alıoır. Meseli on defa aeşredllmt " ırecof•' -· 

v ğ ur bır lih lçlo ljO tnruş ahoacakllr Bir tJlay Böyle gelir, b<>yle o :J • 
rotin manası canlanıyordu . mış memleket hasreti çekmieler . uğrağıdır ya m ilk olmalı: ture ber lltır lı.elıme aralarıudakl ııt!'. 

Piyer Lanı·e artık müdahale d'ı, Bende onlardan b!ri idim. nın . · G • - t bo,ıutıır ıaastcsııa so bur ıııbar edıımı,ıır. dim. 
1
. c·ıılllı ·tıl 

eQen Qaream ba gunU saa Blr kDcGlı illa UO harlten ibaret olmalıdır. }~ k l • ıf 
etmek zamanın raklaetığıoı his Kont dö Norua keodi~ine Mallarınızı şimdiden yirmide şehrimizde yarım saat uörı uunı.u ruıa her uıır ıçıa beher.. \.apıııın ren sllıı ~ 
setti. Artık iktidar ve nüfuzunun münasip bir vesile bulabilmek h } devam eden sürekli yağmur • re~~~~: ~~~:r,: 01!":!1;,ıı::~m.,ıııcsı uuıa tu .. Sustu ve her ~ıı ~ 
ealAhivetini göstermesi ınzımdı. için bu gülünQ tekzibi fırsat ad azır ayınz. 18 r. 1 dır. Bı mltıar.ı ıeçcn lllnlu ayrıea pal tarı bir daha söyloıııedı. ı::ı&JO-

k 20 Ağ t 20 Eyhll ya~mıe ve metromurabbaına ,o rosiao ıaıı;41r. "' 
Pifer Lanje, kendieine mey dedere : US OS - kilogram isabet etmietir. --------

dau okafan rakibine doğru bir - Sonu tar - ~ - - - -

... 
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Ankara 
ltodyoarında yarınki Dünyada Neler 

-------------------------

Oldu ---Oluyor 

p r o ğ ram 
Balı~çılara solucan veren otomatik makineler -~ ..... ~-

'fü k' r ıye Radyodifüzyon 
~•taları, Türki R d Amerikan şehirlel'inde ye-ıleşik Amerika devletlerinden 
!\ilk • ye a yo su . . . . . . _ Dra Raıdyosu. nı hır otomatık makınesı görun Massachuc-0tsdo Duyar adında 
ı63~LGA UZUNLUGU meğe başladı. Bu makinenin bir tüccar düşünmüş, sırf ba-

l.A. ·Q. ~ 
7
183 Kc~. 120 kvv üzel'inde nasıl kullanılacağını 1 ıık avcılarına kolaylık olsun 

20 ~ . 4: m. lo195 Kes. l 'fı hl l 1 ı· l . k' l 
9 l'\Vv. r A p 31 ""O an atan tarı e ta osulll a şu I c ıye >öyle otornotık ma ·ıne er 
t6~ . . . , ' m. 
~ Kes. 20 Kvv. satıı:l~r okunrnaktadı~·: .··~fan~a I yaptırmıştır. Şimdi A.mer~ka-
C U M A 22 6/1939 h dıbıne kadar çekıııız. Öııu- nm hemen bütün şehırlermde 
~~·330 rı:?ğram •v. nüze bir toprak güveç içinde 

1
, billıassa deniz, nehir, ve göl kı 

• 5 furk nıüzıırı - PI. b' ·· ·· l ı k · 
rı, a .~3,oo. Memleket ~;at aya- ,ıı: suru su ıı~:~ gcl~cen. ~~ ı. · 1 yıla~·ınd~kı kasabalarda, bu oto 
lerj. Jans \e ıneteoroloJi haber- l •. ~ıvı~~ en sevdıgı, başına u~Q~-

