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~'lvelki gün toplandı, M. müdafaa ve Maarif A~a~ı~d:ırı 
~ekillerimiz sorulan suallere cevap verdiler Mektup/~, teati 

llu toplantıda, iki mebusumuzun Konezinasyona ihtiyaç edildi 
olduğuna dair verdikleri rapor müzakereye Bağdatta çıkan Eı-:r·evıu 

gazetei<İ, l\lilli ~efinıiz İsmet 
mevzu ittihaz edilmiştir lnönii ilo I~rdiin Eıniri Altes 

A.nk Abdullah arasında teati edileıı 
Ou ara. 28 n.a. [Radyodanl 1 busu Rasih "f'O !lG~talıy~ ıno- essoselere do te~mili ciheti gt> mektupların terciimmıiııi ııc~-

~ecı·nıhıırıyet II alk Parti8i busu Alfteddinin h .. onczı ~ıasyo 
1 
rii~iil miiş vo rasyonel çalışma retmoktc<li r. 

~ei ı!i Grubu diin :mat 14: <le na ihth·nc; olduğuna daır verf kabilirotini artırmak iç.in c.1e C 1 · · · ı" t t s "teJ··ı· . . . . • .. .. .: . . . · , um ıuıTcı:-ııınız ~ıııc:ı n-
~a111 \] l n ıhııı u rnnın bas <lıklerı raı>or mıızakereyo nıev guıurnk tarıfcsınııı artırılma .. .. 1\f l t k <le . .. ıı;1 • • • • • • • • ,. oııu, « ll u ı erom ·ar ~mı » 

hl!!ı nıl.l. toplanmıştır. zu ıttılıa;r. edılnıı~tH-. 1 sılo ınuhtoJif vekalotlore ait d" 1 1 kt 1 1 · nu t · ıve >a:-ı ı yun me · u nııH a ıs-

~~ı-L opln.ntıda dinlenen Sanayileşme Jıaroktıtınııı i~birliğinin korıezinas:ronu Jıa.k 1 t"k.·b 1 '1 ·J·k <l· ·lak 
"l{ıq 1... • ı a ıa \ ırı .ı on paı • 

Elektrik Şirketindeki yabancı hisselerin 
satınalrna muamelesi sona erdi 

125 Bin lira 
Kıymetindeki hisse senetlerinin 

Belediyeler bankasından 
yapılacak borçla ödenecek 

bedeli 

Dün tıaat onda eehrimiz bele 
diye mrclisi fH ke lAde bir top 
lan\ı yapmıııtır Bu toplant da 
bir müddelteuberi Ankarada bu 
Junan te e9telki gün Mersiııe 
dön!.'n Belediye r eisi Milat Tor
o~lu, elektrik şirkeliudeki gayri 
Türklere ail bulunan 188 hisEe 
senedi ile 14 jı:rsoııs seoediııin 

125 bin lira mukabilinde salın dil \.llıcoğlunıın takririn- 1 uıali \'e teknik imkfml:ır da-,' kmcla <l.a hatipler s(iz süylc- ·· 'tl · b 1 .r~· · ·· 1" 1 
oı M umı erı es c:ıuıgını so\" ırcrc { alıııac ~ına dair izahat ~ermie\ir 

~aarj •r; iJli il!iidafaa ve . lıilirıtlo hnlli vo bunların fi .. mi~ler, bu ıııerzn iizol'in<lo İk fahri yaTerliğinde bnİnn:m Heis izahatında, lıu sRtın al 
lh 

1 
f \ okaletine ait sorulan naıı:ml i~lerderı ayrılarak 34.ôO tisat Vekili Hiisnii <'akır E · , ,.. 1. 1 1 j -.a le. ,. . . •.. .. .. !Jlllll' ..ı..' ayı ın ç.a ı~ıııa:-;ııu an ma ı~iuin lıel ı dırPnın menfaalı 

ta 
1 

te nlukalı Yokılloı· ce- :-oanlı karıunln ımırakabo, tet- esaslı uıutalealarda lııılnııınu~ vo "a'·ıetı'nd b 1 el' 1 uu oldo~unu bıldirnıia te yaplı 
ıı 1\. • • • • • • • • • b' J • en a ıHC ıyor -ve I 'J 

h 1 vernıı~lonlir kık ve ıthune:iıuııı sınaı vo vo toplantıya nılıaret verıl- ı> .,.~ f .1 1 t ~· lfmaslıırı aıılalmıeıır 
0 11 .1 • • • • « ren~ .J..' :ı n ııı ı ere e am 

ııuan ı:ıonra ALtal)·a mo iktisadi malıirot taşının ıuii mh-~tir. 1 b" k · ·aa· b. J Salrn alma seııeıleri bol~di 
· • ' 1 ır as ~er Ye cı ı ır cuman J•' bankasından tıeş eeııo taksit 

Nev"ork Enternasyonal sergisinde . H t dan olacağına dair güıHlon le ~e yüzde beş faizle alınacak _, a ay , giine kuvvetlenen k:uıaatiıııi istıkrazla ödeııocektir 

I 
• . d Hize mii,j<lc]onıokton biiyiik bir Heisiıı ir.ahntı kafi görül· 

Pavyon Um Uz mec ISln e l l l 1 ·10· k Bolccliyc lh·i~imiz lmr_ıe .v e kendisiııo teeekkür edil 
~C'\' c. < ny~ u~nmıı ıı ı'.·ıııe.. H. ~litat Toı'«>~ln mıetır 

I • --- ıı~tcrım> clın>r.Vo Prcıısı kon ------------------------

umumun ragv betini kazandı 1 Büyüklerimiz tara· ıd~ ~Yltltları~ıdaıı tl)' ll'doimctli- So 
~ '" d k ., t , ğıııı Vtl?.n·or: n ----------------
•11~uaı Tür~ pavyonu ile ÇO~ alaka~ar orma~ta ziyaret- ; ın faln çe Jıkenl el g- ı J·~·ıııir .A hdullalı vor<liği ce-

1 ~ ' ra ar a ış ar a 'vapta, oı:tlunun llll('ak l\Iilli haberler 
~tlerm a~edı her gün ~iraz ~a~a fazlafa~maU~dn karşılandı ,~eften .gii'.·.rngn )~iiksck. _i.1ı~.i-

"" Ankura, 28 n.a. (Hıtd)Od an) nı:ım 'o .ıl<lığı kıymof lı ognt 

~ 11~aı·:\. 28 a.n. [Hadyod:.u~] j • Scrgiı~ıi~i gc~t·rı 100 k~ı;ıilik Halay .Millet ~lecliai dün lor sa~.e~in~e iJcl"leıııokto .oldu 
lııi Cı\york Hmmsi mnlıalıın- hır kollBJ Jıoyotı de hu zıyare toplaumışlıı. ğtrnu soylcdıkteu sonr:ı dıyor-
~den: Sergi<l.oki pa.Yyoııları 1 

ti <'srıasmcla gii tm·ilcıı lıiisııii 
1 

. Bu toplantıdct ru~uame~~ ki: 
~:•.n açılışıııuaııLori iki ay, knlııılden dolayı te.~ckkiirlcri· gecılm eden e\ ~el Meclıa Reısı, «\'ok yüksek şahsiyotiniz
-~twt 

1 
. . 1 'JJ" . . ,. . a ~a fınt1an çekılı n m•nnet ve 1 t k 1 1 

.. 
• 15 ınlde her giin ko ıf m n ırıııış ve ortrıtlo lıakım • k 1 r H . . h e anışma · vo < o:-t o uıak vn th l ..... . şu rao le K:ra ınn eısıcum ur ... ,. .. . · 

''te ak ktitle i tarufıw.hrn ~ı olnn hı~.'·oy:ı. ~ol~ ~ nnıp LulJu lnöilü, H ıernkil Refık S yd.Rmla zundcıı AllaLa ı;ıukrcdı)'oruıl!. 
t edilıııektedir. ğuııu sozlcrıno ılnvcıdeu ~on- Meclis Heieı Abciuııınu~ .ı<obcıll İ Hu llu~ı ı .. e .... ;11,. "'"'"~_,.,..,; "1t-

B. Çörçilin bir nutku 
~--------------

önümüzde k · aylar 
Bütün dünya için had bir 

dovro oı~~~v•ır 
t. 4tn"rı"k t 1 · 

1
•

11 
"u·· ra burada giirdiiıtiimiiz 1'iirk hrnfıodan verilen cevaklar okun luınuu ilerde on ıniikorıııncl 

