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Ankara, 6 (Radfo) 
Tok)·odıuı bıldırıııror! 

CumarH:sı günü .T pon Harici e 
ıı ızı: ı ile Arnerıka "'C't-1 ar&ıııuda Jnpı· 

lan görüş nA J ıpoıı matbuatıuı u.:'lkaclnr 
Ellmt~ktociır. Yapılan müzakerelerin ıslı· 
şart mahiyette c.ldu~u \'e hiçb;r tar nfın 

k:ıti \ekliflerde hulurı01adığı söylenmek 

todir. 

ahlDI ve lJmum Netrlyat 
MUdUrO 

FUAD AKRAŞ 

idare yeri 
eni 'l!enıln ıuı~nl · lferslı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Sah 
7 

2 inci Teorin 

1939 
Yılı 1 Sayı 
12 3436 __ lala _________________________________________________________________ __ 

Amerika Reisicumhuru 
-

Bitarafhk kanununu tadil eden yeni 

! r~nyi:k. Miııeı Garp cephesinde 
ıl\teclısınde Havalar yağmurlu olduğun
, Hariciye Vekilimi.zldan yalnız topÇU faaliyeti Var 

kanunu imzaladı I'ürk - İngiliz - f ran 
. sız muahedesini tas- A /mantar 185 liklerle F orboh ve Sarge-

4rtıerikaya harp malzemesi sipariş için bir lng;J;z heyeti 
diyor. En fazla tayyare siparişi yoptlacoğı söyleniyor 

gı- mini bombardıman ediyorlar dikini talep etti 

lngiliz Bahriye nazın 8. ~örçil Pariste franslZ naznlarila 
görüşmelarine devam ediygr 

Bitarafhk ~anununun ta saiki nıüttef iUeri çok sevindiroi 
Ankara 6 (Radyo) 
Biiyük Millet. Medisi Ra-

-----~ . ----- ...... 
Ankara 6 (Hadyo) ı biı~eşik devlot lerı tamfıııdaıı an Yakııııla hil' iııgiliz heyeti l'et Caıııtez'iıı lxt~kaııhğıııda top 

t Anıeı·ika Heis cıımlııırıı Bı1z barkonıuı k:-ddll'ılnıasırnhrı mii Aınel'ikaya giderek ~iparişler lauarak lıi~·biı:iıı~ ııııitcakip iki A ııkara 6 (H.adyo) ı e~ınc>kl~dır .. Alm~n topçusu yeoi 

elt dr .k. 1 A l f'kl . k lnp·ı -:aklardll' celso aktedılmı~tır. Diin Carp r.ephesiııde kay; b:r ıat>ıye ıle Forbabıu cenup, 
~r.ı Llll saat on 1 il c 11 >ar te\·E.lliı miilte 1 • rr ıı yapaca. ·· ·' < 

1 
• • ." • • •• '" RiriıH.:İ celsede enc~i1~1eı~ 

1 
. . cenubu şarki ve şimali earkieini 

L_Yu kaldıraıı yeııı bitandlık laı·ı 1·s1ı.fade,_•i tchhariiz E.ttıı· .\lınM'.ık ıııevc1dı lı.ıılıı~u. 1.1 1 lnı. ve ıkıııcı da de!!er mühim bir ia·lh'-'Ct 
\;il} • • ııı ı ıap an yapı ı~ ~, ' J homhardımau olmekle •e bu 

llıııırııı iınz11laınıştıı·. mekted1r. !ıın. pe~ın. paı·~ ılc olması şaı tı cel:::;cde lını·icivc vekili Şıikrü 1 olmarnı~tır. i mıntal.aya üzerinden bir ıeker 
I Ru knnııııım imzası, Hoz- Bu gazetelere göl'e Ameı~- 1 '.1gıl.terc~~ı .~l~k:;,l_:uul.1 ." 1 ~1aınoK· ~anı.çoğlıı söz. alarak Tiirkiye l~i .'1:eşrinc~velde PaJ'İsejtek geçıi~i takdirde patlı~·scıtk 
~~ bi,.irıci derecede oynauığı kadaıı yapılnc:tk olan en mu- t.ıdıı. Çuıık~ 111c-ılteıenııı .Ame Irıgiltere Vü Fransa arıısuula gelen !ngılız hahnyo nazırı Bay kutular aımaktaaıJ. Huııdao mak 