1 
ı~atıklerın başında adam ek-

ı3 15 " . tu~u kurtlar bnnlardır. sık olmuyar. o kadar raiiobet 
rıro" , , 14 Muzık ( Kanşık . k' . b. . 0 

gram _ PI.) Bu otomatık ma ·ıneyı ır görmektedır. 
l9,00 Proiiı·am 

"İl-ti ~9,Q5 Mü;,ik ( Bir keman 
0
lu - Pr.> . Bah~larm ru~u için ~ua 

~ 19, 15 Türk müziği (İnce . . . 
7. faslı ) Tokyo da Buda mkıplerı !ar, bugün dünyanın en çok ha 

rı ~O,oo Memleket saat ftya- I muntazam fasılalarla bir ~?~.ret tık istil.ıl~~ .eden ınemleketle~'İ.n 
~,. aJans ve meteoroloji habeı·· f faslma başladılar: yer )'uzun- den lıırısıdır. Hattı\ denebılır 

rı. de insanlar tarafından yenilmiş ki, Jaı1olar yalnız balık ve pi 
~0,15 ~eşeli pl~~~ar · R.

1

f ne kadar halık ':a~'Sa, bu b~- ı·inçle geçinil'ler. t . 
t .. 020 Turk muzı~ı . lıklann ruhları ıçın dua cdı- Ilımdan dolayıdır kı Ja-
2 .. · · · ~ Hı~az peş:·evı. yodar. pan rakiplerinin tertip ettikleri 
.\nıı Suphı ~ıya llıcaz şarkı l Gerçi Buda dini, yemek son dua faslına pek çok Japon 
3 .. ·~n yar ıle. . \için hayvan öldürülmesini gü- dindan i~til'ftk ve balıkların ru 
zaı . sır~ bey Hıcaz şarkı Iler nah tel~kki ediyor, fakat Japon huna dua etmiştir. 
4 lrnı cıgersuzc. 
ka .. ~di ~emil Hicaz şarkı Ne 
s sctun hı sebeb öyle. Prağ '~a ~ir gülme ve gül~ürme tulü~ü var 
6 : · · . - Kemençe taksimi. . 

--
@=======~ 1 l A H 

Silif~e jan~arma o~uıu kuman~anhğm~an MERSiN 
PiY t\SASI Silifke jandarma okulunun bir ~eneli~ ihtiya• 

=@ cı olun (30000) kilt) rsığır etinin lıelıer kilosu (11) 

8 kuruştlan erimiş sade yağın lkilosu 82,5 kuruşdan 

PAMUKLAR 
Kevllınd. 
Dağmalı 
Kapumalı 
Kozacı P. 
Kırma 
lı;karta 
K. kötlüsü 
Kozı 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAGI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday, sert, şark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Aoadol 

,, yerli 
Ç.avdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraf 

,. c~yban 
Susam 

Ku. pazarlıkla • ksiltrueye koa~muştur. ıH .6 939 günün 

44
,
45 

I den ibaret bir ay z::.rfında paıarlıkla eksiltmesi 
39 yapılacağındap taburun bıı rMüddet içinde Okulda 
38 tt>şekkiil komsi.'-'Ona müracaatları ilan oluuur. 
36, ·7 

50,36 
15,25 

yok 
» 
» 

54,55 

47,48 
47,48 
55,60 
80,85 
47, 
110,120 

4,75 
4,75 
4,75 
4,75 
3.50 

4,25 
3,80 

yok 
3,62,5 
33,87 
yok 

f L A N 

Alay satm alma ~omisy9nu iİyasetin~en : 
C i DSİ 

Sığır Eti 
Koyun Eti 

Domates 

Taze Fasulya 

Bamya 
Patlıcan 

Miktarı 

7000 
ıso 

3000 

4500 
300 
600 

Kilo 

> 

• 
» 

» 

> 

• 
f Taze Kabak 
Baş Soğan 

600 

1500 
)) 

)) 

1 

1 - Yukarıda cins ve mikdarları yaz ı lı sekiz 
kalem erzak 3 Temmuz 939 Pazartesi giinii 
saat 10 da A~kerlik şu\wsınin iist kalanda 
Askeri malıfelde Askeri satın alına komis 
yonu tarafından p3z~rlıkla miibayaa edile·· 
ceğinden taliplerin vakti nıua)'yende leıııi

natlarile lJirlikte komisyona miiracaalları 

ilan ollınur. 18-23-29-2 
y . · · . - Hicaz şarkı İndim Epey zaman oluyor. Prağ. Kulüp her hafta bll' top-
.,a~ırı halıçesine. tla Lir gülm_e kulübü aç}lrn~ş- lantı yapmakta Ye hu toplantı ı 
8 ... _ Halk saz seınai-i. tır. Bu kulubc pek çok ı~tıı ,1k . · ı 

Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum dan 
Fasulya şark 

23 
2] 1 

18 
8,50 
4, 
5 İ l A N 

rn ... · : . - I laik türküsü Süı·- edenler vardır. lşti~'ak ~aı·tı şı~ da herkes Lır şeyler yaparak 
9 :lıınm gözlerine:. _ _ 1 dur: güı~d~ en az hu· tano lıakı veya anlatarak aı·kadaşlarını 
tın · · . - I laik turkusu İrafa 

1 

kateıı guluncce~ şey ):apmak güldürmektedir. Kulüp ençok 1 

t caıı koydum. Bu şartı yerme getınleı;ek ·· ı ı-. 1,, . . · b., - 1 
O~ - k .... 'I ohn herkes kulübe air"bıle- gu 1 uıen eı ıçın yeın ıı nıu-n L • • • - Halk tur ·usu n e- l • b L: • • • 
el\.~ler tutam tutam. cektır. kafa.t lıstesı hazırlamıştır. 

,, · Anadol 
Nohut şark 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

4,50 
12 
14,18 
6,25 
6. 
4,50 
7,50 

Mersin Askari satın alma komisyonun~an : 
Mikdarı 

Cinsi Kilo 
Sığır eti veya koyun 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 

tik 
teminat 

Lira Kr. 

,, Anı dol 
eti veya keçi eti 144000 22320 00 1674 00 2t,oo Konuşma 

}~ı~!; 1~ tc1[·~i~"'~~;l~~) 0:- Borcunu vermiyenlere karşı bir usul ı 
Ata .C.laudio Monteverdı -G. li. 

Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

yok 
yok 

> 
> 1 

Kuru Ot 276000 11700 00 877 00 
Gün Saat Şekil 

()ö 11Pıero Bu fıkrı ilk defa Lonclı-a mızı kapatmık ınecburiyelincle 
a {~ M:aclrigal kasaplarından birisi buldu: son kalacağız. Dükkanımıza borç-
h ) L llegro . ra onu bir çok bakkal ve tüc- in olanlaı:ın isi?l!erile beraber 
c ) Lento Al~d.uıbte. darlar taklit ettiler. yakında lıstelerını asacağız, sa 
" ) ento i une ı e ·· ·ı · · · l . 2 Alleg~·o Şimdi fngiltere'de bakkal ym m,~ışterı erımızın ma umu 

.. s l . v . n· . l k . 1 b olsun. 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevşehir 
> Karaman 

KAYSI 
Kaysı kurusu yar 

5-7-939 Çarşamba (15) Kapılı zarf 

yok 5-7.939 Çarşamba (15) Kapalı :zarf 

> 
» 

yok 
Seeııı alın .. Dragoı ıvertı ar, ·asaplar, t~cır er orcı.ıı~u lngilterede isimlerinin teş-
a ) ~tt nıstıpue zamanında getırmeyenler ıçın bir edilınasindeıı korkan borç- 1 

b ) Jşot.e lk dükkAn!armın önüne Şöyle bir !ıılar hu ill\nı "Öl'ÜI' fTÖI'mCZ 

maca 
Çekirde1'li 
Malatyl 

> 
)) 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik 
ihtiyacı olan yukarıda cins, mi kdar, nı u ham 
men bedel ,.e nıuv~kki:it lenıin«ılile eksihme 
glin ve ~a.ıtları yazılı iaşe ve yem maddrle .. 
ri kapalı zarf usuJile Pksihnıeye konuldu. 

t ) ıra . l:> " 

Matem ıliln asıyorlar: . neredense bulup buluşturup 
~ ~ D~~s.. •v• ·~no:c.umuzu tedıy~ etme- bakkal~n kasabın parasını der 
3 Dugun şarkısı dı~ıınız ıçın maalesef <lukkanı- hal getırmeğe başlamışlardır. 