'il ....... a rr:ı:t.e o erın " - .., . . 1 
t lllarınua tııksık yor vermek- ahenk ye mizacını hiy unut- ıı:ıue ve alkıelanar11k dıulenmıe- , askerin YO en büyük kuman- Harp olacaktır Diye ın em 
~ 0llh.ıkları l'iirk pavyonları ' mıya<·nğız. :.Momlekotiııi;r.i ta- tır · . .. danın ~ancağı altında taın bir 

t"ı· . • k . ,.· 1. 1.. ·)· <l ı"Tınız Bunda.l soura Malıyeye aıt . A • Fakat bu aı"larda en kötu .. şey vukua 1 a rıın <ıidd "'ıel e8er- nıwa ıı ııı mm ı.t1111 ·' 1o ~ 1 asker ve cı<l<lı bır knınan<lan 'J 
~litıden l .. en on gn., , b. fırsattan· dolan n:ısıl to~okkür olan Antakya te skenderun 1 . • / k H k k d k / k 
!aıı11 • • nrı vo bolkı de ıı· . .. . : . . . . .. Ordu e9lerinin Şrnlı Ordumu~a 

1 
olmasıdır. Hnuun şorofı yal- ge ece .. em pe ya ın a VU Ua ge ece 

8Idır. 1 e<l.oceğı~uııı bıleıııı) 01 uz. D" deni müzakere te k!lbul edıl· nız Türk kardeşloriuıizo değil 
~~ İıçılnıa merasiminde i~e 1 nıışlor<lır. mietir. 1 biitiin ~:ulrn vo billuu;sa h- .Ankarn,_ 2~ .a:a. (Radyodan) -
'ıı ha~Ituıılmasıoa rngıncn' lıl.m alemino ait olat·aktır. Loudradaıı hıl<lırıhyor : 

~ ll""el haz;ırlanan birkaç 1 F B 1) k ·ı · 8 D l d. meclisin Müjdcuizin, ııronslorintloıı •. ' B. Çiirı;il hir nutuk ~i>yliyorok OZC'İimlo domiştiı· ki: 
'"" 1 ransız aş e ı ı . a a ıye T \rı t ı~' 1-- 1 1 b· · t ·· ı ·· .. .... • <ıııta bı" l"kt ·ı ııam edı"l L b" . . . d b "" .. 1 b. k • emınu;r,, 1 JU~ o:;, ~Y 11 ay arı u uu <mıra ı<~rn had 

'lltş r ı e ı ı -1 ·ı · b l "/ / d · • b • t Rl • ırıuın, sı~ en uyur ır as ·e • · "S 

st.,, •. 
1
01.an THrk ımv.vonu bence 

1 
tatı l münase e l e aöy e. l ğı.. ır. nu U O• 1 ,. teı·bı·ye · bir devre olacaktır. 

·~ •1 rı almasının, bunu iki . . . 
~~hı-..~n en mutena ve en be- 20 seneden beri hıçbır za- i Bu aylar ıçıncle harp olacaktır, dn-oıııeın, ı:mdceo Al-

" .. ,., ımillet arasındaki verimli va- • .. 
lJ.i ~e .~eğer pavyonu~nr. • manvanın lıazırlıklarırıa, A lıuau gazetolerıum edalarına, 

1li \' ç !Uphe~iz hor ~eyı. en man vazıyet bu kadar lziyeti dostluk. ':0 karde~l.~gin Nazi liderlerinin nutuklarına lıakılaca'.: olursa, bu aylar 
lijr~e guzel görmek istıyen h• en parlak delıh olarak goren içinde en klitii ~oy vukua gelecek vo hem do pok yakmda 

~~i~ Yurtdaşı sergide bazı va im Olmamıştı Araplar arasında çok derin 1 nıkua gelecektir. Alman Devlet Reisi Hitlcrin memleketi 

~'tt noktalar bulabilirler. • • • 1 tesiri olacağına kaniim.> ı' menfaatı naıuma temkinli <ltwranmasını ta:vsiyoyo şayan 
~ h Olunan paranın azlığı ve Hudutlarımız dahılınde Fransız • lngı-,· bulurum deıni~tİI". 
~İba:!laıııa. ıni.hl<leti nazarı 1 

/iz tesanüdünü yıkmak istiyen Urı~ ve Al'ı Ag""'a nah'ıyesı'nde \ ------------
''4 .. alınırsa. bu ufnk nok- d d • • a U f ll ) k · d ~da lıiç lıükmiinde kalır. propagan a var. emış tır . . r a a ev ı n e 
~l ergı umumi heyetinin bir 1 Anka· a 28 •Rad10" - beraber iki mfhallah sınıfın si G_öçmenlerimiz ıçın 
~. 'tıtı • d"l L Hata'"ln anavatana kavuşması t-lola"ısile lllti sında heyet a;.ı;asıntlan • Paris:en bildirili1or: l~b altında bnlunmaeı elzemdir eV ınfa e ı eCeR J 'J 

~~t-~rginıiz hakkında. haklı 1 Fransız met>usan meclisinin Fransa, solh birli~i yapmaQa az ••• bir tören yapıldı 
~~lt. 9<>k. sita.riııkfu· hir lisan 

1
, toplantı"ı sonunda parlemento melmieıir. Bu sebeplerden dola 1 ıı, "tltn ... o 1 Ankara, 28 a.a. (Radrodan) Ankara, 28 (Radyodan) -

~~ .. 1~ış ve nesriyat i~lerini . ti kapaumasına dair Jı da en baeta gelen dıleünce lı) "' ılc , 1 ıç maının 1 , . . Bu sene Romanya ~e Bul· Hatayın Anatalana ilhakı müonsebetile Urfa Halkevinde lıir 
•t .. t.. teşkillitını parasız olan emirname sonunda B. DalA milil müdafaa1ı taııtıyedır. k ll t - · 1 ı•' r 

~~ ""l ted · b · t 1 garistandan gelecek muhacirleri u ama orenı fapı m ,,,.ı · 
tı. ili} • vır eden ve u 1~ e-\· diye bir nutuk söyle1erek: Affı umumi kıırarnamelerle 'ı .. " . . f Töreue letikldl mareile bae'anm ıe, Hatayı anavatana ~u.ue.tu 
:~t~ h:ı:·a?e. nıuv~ffak olan f Vazirel 20 aenedenberi hiç Japılacaktır. Lüzumu halinde m1tdeo ıakan edılecek olanlar ı ran BQyük Şeflerimize minnet te şükrnu lelgrafl arı cekılmıeıır. 
~~'tetı Yotıdır. demış ve ce-

1 
bir zaman bu günkü kadar va · partemento derhal toplaullcaktır. J için Urlada yüz et eksiltme)'~ ı Törenden sonra milli oyuular Of o anılarak eıtlenilmielir. 

,~~il ;~:kkl ondforansbl:ı.rk terti- ! him olmamıetır. Hudutlarımızda Fransız . İngiliz dos\lu4unun konulmuetur. Bu'Jdan sonrr Alı • d 27 b • • 
'l er en aş aı:nnın y · 150 ci seueat tesh olunurken' ağa nabiyeaindede göQmen ev · lngılterede ordu mev. u u o ını buldu 
~i 1ıtllıea· . . t ı üç milrou aaker tardır. ıne I 

~tr. ığııu ele beyan e -,! hudutlarımız dahilinde ise f11bri ınilletiu kül halinde cümhuriye Jeri rapılacaklır. Ankara, 28 (Radyodan) -

kalsr enerji ile çalııımalı:lııdır. te lıaQlılığıuıu muh\eeem man \ lT°/"' f • . S Londradan bildiriliyor: 
J 9 - 'Buna ra~men memlekelimiı için zarasını göstermelerini i&lerim. t' l O }' e ımız ıfma l lngiltere ordu meclisi bir beyaz kit~p n~şre\mlet!r. Bu ki.ta 

39 lzmir enter Sulh buna ba~lıdır.Bütün insani mücadele rİ"OBefİ ba göre orde mevcudu 2:0.00? olar?k gosterılm.ekl~dır. Bu mık 
'lQ de dahi İngiliz • Fransız tesauü . . 'J 

1 

tar 1939 senesi içiu derpış odılen mıktarıo azamısıdır. 
bir 1.). Onal Fuarı dünü Jlkmak ieti7en bir propa yelıo menfaatıne olarak Fransız 

tl) \ ~auda var. millletinin enerjık bir halde bu ı' Vıliiyetimiz sıtma mücadele ftıgi/tere • Japonya münasebatı 
~i~ l Yon müşteri- 1 Fransayı casusluk a~ı içine ıunmaın lAzımdır. riyaaeline Buraa sıtma müoa 