·ı tehartiz ettirmeye bir YO him sipaı·i~ tayyarnleıJır. ı·ıkada 1 ınılyar 200 ~nıly~ıı~ nkdedileıı mııahedeııiu hir aıı Çorçil beş Teşrinevvclc kadar,sat asi.tere erzak VH mühımmat 
e olrnuştıır. g,·velco :~50 mityoıı lira- tutarı hir meYcııt ol,lugıı gıbı evvel tasdikini ve lıuricive, mil Pariste kalmış Raşvekıl Dalad- u&klıyaırnı müeküıtha u~ratmak 

Ankara 6 (R;ul.ro) lık sipaı·iş yapıla<"tğı lıakkıııda Lomlrana da 500 ınilyoıı Esteı· li müd:ıfa:, cnci'ııııeııloı·i ı:ıı·a- va, has kuına1Hlaıı G:ıınleıı dır 
~giliz gazı)lelel'i Aınıwika rivay11tleı· talıminden ıha rettir. lirı altıırı ıııewııttur. fıııdaıı miişterckeıı tetkiki talep 

1 ixıhrivc :.rıazm Dadan ve lıava ı Almanlar Forbah 1a1lasıuı 
~ elmiş ve bıı t:ılelıi ınodisce ka-l ııazır; Dimeııile ıııülakı ol· ı da borbardıman '.3tmektedirler. rra ns iZ Matbu atı Bir Alman deniz.al- bııl cdilel'ek ~:ıır~amha günü 

1 ınuşltl'. Düşm:rn hallın on mil açıaıodan 
1 tııı battı toplnıı1~1ak. Ü.zem celseye ııeha-ı A ·ı kara, G (Rud)'o) 1 1~5 tik nıernıilerle hatııo .gerisi 

C İ yel verılını:;-tıı·. Garp cı>pheıııııdı1 ba:r.ı mııı nı bombardıman etmektedu. Mo 

Qz;eteJeri İşgal eden en mühim mesele 1 Ankara 6 (Radyo) l ıııkHlardıı nınhallı ıopçu fırnlıreıı dera uazari1eye göre bu ıahiJe 
S . . • . Zürıhıen bıldıldı!line göre - 1 i a ovyet - Fınlandı)'a muzakereları l Bremenden ılk defa çıkış yapan ... ll g a ( ' olmuşllH" en münasiptir. Bunlar geC)t!D 

R k - . barptekindeu ziyade tahrip kut ve ablokadır. tıir Alman deniz allısı dört lkiu oyteı- 11jansı as ·er 1 98Zlyet 
cı lt şriude batmıetır. 56 08 çok çocuklu hakkıudp şöyl~ rleme\cted11: ut ini haizdir. Hu1tlar elan ret 

leon Bi l ~m Rusyaya karşı c~phı>ri11kı taıı~·t•t Forbnh murlu oltiuğundau l8Jf8re faali 
u Bohemyada vaziyet aile var ve Sa"gemiıı eırııfıutlıı cerAyan l Jeti asgıni haddedir. 

d F• 1 d• 1 k f : Arıkara 6 (lhrlyo) F / S k uran ın an ıyanın cesa- 1 pe ena 1 Mo~la.1 ı 9:39 yı:ı lrnşıudan İn andiya - ovyet müza eratı 

d. Ankara (j (radıo) iııhartın müHıf.ıt içiıı müroC3{'t F• ı d• h • K ı· retini sena e ıyor BohemyStda ekmek, ~eker ed<iU aJtı \'0 dalı. ı. ı yııciA ~ocnk- ın an ıya eyetı rem ın S8• 
___ rn !<ömür giUikçe azalmaktadır 11 .

1 1 
· "' 

5
608 ı, 

1
.,·

1 . k a aı e erııı meV<'Uull • " yıı d b• t •• k d Ankara, () (Hndyo) YO t!'\lrnrnliııaYya ilo Balkaıı Qıflçıl~r beıııııı hula.narlı ların rayın a ır saa muza ere e 
dan lraklörlerın kullıımımamaktn varınışıır. 