... loh. Strauss Sp"h.ange, vals 
21,15 Konuşma , 

~.ik .. ~~i~)o Müzik (Naşcli mü- SRlya ıle ~üviyet tes~it edile~ilinir mi1 
rj ·z· 23,0Q Son ajanı:; haberle- Şimdi ve kadar hiivivet .faponva'nın Nagasaki üni 
1 ' ·11-aat l l ·ı k · · · lİy ' , es ıam ta ıvı at, ·om b. · ı · d versitesi profos . ._ Ha ·ı t' l · o - nukut borsası (fiyat) tes ıtıne lJZmet c en parmak . k d' ~ı .ı zlıı ı, bı~ı 
.. 23,20 Müzik ( Cazband izi ile, insanın ftzalan arasın- ınsanı~, en ısıne _ ma ısus ıı· 

Pi.) d k' · ·b tt balısetle 1 A l . salya ıfrazatı oldugunu, salya-
2 ll 1 nıs e en ~ 1 n 10 l b' "b' . b oo·-· . 

1'.._ -3,,.55 ~4 vaı·ınkı· pı·oirı"'m b . ·ı . d ~ ş· ı·d arın ırı ırme enzem ıguıı 1 ~ iM ı D a • ometJ'l 1 mı var l.'- ımc l e f.' • • • .. 
~ , . . " .. . ,, keşıetınıştar. Bu vazıyete gore, 

l<O ÇÜ K 1 LAN LA R 1 galıba hır salya seı Tısı açı- hüviy~t tesbitinde "salya". un-
~ lacak. suru ışc yarıyacak demektır. 

Otomobil satın 
alınacak Sağır ~öpek 

d~ "~lor ve ııseıi iyi vaziyet· Dünyada kulakları sa11u· 'kah)de sadık köpek tam iki se 
~~Y:ukıek şaseli açık FURD olup da kulaklık saye:sin- ne sağır durıhuş, nihayet salıi
''tın ŞEVROLE otomobili de işiten bir tek köpek vardır hi kıymetli köpeğine hususi bir 
t" •lı11acakt r F' at bil ' 

Badem çekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatla 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fıstığı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anıdol 
Mazı Ş.rk 

> Anadol 
Cebri 
Mahlep 
Çay 

> 

yok 
> 

85 , 
61 

vok 
40· 
21• • 2, 
28, 
80,200 
20,23 
20,25 
20,25 
43 

2 - Eksiltme ~lergin A~. Şb. iisl katında Askeri 
salın ahna komsiyonu tararındun yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde açılış saatından bir saat 
evveline kadar ktıbul edilir. 

4 - Fazla bilgi edinmek istcyfln istekliler Aske .• 
ri scıtm alma komsiyor111uda mevcut olan 
sarınameleri her zaman göre bil ı rler. 

lg 23-28-4 

1 l A N 
Tür~iye Cum~uriyeti Ziraat Ban~asm~an 

DEPO iNŞAATJ~ÜNAKASAAf 
Kahve 
Sablep yok 1.- T. C. Ziraat Bankasının ~tersinde Tarsus yo 
Çığit yağı 44 lu iizerindeki Nebati Yağ ve Sabun Fabrika-

. sında keşi( bedeli 15.000 lira olan bir depo 
HEDlYELiK EŞYA ı i uşaatı ile dekovil ve sair tesisat kapalı zarf 

Sınıf geçen talebeler için .1 k .1 t k l 1, ı e e sı meye onmuş u • 

1tııı hu 1 
• 

1 ını ve Ilu köpeirin ismi .Tak Boston- alet yaptırarak kulağına taktır 
ı~'••l ı:uuar~ttıdnı ml\Iekt~plap mut dur .Tak 

0 

lnailtore'nin Boston mıştır. Şimdi Jak'ın kulakları 1 
'{llt ~ e ersın os a ·. • . o ~ w • • 

"•u 124 de bildiriniz. şehrınde hır . baytarın kopegı- hu kulaklık saycsmde mükem SEDAD SAHiR SEYMEN 

muhtelif cins hediyelik eşya il -Eksiltme tarihi 3 Temmuz 939 P<1zarıesi gü-

nü saat 11 dedir. 

1-5 dir. Bu zeki ve sahibine fcv- melen işitmektedir. . . 
'fQrıyan muhasib 

da rnl'uı·k Ye ecnebi 83ııkalarm ! 
lik t tıhasiplik ettiıniş 15 sene- 1 

h:tbe ecı·übeli bir muhasip mu- 1 
lle bi:~ k ve muhasebe için gün- 'ı 

aç saat iş arıyor. 