~ U~rağıdır Rlmak için bir ıeııebbüa ıapılmıe Alkı~lanan nutku müteakip dele laboralutar ııefi doktorFuat Ankara, 28 (HadyoJaıı) -
L. &IJa · tır , meclisiı:ı tatil kararnamesi okun 

1 
• • • • I"oııt1radan hil<liriliyor : 

•ıı:ı~ tınızı şı·mdı· den . . . _ k 8 r t k •. t Kepe tayın edılmıetır. 1 4 l l 1• Fran : a, mıllı mudafaayı ta 1 mueıur osya ıa ve omunıı,. 1 • • _ d t11 u1·ı 1·z; 17"'1ıı"ııc·ı· Jı·ıft·tlık toıllanıcn bu saha ı yaınhlı. 
~ l' · · Mumaıleyhın bu gun!er ~ o , >..n ::; ' " • 
~" A ayınz. viya edecektir. Seferberlıkle deı'mebusların mul..atefetıoe rağmen . 1 B· . l·' l(' b ·la,·n .Jaııony:ı ilo Tinmdıı lUCı'Olosinin 
" "~ 3 k k vazifeai basına gelmesı beklen .l~Ve ı..I • oııı oı '. . . :s 

gUstos _ 20 Eylül ğil, elde bulunan metcutla sulh 
1 

bu bey anat 2 1 ~Y ırı_ re_ye. ar, . ' halli iyin ınibmkor<>loro giri~ocegiui kabine orktunııa lıildir<li. 
muhafaıa oluomu,tur. Bununla ıı 350 rerle tanıp edılmııtır. mektedır 
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GOney Yurdda 

-Folklör-

Alalar sözü -Oeyişet 

~-;;~ı ·· ı'('<n~iron: 1 işçi kadıı1ların 
1 

Hcnri SICAK KUL Oc~ıho 
·ı..a-o .. rd-ea_u_x •' --·-----------0-ıca.r 11 Ve ÇO CU k la rı Il 

1 Temmuz Deniz 
hayra . . 

-4S - gece mesaısı 
Slıi ormana götüreyim. Giinl diiti eapkasile odaya girmişti. lktia'.lt ııekaletinden tebliA' 

düz sıcak olduğu için geceyi Mö~y~ Monmoro. ziy~retinin se edilmiştir: 
dıearda geçirebiliriz. babını anlamak ıstedı. ls kanuuunun 3 üncü mad 

_ Harır. harır e~de. kala-, - Karımdan tlJrılmak isti· desi mucibine sanayiden sa11lan 

Bayram için hazırlıklara 
devam edilmel{tedir 

- 40 -
Derliyen: Sait Uğur 

d ·ık8 •Ekenin olmayınca, 

nin olmaz. 
ıım. gidip anlarım eımdı. Aşcı. Yorumda. ielerde ötedenberi geceleyin c;:a 
nın ismini söyleyin bana. - Niçin ayrılmak ietiror· lıetırılmakta b~lunan 17 · 18 ya~ 

• Ecelsiz öldü. 

_ Fani. eunuz ? ıarmdaki kız ııe erkek çocuklar 1 ~romınuz Kabotaj bayra riik ~alon iskolesimlo süslen- • E~erlenmie at gibi. 
* E.treti ata binen cııbıl~ 

- Obf Fani! Tuhaf bir 11nm - Bir başkHsına söz verdim la her raştaki kadın işçilerin es mı müna~obotilo dcni.ır. bap·a mi~ \Te ışıklanmı~ ~okildo ha-
h o 1 iner. 

Fanirle beraber masayı azırla - Peki, çocuklarınız ııarmıı t kie gibi gece ielermde Qalıetırıl mı kutlama heyetince ~ehri- Zil' lmluoacak olan deniz va-
rım. Sizde matmazel kusura bak - Bir çocu~um var. malanna 50 inci maddenin ikin · · 1 • E~ri, büA"rü IQf eöyleoa:ı9' " ını~do gündüz ve gece yapı a- sıtalarilo muntazam bir kafilo ol· 
mazsınız deAil mi? KaQ raeında ? ci bendi hükmüne te9fikarı umu ~ Ee.ki düernandan dost 1 cak törem programı hazırlan- 1 1. :ı 1 k .ı·ı k b ı os Kapıdan çıkmak üzere iken - ÜQ yaşında. mi izin verilmiş ııe keyfiyet Ana ıa llHıO ınro ?et euı ore o e- maz, domuz derıeiı de ı P 

mı~tJr. 
koearak geri gelir, kollarını ba - Demek cocuA-unuz terkel dolu ajansı ııasıtasiyle 17 6.937 ' diye üniindo durulacaktır. olmaz. 
basının boınuna sarar : • mek ietivorsunuz ? vr lO 6 939 tarihli gazetelerde Mora~üıne, gündiiz İdman IIalktau h~tiyonler do salon •Eskisi küllüğe 

- Demek bu hakikat baba? - Ona annaeinden uzaklae "Reı:ımi teblı
11 

suretinde neeredil Yurdu doni7. kolunda ı;aat 16 • Eser eser de ya~aı: '• 
- Hak·.·kat olan ne ~. t mie idi. da bn~,lanncak ve toplu l>ir iskelesinden Liman Ş. vasıta • E . ı· '· ,,~ıar ıramam. Bu izin aynı hükme ietina mme ıs ııen çocua d 
_ Benim, ralnıı benim ba - Faka\ bir çocuğun hem halde kıslaya gidilerek .Ata.- farına alıııacak vo arzu eden- • EQ-lendikçe, eğlendi k111 1 

deu 17.6 1940 tarihine ka 1ar de -f k 
bam. bana aitsiniz eiz ? Her ıa,ana hem baba se9gisine hakkı t ·· ı b.. - ı ı k k lcr do serbest yolcu ka.nkla- .. Elinden gelmedık yo · vam etmek üzere bir )'ıl daha ur ı: ust uno çc on ı: onaca • . 6S' 

an Oldo-'a aı·b·ı var Ondan baba se9uieini oalı • Eslek, esnek getirir. 
m • .. · · • .. uzatılmıetır. tır. Kafile Aynı suretle İd- rile kafileye i~tirak odobile- maz. 

Bir saniye ioinde on bee JOreunuı. Karıoızdan eik~yetiniz lebu umumi izin, iktisat ,e cokloı·dı·r. 1' man Yurdu deniz koluna av- • .Esniren ya aolığındsll 
senelik bir harat birden gömüle nedir ? kAleti tarafıadan görülecek Jü k ı 

B
. k ·kA det edecek vo programa bura Burada hazırlanacak vası- uy usuz uQ'undan. •• 

bilirmi? - ır ço şı ı:ıyetleriın var zum üzerine bazı ie yerleriue l . . . • Eoişin ramacı yokuB ip 
Alev Çocu~una iri bakıror, bu cihet . bir ay evel tebliğ edilerek· ge da.. stıklal ma.rşılo dovam tada yer alacak olan Halkevi lir. 

Bütün bir günün · endiee '°e ten memnunum. Maaeımı kendi ri alınabilir. j o<lılecek, lnmd:ııı sonra spor- btındosu seçme parçalar ça.laf • Eteğine düetü. 
rorgunluQundan sonra Pariein sine teslim edince 1alnız çocu lHTA R: 16 ııe daha aeağı cu lar mar~ı :-;üylenccck, nutuk cak, genç lor rnıu·~lar, milli. • Elinin öksüzü müeuııf 
bir mahallesinde her semtinde A'anun giyimiJG meegul olu1or. yaetaki kız ve erkek işçilerin l ları t:ıkiben do yibnne, kiirok, • Elinden sumcı~ını çıkarır· 

• h nıauzumoler siiyliyc(·oklor vo 1eo 
her eııinde aile efradının masaj Kendisi daima pis bir kıyafetle er ne tarzdR olursa olsun eanb yelken vo sandal yarı~ları ya • Elinrlen emekli güoeŞ 
ra oturduQ'u remek eaat~nde·} gezer,_ gıdamıza gelince en kötü yi ielerinde gece çalıştırılmaları I pılacaktır. . l1~onklor atılarak gece goç vak gömlekli. __,/ 

JİZ • Haziran ayında gunler ee1lerı hazırlar. İe\e ba akeam mutlak eur~tte raeaktır 1 Gece ise saat 21 de giim- te kadar eğleııilecoktir. s ı· nemanın 
uzun, uzun olduğu kadarda akJt da masada yirecek bir eer bu ff fL ' J ., 1. 1 
eam renklerine karışan taze ııe lamayınca doı?ru ei~e. koetum. a ıevı emsı KD u Akde n ı·zde ,. ng· ı ı ı·z- 50 ı· ncı· 
kokulu bir earinli~i urdı. No~ Karımdau ayrılmak ıstıyorum. 