~ Ru giiııkii Fr:-tu:ıız mntbıı ılodot loriııi ilııh a ctmokteılir. dırlar. Rehıııe olarak alıoan 60 b 1 d 
tıda Sovyet- li'iıılarnliya J!fi Horliıı unutuyor ki bu biu kieuieu ailt?ıe:rme mekıup t'zmirde ı'k'I kalpazan U UO U 

1'~ yazmak imkanını bulanlar pek 
ınıeJori, ahluku uıeselu~i ıre lılokta lıuluııun doYletlorcll'n f · tl ld ki L'td· 
~ l:"I ena \"8Zlfe e O U arını 1 lr ya''alan"ı 
-, hir ver tutmu'.cta herde- hiç Liri i miittofikJerlo hali nıekte1irler. 1\ U 
l . 
'tııdır. Bu gazo1olor anin~- lınrpto değildir. t toklıolrn A iman korsan ge· Ankm·a. G J{ad~·o 

~lüzakerelere stalin de iştirak etti. lleyet 
hükumetten yeni talimat bekliyor 

~'da11 .-ı,>n-',l<'ak , .. ı•-:ı·,·ctlori ı c , ı ı ,.o l>uııtı teşkı'l < / • h d• k t 'l 1 
' u h ''•. ~OllıCl'.l 1. '- mı" eTl t'm a € dece ZlllİI' zalıtt:l~I 1\ ll ııııet 

~llslıot hir surette tof~iı' için leıı d,..,·letleı·ı'ıı a,. 111 <>l<lıırrıı . . l .
1 

Ankara :> (Radyo) Heyet, memleketlerine bir 
t •) • ~ Ank ır". 6 (l'ııiyo) _ o!!'_lu Halil \O IH~.nııı•ı·ı ..;ıııaı l eı · l\I 1 A l .. " ~-· l\l k J ı ·ı ı· ·ı· ı·a pnr göıH ernıi~til', Rıınuıı r,e-ı:ııııki voya J os W\'a resııı.ı gi >İ Balkaıılarıla kral Karolun D""' Ek P "R a ıelesiuiıı ı i~ıııiııdo iki ı-;,alısı ka l(Hlzaıılık ; os ·ov:.h aıı ll ı 11'1 ıyor: .. 

~bı· "• "' F' ı ı· ·· 11 ı v:\lmıa iııtizaı· ı•tmektcdir. 
lA'lerini hekh•mckteılirlor. Tiirkiye, Yııııanistan 'o Bul yaz.dı~ına g_i'ıre, lııgilız ~ıthrıfe ('t--ıı·rııile ,·akalaııııt'tır Haliliıı 'Hl am ıya ınuı·:ı 1 ıas arı 

B Çö 1 l> d k ıı • J" ... , .ı I" ı· .ı.\rıkarn ti (llad.ro) 
i.. l\iatbuatııı nımııııi lisa111 · t t k · ı · ı · Ullzıaı · · roı orıs e 1 ıımc • t ıın og euen soııı·a \.rem ııı 

gnı.·ıı< aııııı a ·vıyo eı ecogı 111' e."ııa"ında Atlaııtı'k deuı-ı'ıı"'••kı' odııdo .nııulau ara~,tıl'lııada 'I k ijtık 1 "' " ~ " Sari:yıua gilmişlel' biı· saat gö- -'-' os ·onıdaıı hildiriliyor: 
ünden dulıa. ııiklıiııdir. blok fo~kiliııı t•)klil' ettigirıi Alman korsau gemilerıui imha <'iiriiııı allıtlori y:tkalaııııııı;ı su~ Düııdeııberi Finlandiya 
Popiilor guzotesirıtle I.ıo ,razmnktndır. ıçin bir plan hıızırl mıeıır. ı lulaı· ı_ııı .ah~tıu.·ı·.i h.iz .. z.at. ,·ii<·.ıı ı·üsmüşlcrdiı·. 1 t'I ~ \ ıeyc ı o .. ..,ov.retler hirligi ara 

Blum ~,iıılarnlinrnm cosa h •• k A t• oa !!etırdıklorıııı ı1ır:d otnıı~ Bıı göı·iişınelel' esııasıııda 
~· · N ç m e 1 1 

,.. :-;ıııda miizaker:n olnıauıı~t·r 
ini lıarnrn.·tle :cııa ederek: 1 o rve u u ll•ı·dir. Unliliıı O\ Hıko do a,r Stalincle lıazıı· lmlıınmıı~ı ıır. 