~edad Sı\hir Seymen 
lıcaret hanesile muta 

Kulak, Boğaz, Burun 3lütahassısı 
DOKTOR. 

Ziya benson 
1 

Hastalarını bergün saat onbeıten ıonra k,bul 
ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrikası 
sokağı [ezacı Suphi evinde: 

hık kalınılır. 2- 3 ! ._ ______________ , ___ _ 

Uray Caddesi No. 41-Mersin 111.-ilk teminat )' iİZıle 7 ,5 tlır. 
;_ ________ ......; iV. - Talipler, her glin proje ve şartnameleri 

EV ARAYANLAR "I . z· . l B k d .. 1, f>rsırı ıraa an as111 a görelnhrler. 
~Ia~_ımudiye malı~llesinde V. - Taliplerin asgari lo.ooo lira ve daha fazla 

Ze)1unlu bahçe caddesınde kü- · . . d · · · 
çük hamam civann<la 43 Nu mıkıJar a ış )' aplıklarına 9aır muteber vesı-
ınarad~ bodrum üzerine ünü kaları ve Lekliflerine ait kapalı zarfların ve 
bahçelı 4 oda mutfak, banyo, l kl'fl · · fi · 
helfi. ve bir salonu tam konforü t-ı ı erıne aıl kapalı zar arm ve lemınatla-
ha~i 4 tarafıaçık lı.ir E:· kiraya ran ih~le giinii saat fi e kadar Marsin Zira 
v~rılecektır. Talıplerın heı: at Barıkasıua tevdi etmeleri il~h~ olunur 
gun saat 12 de yukardakı · • 
aurese IllÜracaatları. 23-25· 28-2 



1 

SAYFA - 4 YENl MERSiN ~3 HAZiRAN 

• • ye mersın 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühin1 ve en taze haberlerini 

YENİ ]Y.[ER.SİN DE BUL U:R.SUNUZ 

Siyasi gündelik-gazete 

yeni Mersin • 11 Yı(lıh fasılasız intişarın 
• da muvaf f akiyetini halktan 

gördüğü rağbete borcludur. 

VENİ 1\1ERS1 N : SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
ME R Si N sütun lan açıUu. · 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Ökutmı 
ya çahşınız. 

MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve s ·· ratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IXI (gfRı IID@W[Q) & fi ~ır~IM ~ {L[gfM [}:{]LA rRı fFIL[g IRl il~ 
· KİTAP GA2 8 TE VE M'ECMU.A 

Tabı yapıiır 

Resmi Daire ve üesseseJera ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler f vra~ı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 

Nsaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

A. Vakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikma) etıııiş 

H~stalarını her günS-12 lf> - 18 e k3dar kabul muayene 
ve ted«ivi eder. 

1 
Güven 

Sigorta Sosetesi 
0/o 10 rath Aile sigortası 

hakkında bir "misal 

MİSAL 

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

paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

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

lira 17500 

Sigortalı meblağ, ancak 
sigort;\nın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Orgun 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T ann Over 
Sed ve a ğrısız süırne t 
yapar. 

Faki çocuklara parsız 

Bozkurt caddessinde 
ADRES: Yoğurtpazarı 

No.1 

11--DiKKAT ' 
SAYIN HA LK.I~IZ.A 

Fıu<lık Prnarı ve Gözue yaylalarına nn111taznıı1 

servisimiz başlamışdır. Sayın halkımızm her tfı 
lii istirahat ve nıenıııurıiyeLiııi temin edeceğioıi 
vad eder. h. uhterem halkınıızın Akın gaı ajıııtl 

miiracaaı etmelerini temenni eylerim. 

Akm garaj' sahibi 

Bakı Harm•" 
1

21-30 

-------~------------------ ~ ---~ 

il 1
- S a y ı n B a y a n v e 8 a y 1 a r a -

MÜHİM BİR MÜJDE 

• Sıcaklar geldi . diye sakın telış etmeyiniz çünkü 
her şeyin bir kolayı vardır oda ancak haki kı ve ell 
yüksek limon .çiçeği esa:ıslarile imal ve taktir edilell 
90 derecelik. ÜJgen ~olonyalarını kuUanmakla bertaraf 
edilir çünki Ülgen kolonyaları vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere sükunet verir. 