ruaların remek salona gül balı - Karınız genÇmi '? T emm d kö t y l 
celerini aarhoe edeıı kokularıu'l = ç~;::~~~~ Jirmi besimde nesi:: c,:'ka:Ok ur- ı·ta 1 yan re ka b etı• l dön ii mit 
kareı geniş pencerelerini aQmıe ,d J 
batının EOn ıeıklarının renkleri - Ha1 ır Qirkin değil, güzel· Halke9i Temsil komi&esi Tem lrıgiliz gazeteleriniu 

111 
e 

karbolmak üzere. Koııt dö No· de deQ'il, herkes gibi, yalnız muz ayı içiude ciııar kö lerde Fransada Akdenizin lngille onu yalnız kendine hasretmek !arına nazaran bundan tsııı 1 
rua, BRlonda masanın üç kişi kıyafeti çirkin. l * t .1 k . T ~il . re için sadece bir ticaret yola istiyenleri cezalandırabilirdi. sene evvel bu gün İngiliz P

9
od' 

k .. ., k . ? ı uç emsı verace tır, amsı erın h ıı· d' 1 . 1 te idaresi tarafından 34 y ıe• 
l.Qin bazırıandı"ını görünce : Ya öte ısıt aQ faeınaa. lh 1 b 1 k'. I meş ur ın ıstan yo u ııe ımpa 1 Fakat Akdeniz daha fazla 8 • . _ . . • azır anmasına ae anmıştır. oy . . k. flh d . \\ı· ı FrieS 

_ Ya Nıkol? Hengı otekısı?, 
1 

. . ratorluğiln !ikıbetı bu yolun em bir eeydir. Bu bir stratej ik 701 ı m en ıa 1 yam ı 

Ô 
. ? lerde Yarım Osman, stıkHU pı· . . b 1 ı . G ·ı 10131 uıJ1 11r - tekt kadıo canım 

1 
• . . . f nıretme a~lı o duAunu sanan dur ve islAmın beeığidir. reen~ ııerı en u ~ 

yee erı temsıl edıl o cektır, ·ı t t ·ı d- .,,. - Otuzunda vsr. lar çoktur. Akdenizin stratAj ı k rolü Sü pa en e 1 e unya sinama., a 
- Sizden yaelı demek. Ne Sosyal yardım ko- Akdeniz muhakkak ki lngil ve,e ka nalının aQılınasından ev vuemuetur. Bu mühendis ıı;:. 

Süzan ürkek : 
- Babasiyle beraber kaldı. 

- Sizde raıı oldunuz buna? 
- Börle raı:mak icabedi· ıe yapıyor '? mitesi Gard t npartisi tere v~ ~üs~emıe_keleri için ı' ııel de mevcuttu. lngiltere ile Na genç yaslarında iken ark

8 

- O da fazla bir ie bilrliA'i ehemmı1etlı bır muoakale yolu polyan arasındaki rak~bet bunu rı ona •lugi:terenin Edleoı.ı'" ~ 
1ord:ı~on kallu ""eıi)'lo cıör.otvnk • Önümüzdeki ay içinde Halk ıhır. Fakat fngiltorenio, bu deni isabet etmietir. mini verirlerdi. Fakat arsd"" 

• y 1 '- - - d evi Soııyttl Yardım 1fomHesi bir zi her liirlü ferdı tahakkilınlere 1uı4 - l ', J"' u.. nuMVA ıı- nPler 2ectikten 60nıa Edİ~ 
karıeır . - anı ı;o :AK 11urtuyor e ., v ., ~~ _ ., • r 

- Ne yaıık rerı boş kata senıze. neıııae eu aaKıKa sızı d'
1
e_n_ 'ha-zılrrlı-;.'a: ·-"--'· .~ .. rn Qimili ~111 ~ı wauuraaycı c:tı:metmie olma Çanak ka leden ir tibat temin ede Amerikanın Friese . Greell1 • 

1b k · .. b.aşlamıetır. cak onun. Yaeına göre ook şef 1 _aş ~lar~ıe_ al~atıyor. Azizım, sı burası sırf bir yol olduğu b tseydi Rus ihtilali ve Breet verilmfğa başlanmıetır. , ~ 
Jer bilirorda küçük Simoo. Bu I eımdı evmıze gıder, bana karı U ray caddesi için değildir. Litovek muahadesiuin önüne ge Yine İng i liz gazetelerillıo 
mönakaeayı uzatmadılar. Kont I cız~ gönderirsi.~iz ~n.a. erkeğine Şüphesiz, Londra bu yolun çilebilirdi. diasırıa göre cihanda Iı'.O 6 ~ 
dö Norua, uzun süren bahi11lerin sahıbolmasını o~retırım. Şıınuda yapılıvor emniyetiyle alAkalı hio bir şe yi Bilhassa 1931 denberidir ki, mem leket kalmamıetır k• " 
çok defa mücadele ilı:-, hiddetle,

1 alınız. Ak~amları fazla remek Oray caddesinin esaslı suret ihmal etmez. Cebellüttıırıkta Mal İngiltere iQin Akdeniıin Etrate ma mucidinin Firiese · or::~ 
neticelendi~ini bildiği için bun· yemediğim iQin eu tat~~r_ı -ç~cu te tamirine baelanmıelır, Çakma j ı k ehemmiyeti bir kat daha art duA'unu reddetmiş olJJl V 
dan nefret ederdi. Süzen, daima ~unuıe, karınıza goturunuz. tada, Kıbrıst-ı, İi!kenderiyede ku Fransızlar ondan evveıMar.ef . .J 1 kaldırım olaa bu caddeuin bo mıetır, Japonyaoın kuuetlenme ... 
gözlerine kı.dar gelen raeların 1 ~ııet,. rica ederim alınız. Eanada ııetli üsler kurmuştur. Süııeye ei Çin üıerindeki emell"ri, Uzak mey ve Lumierein tilaıioı ıet 
akmaması için uğraeı1ordu. İlk hıo bır borcunuz 1ok. Buna doA' zuk kısımları tamamen söküle üzaı inde tesis etmie olduğu kont şark pazarlarına hAkim olan etmie oldu~unu ileri soret t'ı 
kocasını düşünüyordu, Ona ea 1 rudan doA-ru1a bir nasihat der rek yeniden beton üzerine çak rol fılidir. Gemileriuin yolu üze d ı · ı· L d k Amerikalılar film mucidi 01•1,ıl 1 a 'l arın ıega.ı on rayı uza Ed . .. ,~rı 
dık kalmı1 acak kadar Kontun, 11e_r. Ye bunu asla . onutmayı~ız: ma olarak rapılmaktadır. Bu ta riodeki muhtelif noktalarda asi şıırkta mühim kuvvetler bulun ısonla Jankinisi gos 0cı 
ondan daha bürük bir aeka 14 Bır çocuQ-un anneeıne, anneeıne mirat dolayıeiyle nakliye usıta keri harekat ııaeıtalarını her durmak lüzumıJoa ikua etmietir. Almanlar ise hllkiki fillll °' ~ 
rık olmadı~ını bu gün anh1orl olduğu kadardababasındada hak gün biraz daha kuvvetlendirmek Singapur lngiliz üsleriuin nin Skladonovki olduQ'uoıJ 

1 

k d llAh ı d k tarının bu yoldan geçmeleri men J 
do, Zaten o, ikinci kocasını La- ı ııar ır. A 11 A ısmar 8 1 • tedir. en kuv~etlisi olacaktır. lugiliz ederler. ~O' 
eez eokaQ'rnın raralı küçQk za •*• edilmietir. Süveveten geçen gemilerin adnlarirle uzak k d k· j Fakat Friee · GreeOı o'' 

1 ear arasın a 1 bunlar içinde en kuueıli 
biti kadar sevmemişti hiç. Hara Henrimarten caddesinin ağao rüıde 50 si İngiliz baJraA'ını ı a kısa 101 bu bakımdan bilhae•a 0 JI 
tın bazı tuhaf oilııeleri insanı' lıklı rollarını rükeekten tıpkı Liman haberleri dır. Bu günkü sinaaıenı t F . eır. Hindie an münakalatının ehemmiyet kespeder. Askeri nak ıtum reri Holbornde Fle~ ıı 
doğru rolundan Qeııirir. birbiri· reeil bir deniz gibi gören Piyer , a. ... _.._ ... )'üzde 70 ine rakın kısmı bu Jiyatta kcııanılan zamanın ehem gı~ır. Burada Friese . ore6eıl_ı ne aıkırı bir çok hAdiseler için Lanı·enin yemek eclonuna Nikol Limanımııda bulunan Tu-rk ld mı· veıı· ıı·carı· nak'ı' vattakı' ude t ' kana an yapılır. Avusturalya it 1 ' 1 n ~~kada_eı Eune film ica 

1
,.,d'J 

de kadın, erkek bir i&tioadgAh gırdi~i zaman penbeleeen JÜ bandralı Mete uporu Devlet De b l" POk daha mu·· hı'mdı·r ıQı t k ı ..,ı" p ~ r. a utının dörtte biri ve ihracatı v · n mue ere en Qa ıe~ ., 1t 
bulunoara kada bacalar, roru· zünde do1ulmaz bir neeenin mirrollarına ait kömürü Qıkar nın rarısı da keza ba kanal ı İngiltere için, icabında entir F.riese . _Greeue verileo ~~tlJ 
lur. ıeıkları urdı. makta. İtalya bandralı Lorandi dan geçer. jik bir uzak şark sirasetine isti nın, 1910 senesinde Ne' ,eoır 

.•. - YemeA'e biraz geo kaldık l natgllh olmak u· zere sı·nganura resmen cihanın sinema pli 
~apuru 5 ru·z ton krom 4r;o ton ngiltere ~fıeıra 4 vu·z m1·1- . ... 