Ü ı ~ Heyet, Halsiııkideıı yeni 
'Ü ı; ıııılyon ~ı~f~-ıl~ !'~ ııı l'iiriiıııdoıı 1:-tanlml agın·o ~lnlotofım Fiıılancli_ranırı don tnliıııat hckllı:nektodir. 
l Çiik clovlot kontlı ıstıkl.tlıııı dd tt• ;m ıııa!ıkt•ııı;;,.jııl'<' 2!1 a' n malı 
"er ı Alman protestosunu re e 1 . mukabil leklifleı'İne Sovyetln- ~"'iıılaııcliya lıeycti İsveç, L lle halıasına olıırı-;n o ısmı kfını olılurrıı vo 11111lıkiiıııi,·oti 
°"Yh · k ı · ıı· t • • • ı . . . ~ ~ · . riu cevabım vcrdii!iui saııılmak Xorn·ç vo l>aııinıarka el~ile 
L. ottırnce. ıır o ıına oınu - v Verdıg"'t CeVopfa "'Optlan murmelenın nı hıtırnrok ı;ıktıgı aııla~ılını:;-ı . . ~ ,_l 1 e ~ .,, t dır riııi zi.\'lll'e etmis,lerdir. )U etıııi.reı•ektir. ~ l l ·· ·· ı · ı· ı k •1 • 

\ Muaızaın hir imı!urator doğruluğunu bildi)·di ;·1: ~;;~ ~;·1
1

1:~ 11~~::::u·j 11 :::~ e~ı~ı;k\~ --------

~a kar~ı ko~·arnk e:-ıır ya~a ı',utı·ıı.·lt (•ttı'ı·ı'lllı'::ı'ııı' ri f(·~bit eılil~ııiR, olduıtuııılan Son dakika ~L • ·ı ,ı Aıılrnra n (Hatlyo) tiıılel'İııo " ' ~ b 
l. 1Ctıı.usa iilıuon tercı 1 cueıı ıııiiılcloiuıııumilik i.,o vaziyot " 
'il h • ·ı ı · 1 Soıvl'ı\ lıiiklıuıotı" .ı\ııı"ı·ı· hil<lirmi:-;,·lir. [ J L nreketton daha a ı ıır • " · 1. Aııkara, H R1lllyo -°" )'t · Bu :rnln:oımnnı ıriire t'l na etıııı~ ır. 

l'eket tn~ılv7ıır udilohilirmi? kan ( 1 ·'·ot t'liııt gmnısıııııı • • " Hiikfı.ınetiıııix taı af'ıııd:ın ihtiyati bir tcdhir olıırnk iizre 
b t ı k ı ] · lınva \'akacak Yin~cok ilıti ~A ' 1 .1 d A hluka ıne.:el<•si hakkw 'Ol' C:-, :)J l'a 

1 ııın llH aıı \'O ıçc ' . . . . mHfSln s auyomun a 4 E_rlfılcle ıııalısııliıtı lll'l.iyomizdeu bir kısııııııın harice ilıra 
\ d 1 

• ı·n<leki Ahuı ıılaı·ııı t ,•J·ı'fiıı .Ya•ıları clo]ayısiJo lıitaraf ınoııı a Or<lur gazotosi; 1 rıs • e ' ~ - cı meııncdilıui~ti. Vaziyotiıı iııki~afı dol:\yı~ilo mii8talıl'4iJleri-
E~a:o1lı ham maddeler Al 

1 
don dolayı Alınım mnslfılıat lekotlero ilticm etıııi~ lıir go Bu bayram 3 büytık ıuizin munfaııtı gfömtilerck buıılarılaıı hir kı'.'lruının ihracına 