- -=-o========-
Kulağınızda küpe olsun evini.ıden dışarı cı k tığıoıı 

ıeman mutlalia yanmı;,,da bir miktar Ülgen koloayasıo 1 

bulundurunuz. 
---------~~========= 

Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve moderıı 
çeşitler getirmekle her kesin teveccübünü kazanoııŞ 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat magazasııı
dan gayet ucuz fiyatl• tedarik ede bilirsiniz. 

o==========-----
S AÇ LOSİONU 

Sacların sukutuna mani oı ur. Tuvaleti tesbit eder 
Fiatı 75 kuruşdır. 

DİŞ SUYU 
Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 

eder. F i atı 50 kuruş'.iır. hariçten yapılacak siparişler kabııl ve tezeldengönderilir. 
1-...:--------------------------mımm----------------·-------------

1 
Adres; Tarsus paşa ga 

zi nosnkaşısır YAGLI KREM . 
Koltuk altı v P, ayak. terlemesine mani olur latif raY1 

halı fiatı 5o kı 1ruşdır. 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO Türk liras ı 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriklire rılere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara Hanede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşıığıdaki plftna göre ikramiye 

1 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralıiı 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ,, ı .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo ., 
120 ,, 4o ,, 4.Soo ,, 
160 ,, 2o ,, 3J'oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

50 lir dan aşağı düşmiy enle re ikramiye çıktığı tak· 
tirde 0/o 20 fazlasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 Eyltll, Birincikclnua, 

1 Mart ve haziran tarihler inde cekilec~ ktir. 

vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sos)stesi 

MÜMESSlLI 
-.ersin Azak han 

. No.4 

-

Yangın - Nakliye - Hayat - Kaza - Oam -Otomobil 

Sigorta 1 a r i n ı zı 
En mOsait şartlar ve tediye kolaylıklarlie yapar. ' 

~------------------------~---~ 
UCUZ İLAN 

İŞ VE İŞÇİ 

.AR..IY .ANLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutunan gazetesi olan 

..- w ın: iM o [AA) ın: lRı ~ o fM --
Okuyucılarının arzusuna uyarak bir kUcük 

!LAN TARİFESİ HAZIRLAJ\IIŞTIR 
Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık .neyiniz varsa veya ne almak 

istiyorsanız 

İş mi, İ:çİ mi anyorsunuz 

Tenzilatlı KÜÇOK 1LANLARIMIZDAN İstifade 
EDİNİZ 

ffi]_._ _____________________ mJ 

Satılil{ arsa 
Y ~ni yapılan Ataliirk parkı yakmla rında Silif

ke caddesile kışla caddesi arasında Doktor bay 
Şiikriinün evi önündeki 336 metre murabbaıııda 
ki arsa müsait fiatla satılıktır. 

1 

, 

Talip olanların Mersin Ayintap licarethanesin-ı 
de Kırat ' ıya ıniiracaalları. 

9-10 

URA Y CADDESi OLGEN ITRiYAT MAGAZASl No 2~ 
~ -

l~r-. -iş_b_a_nkası 
1939 

1 

Küçük cari hesaplar ikramiye platı' 
32,000 lira mükafat 

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

Ağustos, 1 ikinciteşrin 

TARi HLEHİNDE CEKiLECEKTilt • 

___ ikramiyeler:------
1 Adet 2000 liralak = 2oooliraı,, 
5 " 

1.ooo " - 5.ooo 
" 

8 ,, 500 ,, - 4.ooo " 
16 

" 
250 ,, - 4.000 ,, 

60 " . loo ., = 6.000 " 
95 • 50 4750 

" 
., - ,, 

250 ,, 25 
" 

= 6,250 " 
4ö5 32,000 

En az 50 lira mevduab bulunan hesalar kura1•'
4
' 

dah,1 edilecktir . 

~----~-----------------------~ •1'' 
T . İŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız pir• batı 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de deneoıif 

._.z.rs•u•n·u· ............................... ~ 
Yeni MerainBasımevinde B asılmııbr 