Sen nehrinin çok sakin, Or· .. u n 1 b - f oldu~u t d.k d' l · tir ıı; ne razık beklettim sizi. hububat 860 ton bu~day yükü yon sterlinden fazla sermaye ra on ee gun meaa erte bulunan p; as ı e ı mıe . ,e ; 
leao rıhtımıoın hemende müna - Ofiste bir eerler balama Akdeaizde mühim deniz kunet Frieee • Green 1856 ~e', 
kalAtı hio olmı"'an bir ıoka~ın dınmı ~yı·kol '? tahliye etmekte, Hollanda band tırmıetır; Yunanistanın borçları 1 • h . de Bristol şehrind9 doğıı> .111 

~ p; ... , el'I ta eıt etmekte fayda vardır. ı ( f 
darız. Möerö Monmor Qorbaeını - Müsterih olunuz, hereeyi ralı Hemes ııapuru Devlet De oın yarısına iştirak eder ve Tür ı Jete halya'uın Akdeniz' deki Carbidgede okurken eO beıı1 
henüz bitirmietir. Hizmetçisi bir buldum baba. miryollarına ait travesi oıkar kiye ile Akdeniz ve Karadeoize 

1 
askeri üsleri ve mühım deniz kimyaya ve riraziyeJe ~~r 

müeteriniu kendisini görmek is· - Yemeği beA'eneceksiniz, makta, Alman bandralı Dore ve ba~lı Balkan devletlerins müle ' ve hua kunetleridir ki bu de· Jet ııermietir. Orada ınaeıe ıı 
tediğini haber ııerdi . ümitedorim. Düeününüz ilk tec Krietelli upurları Karamancılarn madiyen krediler açar. ' nizio İngiltere için olan stratejik toı}raf mütehastıısı Ta11°

1 ıer J 

- Nasıl bir adam bu? 
- Amele kılıklı biri~i. Eıı 

teltı receQinizi bitiriniz. Biraz 
bekleJivarsin. 

A9ukat homurdanarak ~al 

kar. Zaten o bütün harah müd 
detince baekaları için daima is· 
tirahahoı sarsmıe deAilmiydi ? 
Ba akeam nasılsa kendisini faıla 
roraan hiesedirordu, Bir müete 
rinin kareısında neden sıkıntı 
Çekecekti ? Onun bu gün ıçın 
raha& raea1acak bir ııaıiı. illi 

• ııardı • . 
- Ona burara daııet ediniz 
- Nerere dediniz '? 
- Buraya. 
- Yemek odtlnızamı? 
- Neden olmıyacakmıe? 
Amele, elinde evirip çeııir 

rübem ! Aecınız Fani~e geliuce... Demek ki İngiltere ioin Ak ehemmiyetini azaltmaktadır. ' mıe ve ondan bir çok eef '' • ait çimentoyu ve Sovyet bandra • ·ııeıı 
- Aeoımız deyiniz ona. lı Norçin vapuru da demiri tabii deniziu hııyati bir ehemmiyeti Ticari ve strah jik kıymetten renmıetir. 26 yaeında 1 ıııl, 
- Evet Kamiy aşoım, biraz baeka, Akdeniz lngıltere için si· tıı?ı Rııdge isminde bir 111~ 1 ! 

meraklı. Sıgır filetosunun odun ye etmekte olup Alman bandra urdır. Geroi, eski Kap yolu ioa yasi bir ehemmiyet de arT.eder ı de o zaman gösterilen ııf f 
ateei üzerinde ııa çok sıcak bir lı Ankara ııapura Çeeitli eeyayı hında onun yerini alabilir. Eğer Bu deniz islilmın beeiA'idir. imdi mejik manzaralarını de•• 
ıskara üzerinde pişirilir, iyi ola tahliye ederken bir taraftan da Akdeniz İngiltere iQın sadece bir düoyaoın eu büyük islAm dev le sokmaA"a çalıeıyordll· 1'f 
cağını iddia eUı. Ateei rakmak hububat tahmiline deum &tmek ticaret yolu olsaydı, nakliyatını Jeti İngi l iz imperatorluQ'~dur, le· Firiese • Greeıı _oı~tı ~of 
lhım oldu 0 ııakit. Daha doğ tedir. lilmlı~a dokunan herkes l::ıgillz geldiği zaman Amerık8 tı' 
rueu Sıcak Kül olduA'a için ateei bu denizden uzaklaetırmak ııe imparatorluğunu tehdit eder. !tal nun icadlımodan ho· r011~ei 
ço.k kolar rakabildik. O üstün Küçük ilan şartları böylece fakirleetirmek suretiyle va bılhasria "ısHimın kılıcı,, ol dildiğini işitiyor ve kell orô, 
deo üfledi, beode k3ndieine rar nçu: tthürdaa: 1 mıya kalkıetığı zamandır ki Einema filmini icada QalıS'{ı,ı 
dım ettim. ~~;::~::~:: : ~:: Sehrimizde hava ve' Londrayı kızdırmakta~~r. Nlhsret bu geDQ l~f11ıl 

-· Ve ateei yaka bildiniz de·ı 'Cç •era lçl ıı 70 lanş rutubet vaziyeti lete İtalyan • İOilıl2 rekabe hendis fotoğrafları ceO ııtı', 
mek y oorı dtra ıçıı ao Kurıış tinin hassas noktaRı buradadır rette gösteren makillll ol' 

- - Fakat ben ondan kuv· Dmmlı U çat lllı!Jrdıa ber dıluı için Dün eehrimlzde bava açık Şa rkla, Fılhıtin'de, Mısır'da ver rnunaf(ak oldu. tık defııl .... ~~ı· 
01 kııraş llıııır. lleseta on defa actredilecelı: ı ~ " f V" 

ııetli üfledim Kamiy. ııir ııaa lçtn HO tıırıış ııımatıır oır t)laf geçmiş rüzgılr cenup 9e cı:ınubu lc:1şm i ş olan, Ankara üzeriadeki fotoğraf camı yerine ~ifııtJ ~' 1 
iki genç kızın kahkahaları ıık oımat a,ere her uıır telime ara ıuı ndaıı garbi istikame tiudtıu sani1ede ili ba rını idame etm ek jativen mağa baeladı ve 2l )lS ıı'..ı 

boş lakb r mG!l.eSDI 80 har! i ıtbar edttml,ljr, -, 1 • . d 9Jl 1•: 
arasında, Pırer Lanje biran için Bir uçaıı: 1111 ıt0 barrıen lbareı oımaııdır. 3·4 melre hızla asmiştir. lng ı ltere, Arna9ulluğun iegaliu da pa.ten~e daıresıootesi ş ı 
aözlerini kapar ııe düellnür: cOn oorı nurdu ruü her nur 1•1

• bebor '° Giiuün en yüksek sülıunetı d o ıı bor i ltalyan ~mpervalizminin kat bır sıoema pate o r ıl 
r> ferlerir e ITJ'ICI on turaş alınır ' 1 • 00\J ~ 
bee senadsn senra, demek Kül uçaıı: ııaaürın uo hartı recm•meıi ıtıım 3 31, en düeük sühuueti de 3 · 21 muhtalıf tezahürlerine kollarını muvaffak oldu. Edıs "'' 
halA sıcaktı . 8ir parQa alev rük· 1 dır. ea mıtıarı recen ııtnıar •rrıea pat ıuı sanligrad olarak kaydedilmi ştir. kollarını kavuşturup eeyirci ke teei ise bu tarihten bit 

lulae lıbldlr, 
seldi oradau •• • (SON) Rutubet derecesi yüzde 79 dur. lamaz. sonra urildi. 
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Ankara 
ftQıiyoıunda yarın ki 