~.. .,,,. ·· ıııı nııltırtı ı)r )te~to,·u mi ~twhe:-ıt bırakılmak mocbu "'n siyasi mahfilleri YO gazc gnzarıı · b ' "' • nıüsande eililıııiştir. 
~lerine göre; hi r blok kurul roddotnıi~ '"' yı~ pı lııL,11 m unıue ri~·et i ııdedi r · . ı'naÇ Var l lı racııı:ı ııı iisaııdc t•tlilon !er ara~ın<la; Bez~lya, N olıut, 
•ıı~u '\'O hu blokun H.u~yn, leııinAlın:rnyn 1le~on·eç arn hvc~lıiikfın~3tide Alıııaı~ At 1 Kase 'ı M lat Fasulyn, l\lor<'imek, Bnrı;ak, ])an, Kepek, Keçi kılı, Ken-
ltaıya, D:rniınnrka. Hollaı;ıla 1 ıııda 1907 dt' nktediltm J.Jn- ya_ra ayrıca hır ııııta toYtlı, n aya, y f ve 18 ya dir, Zo: tin yagı ile THıik. B:ığır:;ak, Balmuınu, Yumurta, 

'-. lıo.Y muknvolon:nnmıiniıı me ctmisfir f ı. 1 1 h ' • ı· ' 1> kl "' · _____ ._. -·-.- utuo cu an şe nmıze ge ıyor :Sisaıu,. >a. a, ~o_rn. lusuly:ı.~u·du. 

Dahiliye.!.~~ilimiz f Hariciye nDzırının . beyanatı Haber al~ı~ımıza göre ım 1 Aııkaı~ıl, ü (Hadyo~ - . . . 
't . • - p 1 .. . baymın Mersııı İdınaıı y11rdul 0Qplıeııııı lıazı yı~denndo topçu halıyotı olmuştur. 
eftış aeyahatlerrne Nazır, o onyanın hurrıyet ve. Antalya, Kayseı·i ve Malatya Diin lıarnııııı giizdligiıı<lmı j:-ıtit'ado eden .b"'ran~ız, lngi-

devam ediyor 1 
• t• ki " ı · e riayet ed · ı e ~ ·, ni Fodbıılcılal'llll Mersine Maça da. !iz .t:t,ryarel<Wİ ll<;ll~lar. yapı.ın~lar ve değerli foto~rat'l,\r Ye 

ıs 1 a 1 n 1 ec g 'vet ctıni~ ve hıı davet al:lkadar vcsıkalarla avdet otıııışlcrdır .. 
b•ıd· d• 1 Kı- 1 k b l d'l · t' .A lmırnlar cln. Fnrni"aııın ~ımal ınıntaka~rntla. uçuşlar yap 

Ankara 6 (Radyo) 
Dahiliye vekfü Faik Ôz· t'k Sıvas vali ve Knyme-

lrllaruı iştiraki le vi lftye:iıı 
~tnıımı vaziyeti hnkkınJa ma 
~tnat almak üzern biı· toplnntı 
~-.... . .. nıış bunu müteakıp partı 

;e riyaset ile şehrin görülecek 
etlerini gezmiştir. 
ıa Dalu Iiyb vekilimiz akşam 
~!ıttyar.ı harek~t etmişıir. 

1 lr 1. 1
11P.erc~ n l~}. el ı ınkış il~ n.ı~lunlır. Hn,·a clofi toplarıııııı kesif att\.-:ieri üzeriııo Ah;ıan 

----.. -,.-
1 
~. ersıı~ .._ poı·. tan rn~ı epe· mu tay'yarolori k:1~ıuışlardır. ' 

Anknrn G (Raıl~ı>) fiıukunıot eliııdoıı geleu hiitiiııflıım hıl' lıad'.se.teşkıl e~erı lm Heeo )un·~ c;ok fena olmakla horahor kcışif kollnrı fıta-
Hollaııda lrnriciyo nazırı gayret ,.o kuvveti ~urt'ettikton M:ıçlar Mersınlılcl'e ve t;ııkur- liyeti olıuııştnr. 

uıolrnııau uıecJi iııdo beyanat :-;oura yapılaıı hor lıaııı•i lıir 1 ovalılam biiylık hı· SpıH' hay 
" 1\ ıılrnra ti LHadrol ta lıulnııarak Hollaııdanııı taarrırnıı meııtıılomezso no vap raını yaşataf'aktır. ~ .. 