TENi MERSiN 29 HAZiRAN 19J9 ---

Sovyet ziraat sergisi l~=M=E=RS=i=N=@ı KÜÇÜK JLANLAR 

Proğram Bu Ağustosun birinde Mos şeyler ile· enliyi yetiştirilmiş 
l ~-. ~,_ kova~a .a~ıl~cak ola~ ?ovyet- ha~·~n n~~mun.eleri, "Ha~·~n 

Po Grkıyc Radyodifüzyon ler Bıdığı ~ıraal sergısı hakkın yetıştı.rme pavıyo?unda gor~-
~~·l•rı, TOrkiye Radyoıu da, akademı azasından ve ser- lecektıı'. Aynca, Sovyetler B~ı· 

''• Rnayosu. gi tertip heyetinden Tsit in şu liğine bağlı bütün Cümhurı-
J)ALGA C; malumatı vermiştir. yetlerde, Mıntakalarda ve Ar:ı 

ı639 UZUNLU U 1 336 hektar gcnişliğint.lc hiı.' zide ziraatin inkişafını tebarüz 
t.A Ilı. 183 Kes. 120 kvv araziyi kaplıyacak olan sergı ettirecek hususi paviyonlar da 
20 ~~· 19,74 m, 15195 Kcı. I mıntakasında, 50 !>..·wi.yon me.v mcvr~l o~a~kt~r. . . 

94 v. 1'. A. P. 31, 70 m, r,ut olacakhr. Scrgıdc tcşh~r 1 ~ergının zıyaretçılerı, Sov 
65 

Kes. 20 Kvv. edilecek e16 ya mıkda11 180 b_ı- yet alimi Miçurin'in sun'i su-
l)RflşE , ni, Sergiye iştirak edeceklerın rette muhtelif aşılarla elde et-

• ' ~fDE 29.6'1939 m1Rdarı ise 200 bini bulacak- tiği yemişleri, Der javjn'in çok 12 30 p v t ' b . b d . . . • rograın ıı·. . ça uk yctışen uğ ay cınsını 
ı 12.35 Tuı·k muziği Serginin esas hetlefi, sıs- nehaıın irsi bünyelerinin daği~ 
~: : : . • Nişanbnrek peşrevi. tematik surette yüksek rekolre mcsi bahsinde profesör Lisen
Ser ~17.a paşa Nişaburek ağır istihsal eden en iyi ziraat işci- ko'nun bütün dünyaca meşhur 
l ~a;1Ey gül ne acep silsileri 1 terinin ve kollektif ~ruplarının ' çalışmalarının neticelerini, Ki
kı c a~1n ağa Nişabu~ek şar aldı la ı ı pratik neticeleri gös- ' ziurin'in tırmanan ve sürünen 

ernaı s ·l l ' . . ~, 1v.· uı 11 e. termektedir. nebatlarını da göreceklerdır. 
kı "' .ız efendi Nişsbnrek ~ar · . h • s · · K ·· ·d ·ı·kı · • l\lı·dı . . -r Bıı sergmm, J93::t seııesı .._ ergının o~ e yem ı er 
~ geçırdı. . . d :1· ·1 k' . . . l k' . i k n ' · N" b k k ıçm e, ·.reuı mı von ·ı~ı tara- ısmınc e ·ı pavryonun la ço · e 
~ · · - ışa nre s•u· ·ı , ı .. ,· 
6 l'rnek ister.· · -:.' fınd<ın gezileceği tahmin olıın-. teresandır· Burada, pavyonlar-

~e'. Al~ R~fat Ni~ahurck şal'kı mcıktadır. 1 
da yan ytkılmış izbel~r?en mi~ 

7 ,} ledıp hır gıilizare. 1 Sergideki "Tohum" pav- 1 rekkcp eski köy tiplen ıle ycnı 
tııa.isi · · - Nişaburek saz se- yonu, Sovyctler Birliğinde eki-1 modern kolkhozlar görülmek

" İJ OQ ~l 1 k l t len ve veti~tirilcn bilcümle lıu 1 tediı'. A Vl'IC.'l bir panorama da 
·ı . ' n em e ·e saa ava- · ı · - lı ·· 
~· .aJans ve meteoroloji hab~r- imbatı ve endüstr·i nebatlar mı son seneler zarfında köyun un 
rı. gösterecetir. Serginin "Makine-'. yesinde v11k11a gelen derin de-

rıror, ı 3, 15, 14 Müzik ( Karışık lle10 mc" paviyonunda ise, kolk-: ğişiklikleri tcbarilı cttıı·mekte-
'>l'aın) f ı . 

19 OO v lıoz ve sovklıozlanla kullanılan dır . 
' Proırram · 1 · l i' l r.. 19 05 M !' 'k ( Se fı ·k Jıeı· tfırlfı mütenevvi zıraat ma Halen, hım en az a res-

1-\t~'l. , uzı · n om · ... · · · 
1 - PI.) .. .. . ... .. kirıeleri teşhir olunacaktır. Ifay ~sarn ve hcykcltraş, sergı mm 

lıeYetj~' 15 Turk muzıgı (l; asıl van yetiştirme işiyle al<'ıkadaı· tezyiııi ile uğraşmaktadır. 
tı, a~O.oo Memleket saat aya-

~ri. Jans ve moteomloji haber· O ü n ya da Ne I er 
~ti~0.15 Konu~ma (Ziraat'----------------

Oldu -Oluyor 

~lif 2~,!lO Türk müziği (Mülı- ·ıı 1 J 'JJ8f V8 8Sr8f 00U.ll L3" dİS8'8f ~e .Şaı·kılaJ ve düü-un detleri- a ~aua man u il . 1 
aıt - 0 1 i 

1, llll'küler) Bu ayın on beşinde Boma lzeteler tarafıııdan yazılmıştır. 
~ ' . . . - r licazk:lr peşrevi. . . . . ' ., 
aşkı l.eıni Ilicazk~r şarkı Son da sı~·aı ~ak~ı~dan ı:nanıılır \ e I• akat halk arasında Fransız 
3 , ~ .caıılqı1dıran. esrarıengız ıkı hadıse olmuş- İtalyan münesehatı etrafında 
~i~ ı '1'ıf .hey Hicazkru· şarkı tur. nikbin bir şayia olarak ağız·-
~ ıa et ıle - · d" · ı d b. · P p' Arif suz u yın~. . . ~ıın ar an . ıı·ı ~~aı~ın dan ağıza soylenmişıir. 
aPus bey Suzıaak şaı kı Habeşı~tan harbındenberı ıkın- . . . . . 

S, una ermek üzere. . . I . 
1 

Elçılıkte zıyafetı muteakıp 
flir llalırni bey Susinak sarkı cı defa alem olarak t.ı yan k l ki . t ·f; d 
6 sH · T ( -:. kd. ·arşı ı · ı emnıye ve ıuma ın , •rı arap. devleti zim:nndarlarını ta · ıs 
fJu· lJdi Eşref Suzinak şarkı t kted' bir resmi olan kadeh tokuştur 

Ode .. e ıne ır. . fecfl . . . 
7 , ~I n gunc cfzun oh!yor. Diğeri de Faşistlerin en hü ma ananesı haz '. ırnşt~ı · .. 
~ Urn~ıs~ıfa Nafız Suzınak şar •"k A1 1 dosttı olmakla ta- Roınada bu zıyafetın nık a ··ııtsı- b. . ) u .. maı 
. , . z ır sev1şle. .ı. İt 1 •an hariciye nazırı bin mahiyetinde ısrar olunmuş a •. - o·· .. d tl . nıuan a ) ' . . . 
ıt lürküler ugun a e erme kont Cianonun Fransız büyük ve bu hususta hıç~ıı'. te7:ahur~-

2J 10 K elçiliğinde serefine verilen bir ta lüzum olmadıgı ıddıa edıl-21· onuşma . -:. . . .. . . 
2 ,25 Neşeli plaklar. R. ziyafete ıcabet etmesıdır. Uç mıştır. . . . 

~lıhi l,3Q Müzik (Şan resitali ay evvel Hoınanın Fransız el- Gayrıresmi hır faşıst ha
l .. ıf u : Bas bariton) çilik binası şiduetli Fransız tihi ziyafette şu sözleri söyle 
~lltıd~i~n ·rM.evsimler Oi·ato- cli'ışmanlı;-,ı nüniayişlerinin mer rniş: 

.. çı lcı şarkısı . 0
• • • • • • -. l 

r.J \\ı. " '1 t s·ı · ı· rı-t kozun teşkıl etmekt6)dı. - Hadıseleı sozlerden ııa-~lll.ltas n · .L't ozar ı ıır ı u . . . .. 
3, L lndan sarastro nun aryası Cıanonun bu zıyarctı ga- ha yuksek konuşuyorlar! 
°tıera8' Van Beetlıoven Fidelio 
~ ı. •ndan R K .1 
i ~1(181 occo nun Para 8ul0 tercümanlar 
l ~ı· & 
S uııı (. . ·hu bert Genç kız ve Kadınlar evlerine!. .. Nazi hükumeti bu zannı değiş , Lıecj) 

t~"'.ı O, Verdi Simon Bocca- Bu emri veren Almanya tiıürdi. Propağanda ve Neşri
~Ottıa Operasından Fiesconutı Iıüktlmetidir. Nasyonal sogya- yat Nezaretine yüzlerce kadın 
'l>(.~sı. lizm kadını iş baş~nda. g?rmek t~~mur aldı. .~und:~n ~nra 
~ ~'> istiyor amma, ev ışlerının ba- )abancılara SC) J ahlara kadm-
1e&tra .. ,OQ Müzik ( Küçük Or- şıntla görmek istivor. lar tercümanlık edtr.ekler. 
'I ' J "'1. Şer: Necip Aşkın) ' B . . · Al . yada Tercümanlığa seçilen ka-
c: u ıu ~ . _ unun ıçın ıH<ın • • . . . 
~' .J. St~ ucık .IIuly.a (Vals) ~adına itibar kalmadı deni- dın l~ı~ gtız~l genç, ıyı aılcden 
3 l'ı erıl}· uss Dınamıden (Es ·d ve ıyı t.ahsıl görmüş Alm~n 

, h t.ıız vals) YOI u. 
laıı ~rrırneri 1 K 1 Halbuki son zamaıılatda kızlarıdır. 

~ıarı c ı a: man Cam-

~~i~l Piı-ensosi operetinden Kladno kı~rimanı ~ir kadın mı1 
\v., c. G 'f M "hl' k 

<t s) 5 J rı ayıs 1 ışhmı Çekoslavakyada Kladnov- miştir. Tahkikat gizli tutulma · 
~ .~3 ... ac. Grit Marş .. _ .. . . . tadıı'. 
1·' qr-a~OO Son ajans haberle- da oldurulen ve katılı en Şı~~ -------------
1~0, nt,keshaın tahvilat, kam detli tedbirlerle aranıb bulu- Nöbetçi §§§§ 

"ı ll 'l t ı ' . (f ) 
' <;l,20 )?(~ası ıyat namı yan polis neferi Vilhelm =§§§§ Eczane 
~J ) Muzık ( Cazband :: 

2a Kniestin katili olduğu şüphesi 
155124 Yarınki proKıam.: le bir Çek kadını tevkif edil .. 

29 Hatran - 939 da 
HALK Ee&eneıidir 

PiY t\SASI KİRALIK HANE HİZMETÇİ ARANIYOR 

m - 28-6-939 -
Halkevi Larşısında hacı Orta işleri için bir hizmetçi 

-~ Hülusi :veresesine ait Elektrik kız veya kadına ihtiyaç vardır. 
- vefilitre su tertibatını havi Yeni Mersin vasıt11 sile (S) Ad· 

Ku. S hamamı ve geniş salonu ile 4 ı ruioe müracaat. 
Od•lı bir Ev kiralıktır. Talip- · 5-5 PAl\IUKLAR 

Kevlland. 
Dağmalı 
K•pumah 
Kozacı P. 
Kırma 
!!ık arta 
K. kötlü!ü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAGI 
Şark 
Ana dol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keci kıh 
Tiftik 

DUGDAY 
Buğday, sert, şark 
Diyar Bakır 

· Anadol 
Yumuşak 
Yerli 

KEPEK 
ince 
Kalan 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 
Çavdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraş 

" c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum darı 
F asulya şark 

,, Anadol 
Nohut şark 

,, An•dol 
Mercimelt Şark 

,, 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 
Patates 

Ana dol 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıebir 
> Karaman 

KAYSI 
Kayısı kurusu yar 
mıca 

Çekirdekli 
Malatyi 
Badem çekirdek 

içleri 
Ceviz kabuklu 

> iç 
Badem iç tatlı 

iç acı 
Çekirdek tatlı 

> acı 

Yer fıatığı 
H•rnup 
Kitre Şark 

> Anadol 
Mazı Şark 

> Anadol 
Cebri 
Mahlep 
Çay 
Kab ve 
Sahlep 
Çığit yağı 

44,45 
40 
a8,50 
38 
37 
10,25 

yok 
» 
» 
» 

46,47 
46,47 
55,56 
80 
55,56 
ı ıo. ıao 

4,75.5 
4,75.5 
4,75.5 
4,75.5 
3, 12 5 

2 
2 

4 25 
' 3,75 
yok 

3,50 
3,87,5 

yok 

28,23 
20,2J 
18 
19 
4,50 
5 
4,75 
14,75 
16 
6,25 

yok 
4,50 
8,9.5 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
> 

yok 
) 

» 
> 

yok 

45 
60 
52,53 
40 
23, 
2, 
30 
80-200 
18,25 
18,25 
yok 

90 

42 

Piyasada satış olmamıştır. 

• 
Y[Hi MERSi, N 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait lçia için 

Senet ik 1200 Kr • 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Oç aylık 300 soo 
Bir aylık ıoo Yoktl r. 

Ruesmi ilin atın sabrı 1 O 
Kruştur. 

lerin Diş doktoru Bay Bahire DAKT LÔ ARA YANLARA i ınüracaat'nı. 2 - 5 Ticaret Okulu mezunu bir 
1 - KiRALIK HANE Bayan az bir ücretle iş auyor. 
l . . 1 Y eı i Mersin Basım evi vasıtıı.-
f ~fa~_ımmlıye mak~lles n~~e sile (H) Adrtsine mürac.ıat. 
1 Zeylunlu balıçc caddesınde k~ı- 5- 5 

1 

çük ham m c varınd ı 43 l\ıı . 
mamda bodnım ülerirıe onü . , KOR~I~ . 

, bahçeli 4 oda mutfak, banyo, Sm eı ~ ornış ışlerı kabul 

1 Iıela ve b r salonu tam koııforü ve ~ısa hır müddet zarfında 

l havi 4 t'lrafı a~ık bir Ev kiraya 1 teslım olunur. Ayrıca Korniş 
verilecektır. Tnliplcrin lıer 1 satışı da yapılır. 
gün saat 12 de yukarda ki j Sedad Sahir Seymen 

'aıJrese mül'araatları. Uray Caddesi No 41 

Zayi Askerlik tezkeresi 
Karan1an A 1(1 yırıd an afnllŞ old uğıı m askrrlik 

lt>zkeremi Zil)' İ tllim. Yenisiııi çıkarhıcJğımdan 
ga:p olanrn Jıökmü olıuadığırı! ilan ederim. 

'Parsus da ~lusulla nHıhallt>8İııde 

S<ıit oğlu Yı • suf Vıldız 

1 l A H 

Alay satm alına ~omisygnu riyasetinden : 
C İ DSİ Miktarı K lo 

Sığır Eti 7000 > 

Koyun Eti ıso • 
Domates 3000 » 

Taze Fasulya 4500 » 

Bamya 300 > 

Patlıcan 600 » 

Taze Kabak 600 )) 

Baş Soğan 1500 )) 

1 -- V u kurıda cırıs ve mi ktia rl ii rı n11, h ~Hk ız .. 
kalem erz~k 3 T"nımuz 939 Pdzartesi giinii 
saat 10 ela .\~kerlik şnbrs111in üst katı11da 

Askeri malıt't>l.Je Askt-ri satın alına kouıis 

yonu tarafından pazarlıkla miılı ıy(ıa edile·· 
ceğindrn taliplerin va~ ti mua)'yenJe lf>ıni_ 
natlarile lJirlikte komisvona nılirdc:.rntlan 

" 
ilan olunur. 18-23-29 2 

~,::::;::==:::::;::=====================~ 
• ucuz iL.AN 

İŞ VE İŞÇİ 

ARIYA "NLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutl!nan gazetesi olan 

W~!MO ~l§~®OrM -. 
Okuyucılarmm arzusi.ma uyarak bir kOçilk 

liui.N TA H.I :B,ESİ IIAZLRTJ.l\:l\IIŞ'III~ 

Bu f~rifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbefinde 

MÜHİM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa ç-eyn ne almak 
istiyorsanız 

Tenzilatlı 

fş mi, t . çi mi arıyorsunuz 

KÜÇÜK tLANLARIMIZDAN 
EDİNİZ 

İstifade 

====~::;:::==================~ 

Kulak, Uo~a1z, llıırnn ~Hirnhassısı 
DOK.TOR 

Ziya benson 
Hastalarını hergü11 snt onbeşten ~onra kabul 

ile muayene ve tedavi eder . . . . 
Mersin; Hastane caddesı Velı Tevf1k f buk41sı 

sokagı Ecucı Suphi evinde: 

1 



.r·- - SA Y FA - 4 YENl AIERSIN ~9 IIAZIRAN ı 93_!_., 

YENi ME:.~ SIN 'I 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazete&idir. 