Jıutn Jrnroketlori ~udur. 1 leri Gi • • ı AğJL' ın:ısrnflada hu üç H.oytor ~1ı.i:nı:-ı.111a Hııdapo~todon ha.hor ,·eri itliğine g\h·a: 

ı 11 . ·ti . ı . . ı ~ııı. ı · . Virnııa :-oka danııın ekıHıriı-ıiııdlı lıiiyiik nfi~lt•r talik e<lii· 
l o · 11 1 ~ıu aı ı 110 ° uı:M 0 

- Her haıı •i lıir lıiikfı Klübi'ın gelıneleı·iııi tenım ile : · ·-
s1111 Polounrnııı lıiil'l'inıtiııe g . .. . . ını~tır. Bu atı~lorıll': 

· ·t·ı~ı:-ı· · .· . t · k moti hu :-;unıtle mııztur vazı / ve lıu ııııılııııı maçlan terlıp Elirıdo lıir ııan·a okmok L\lnı:rn uı;kor rm~imlorilo gene 
vo ıs ı, .t ıne ı ıa' et e me . eden ·ıl·ik· daı-hrı memleket • 

)fnhnrip1eri;ı lıitarat'lar ~·et karşısrnda lıitar:ıflığıııı," . ' ' rı .' 
1

' .; •• • • . ıclleriııde <'kııuık kınııtılan ol:ı~ı Mal'ur ka~.lıııları gi!riilıı~.ek· 
znrarrna olaıı hal'('kotloriıw go ılııııal o~·lc•J1oklo mııalıcz~· ~y,Sp~ııı ~ıaı·n·ıı~.ı .ehr.kı lııı yıııJ to _vo altıııda da: «Bııııa ııo kauar talıamıııul cdocog-ız> cum-
liııee; hor lıaııgi bir lıitaraf Jeıııı•k tluğrn ıılıııaı, <lomı~tır. ı vaıılesı liılınz. leıu ya7.ıh hulııuıııaktadıı'. 



7 - 2'nci TPşrin · 1939 Salı YENi MERSiN 
1 

Belediyemizin biri 1oikiı:ıciteşrin 
l•k . -. l MiUI matem sene 1 mesaısı günümüzdür 

- Dünden artan - C - leme su isleri 

Fen işleri Şehir içme suıu Kaptaj. de 1 

A - Kaldırım ve 10ııar: kantesyon1 fılilra tesisatı su de- , 

ls asyonden Ortn okul cact- po u ~c un:umi eebeke moataza 
1 

desine kader 1350 metre murah ınaıı çalıl!mnktadır 
baı, Gümr'ik mesdanrnda ' inhı lnsaatıoın hhammdan bu 1 
sarl'lr idaresine kadur 1071 met 1 güne kadar 708 anbraeman ra 
re muroollaı, VoA'urt paıarının pı!mıe ve 1116 abuoavn su veril 
cenup vo garbirıdeki )'Ollaı 630 mfetir. Arrıca 69hrin muhtelif 
metre murabbaı, tuhafıyeciler Remtlerine 8 umumi Qeeme rap 
arasındıın gecen 92 No. lo sokak tırılmıetır. 

nıhayetine kadar 350 metre mu Belediyeler imar hey~iınin 
rabbaı olmak üzere cemııu 3401 kararile umumf eebekedoa haf· 

metro murabbaı parke kaldırım ıedilmie <'l'ln Pazar oadduinin 

yeptırılmıetır, eski r.ıu tesisatın::ian kalma koot 
Orta olı:ııl caddesinden bir borusu tt mizlettirilerak yeni ee 

kısmı ile 37 No.lu soknk ve Pa beke ile irtibatı temin edilmie 
ıar caddesinin tamamı 3780 mel ı-e bu eurotle o mahallenin çok 

re murabbaı beton kaldırım yap mütektısif bır kısmına su vermek 
tırılmışlır Bu yollurn yapılma im~Anı elde edilmiotir, 

sile İ!'taEyonla eeh ı r ara~ında 1 D - lı1keleler 
ikınci bir münakale yolu temin. İhracat, ithalAt, ticareti dahi 

edı!mie ve bu eurtıtle bilhaEaa l tiye iskeleleri tamir etiirilmietir, 

ticaret nıü~akalıl~ın fazla mık & Gazhane iueıe~iain 5800 lira ke 
1 

tard& tekiieuf etmı~ olduğu Ura11şı!li tamir isi Etibank taratın· ' 
cactdesinin rükü hafifleUırilmio dan yaptırılması temin ediJ• l 
tir. Arnı umanda bu kısı:nların mielir. 
seyrisefer vaziyetıninde intizama E _ Müteferrik feıı işleri: 
sokulmasını temin etmiştir. 