--===:=========•~~~ 

Kel inator 
içten ve Dıştan günün en mühim . ve en taze haberlerini 

• 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

S i y a si g ü n d e 1 i k -g a z ete 
~-===========•===========-

y EN I. MERSl•N • 11 Yıllık fasılasız intişarın 
• da muoaf f akiyetini halktan 

------------------------ gördü t 'ii rağbete borçludur. 

VENİ l'tl ERSİN : SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 

ME R Si N sütun lan açıktu. 

YENİ MERSİNİ· :Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASi 
Taba ait. bütün işleri ucuz ve süratle yapar. 

~ ---

En yeni ve çok çeşitli harfleri YeniMersin l\1atba[ı sında bulabilirsiniz 

IMJ(gfRı lID@W(Q)~ D~ir~lM~lb~IM IHJ&lRılFlb~~lb(g 
KİTAP GA:2 E:TE VE MEO~UA 

Tabı yapılır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait her çeşit Def terler ( vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğendirmek şart ile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

1 L A N 

Mersin sul~ hu~uk ha~imf iğin~en : 
~lersinde Komsiyoncu Cemal karısı Şt>fıka 

tar~faııdan malıalli i~an . el H~ ~zimeıi nwçhul 
lersiuin Mcıhuıadiye ıaıahallesirıdr.rı Selim kızı 

1 Fenni Sünnet~i 
Sıt~ı T ann Över 

Seri ve ağrasız sü rrnel 
yapar. 

Fakir çocuklaraparsız 
Adres; Tarsus paşa ga 

zinosnkaşısır 

Soğuk hava dolabı 
Masrafının az, tamiriniı1 l{olaylığıyla 

şöhret salınıştir 

Keloinator soğuk hava dolabının azami masrafı evini~İt1 
ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey deği/Jİ 

' 

cenubun boğucu slcaı. ıarında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun vade ilP, bf>Ş s~tı P. ga,.aı tili olarak lemin 

t>dilebilece\ )(lgaııe Soğuk hava dolabıdır. 
• 

.J NADER TiCARET EVi 

M A R K O N i VE S P AR T O N radyoları satışında da reka~ıl 
ka~ul etmez ~urumunu ~aima mu~afaza etmeUe~ir 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağ/af11 

ve en kullanmağa elverişlisini müessesemizde 

BULABİLECEKSİNİZ 

J. N ader ticaretevi 
Gümrük meydanı No. t2 

----------------------------------flidiye aleyhine ~IP-rsin sulh hukuk mahkemesin- ~-----------------· 
de açılan iki ba b ha n~ n i u tak sim da vasınm Yll ır- 1 f L A N 
lan nıuhakemesi sonunda müddeabih evlt>rirı · 
taksimi kabil olmadığından izalei şuyu kttnunurıa 
göre salllarak tularnıdc.ın masrJf çıkarıldı~lan 
sonra geri kalacak nıikdarrnm hissedarlar arasın-
da taksimine 15 t).QJ\l tarihimle temyizi kahil 
oluıak:lizere karar 'terilmiş oldoğundan tarihi 
ılaudao itibaren 8 giin içinde temyiz olunmadığı' 
takdirde hükmün kesbi katiyyel etmiş s~yılacağı / · 
ilftn olunur. . 

-Sayın Bayan ve Baylara-. 
MÜHİM BlR MÜJDE 

Sıcaklar geldi . diye sakın telaş etmeyiniz çünkü 
her şeyin bir kolayı vardır odı ancık hakikı ve en 
yüksek limon çiçeği eıanılarile imal ve taktir edilen 
90 derecelik ÜJgen kolonyalarını kullanmıkla bertaraf 
edilir çünki Ülgen kolonyalırı vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere ıUkônet verir-

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

Kulağınızda kilpe olsun evinİLden dışarı çıktığınız 
zeman mutlaka yanmt1.da bir miktar Ülgen kolonyasını 
bulundurunuz. ----16)======= 

Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve modern 
çeşitler getirmekle her kesin teveccühünü kazınmış 
en zarif hediyelerinizi ancık ülgen ıtriyat magızasın
dan gayet ucuz fiyatla tedarik ede bilirsiniz. 

o -
SAÇ LOSION.U 

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

DİŞ SUYU 
Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 

eder. Fi atı 50 kuruşıJı r. 
YAGLI KRE~ 

Koltuk altı ve ayak terlemesine mani olur latif rayi 
hnlı fiatı 5o kuruşdır. 
URA Y CADDESİ ÜLGEN ITRiYAT MAGAZASl No. 24 

T. iş bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32,000 lira mükafat 
Kuralar. ı Şubat, ı '1ayıs, 1 Eylul, 26 

Ağustos, 1 ikincilt>Şrin 

TARilH .. EUlNDE ÇEKiLECEKTiR. 

' ikramiyeler: 
1 Adet 2000 liralık = 2ooolira,, 

5 " 
1.ooo '' = 5 000 " 

8 " 
500 ,, = 4.ooo " 

16 
" 

250 ,, = 4 000 " 
60 

" 
loo ,, = 6.000 " 

95 • 50 - 4750 ,, ., 
" 250 " 

25 " = 6,250 " 
435 32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuralArda 

d•hil edilecktir . 

T . İŞ Bankasına para yatırmak!•, y•lnız pira bırik 
tirmiş olmaz, ayni zem nda taliinizi de denemiş 

olrsunuz. 

Yeni MerıSo Basımevinde Basılmıştır 

İçel tapu sicil mu~af tıhğm~an : ~ · 
~Jcrsin i u Yaka kHyünün Coınak mtıvkiiıuJe 1

1
'., 

~ i~ 

rafı arı (Şarkan ~lulııar ilacı Garben Akkız obır 
Şinıalen tari\ Cerıubf ıı demir yolu) hudtJıt~ 
nıalı<lul biı· parçada (J~) dönünı nıukabili (3Z 1 ~ 

ı. "'9 mdrc> muraubaı tarla gayı·ı mubadil eşhB~ 
11
• 

Andon likert.le polıslen uwtrfık olup Ziraat H
3

, 

kas1J1ca 933 senesinde Kür kçii köyünden Du~1111;; 
Ali kahya ve oğlu Vt>li Te\fık uhdelerine ılı9jl 
kılındığıudan balısile D.-fterdarlığm 7_3_939 ' 9~1 
ve 3044 sayılt~ tezkeresile müşteriler nauılDrı 
tescili islennu~ktedir. ..,,~ 

ı n 3 · T ,,ıı 
., 9 senesı tınuııuzuu 16 ıncı paz:Jr ~~ı~' 

mt-zkıir tarlanın hukuki vaıiyt·ti ve evsafı ha~ D~ 
da mahallinde tahkikat yapmak iizt>re menıur glı'' 
de.~·ilrcefdnden hu tarlada alakası olanıarı 11 r~iı1 
nıudd~t.z~rfı da mel'~Ul vtısıkHladle bidik .. le ~~)18 1 1' 
Tapu sıcıl mu lrnfıılıgına ve) a kf'şıf giinu uı,t 11r 
rıP. ~elt-cek memura müracaat etnwlP.ri ilan 01°'

1 

·--DiKKAT~ 
SA Y'IN HA LK.IMIZ.b , .1 oı 

f11u.I.'~ ~ıuarı Ye flözne yaylalarıııa nıuııt&1ı~Ml 
servıs1nHz başlaıuışd11· . Sayın halkımızın ııcr .,,,~ 
1 
.... ı t r.l!l u ıstara ıa ve ınemın111iveli11i temin edeC ·r.111

1 

vad eder. ı•. uhtereın ıialkımız11ı A\kııı gnı ~J 
rnliracaat etmderiui temeııııi eylerim. 

1 25-30 

·~' Akm garajı s~~ı -~ 
Bakı~ 