lkı arafıode gcmrük, iske 

rılmnsıuda vilAyet makamının 

yüksek emirları ve mühım rar 

dımlan en bürük amıl olmuştur 
Buodan dolayı kendılerine min 

net rı., tıükranlarımı e:z ederim 
Yola lbım oleu tasları teberru 

eden Osmaniye halkı ve o ci· 

varııı Lehçe sah iplerine de teeek 

kür etmeden geQmiyece~im. 

Şehir ımar pl~aı Nafia Ve 

Aziz vatandaş : 
Bu ayın onuncu O uma 

güni.i milli matem günümüz· 
<liir. Bu gün Tiirk vatan l"'e 
milletiuin Biiyiik Kurtarı

cıt:ıı cumlıuriyetiıııizin kııru

cusu Kemal Atatürkümü
ziiıı t'ani hayata gözlerini 
kapudığı gündiir. Ru gün 
bize, on yedi milyon Türke 
bu günlerin saadet ve balı 

tiya lığını reren eşsiz Ata
nın aramızdan ayrıldığı ha
zin giindür. 

Hize hiiyiik, İHtiklltl ve 
kuv~etli bit- Tiirkiye yara
tan, bizi ~uur, ~eref ve ide
alin yükı:;ckliklel'iııe kavuş

~uran Atamı7.ın aramızdan 

ayrıldığının birinci yıl dö
nümü 10-ll-939 dur. 

Kalblerimizde ~onsu~ sev
gi, minnot '°e şükranını 

ilelebet tn~ıyacağımız Ebedi 
Şefimiz, Atamız için yapı

lacak matem merasimine iş
ti t·ak ile onun yiiksek batı 

ra.lıı.ı·mı taziz vo takdiı:ı et-

Ankara 
Rad.vos1ında 

Bugünkü neşriyat 

Salı 7-11-939 

Sayfa : 2,_... 

-------------~---------------------~---__.,,/ 

Mühim Çiçekler 
ihtifal, Abide, Cenaze için. Reyaz, Sarı, Kırmı7J 

renkte Çiçekleri~ miizeyyen fenni çelenkler, hediyelik lü~5 
puketleı:. Düğün Nişan için çiçeklerle müzeyyen gelıı• 
sepetlerı yapılır . 

. Şöhr~t kaınnmış, şimdiye kadar satılığa çıkarılmay~Il 
daıma Çıçek açan, heı· renkte Gül Karanfilleri saksıle 
satılır. Her reıık Şapboylar, Kıış konmazlar envai çiçek 
soğanları Fiyatlar ucuzdur. 

Taeraden sipariş knbul ve eüratle gönderilir. 
MERSiN HASTAHANE KARŞISINDA 

Qicekci Nuri Ökıembfı k 

Foto Gün 
En müşkül pesentlerin ' bedii zevkini tatmine muvaffa~ 

olan yegane atelye Fotogün atelyesidir. 

Hayatın ebedi hatıralarını raşıy:{cak olan fotoğraflar, 
Fotogiin'üıı çektiği fotoğraflar olmalıdır. 

Fotogiin, kıymetten düşmüş sanılan fersude fotoğraflnrl 
yeniler ve istenilen ebatta ağrandisman y1\par. 

Fologün, bir zamandanberi terk ettiği amatör 
işine tekrar başlamıştır 

Zevki selim sahibi olanların başka atelyelere uğradıkt3I1 
sonra bir kerre de Fotogiine uğr~ma yı unutmamaJıdıl' 

ADRES : Mersin Bozkurt Cad1esi 
-""" 

NUSHASI 5 KURUŞTU~ 
Abone 

Şeraitı { 

Senelik 
Altı aylık 

Üç 
Bir 

" .. 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
" , . 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 
,, 

" .. 
~;::-----:-';:-:------~----..--..--:-~~_;___,.. ___ _...__,..,__ _ _____. 

Resmi ilanatm satırı 1 O kuruştur. 
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