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Hatay >atnııcla~ları 'rürki:·eyo 
1'iirkiyo vataıula~lan Hntnya lıih İ· 
yet C'fö:d:mladlt· girehilcecklcrdir. 
Hu lııı. u ta Jiizınıgclon emirler ait 
oldukları makamata biltlirHdi. 

S•hlbl ve Umum Ne•rlyat 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 

ld r e yarı 
Te.ı ııarı;ıı Ilı c Hers --- -

Cumartesi 
11 

MART 

1 9 3 9 

FİKİR GAZETESİ 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 Sayı 
11 3234 

_ Reisicum~urumuz l Madridde lill 

s Dun Daniıııarbı El- · · · •• • 
c;isini kabuı buyur- komunıstler 

dul ar. 

Romanya Ha- Vilciyet u. mec 
riciye Nazırı Al r b" . . 35 500 ı · 

ı•aı ıa utçesını , ıra 

Varşovadan Bühre- bin lira bedeni hizmet olarak 
naktt ve 80 

tesbit etti 
Elçi itimatnamesini Milli mu··dafaa komitesi ko-

takdim etti: .. • t ki d '"' it yor Hariciye nazırı Boy Gafen 

şe döndü ------ --
Ü Q seııelik bir de ınesai Bükreş 10 "Radyo" 

Ankara 10 (Radyo)- munıs oca arını ag 1 ko Vareovadao bureaa dönnıüe 
Danimarka elçiai bugnn tür. Mumaileyh Vareoda yap •aaı ıı.so da Raıeicumhur Is Madrid etrafında i•idilen ailah tığı müzakerelerin Oç •SllAS isli 

hazırlandı programı 

met 
1
•.•önü terar,nd an mutad T uat ettiehıi söylemiştir. meraeımle kabul edılerek ili· Sesleri Sona erdi 1 - Muhtelif Avrup·ı devlet matııameeini takdim etmivtir. lerini11 yaşamasına elzem olan 

Vilhet Uınumi meclisi Na-, luna 8 bin, Ermene~ • An.a_m~r : 
f b - · · 3r: ı. · b • .,llz ıı·ra Alanya yolıma 2 l>ın, Sılıfke 

Hu merasim esıııısıncla bü Medrid, ıo AA. (Hadyodan) 'ı dolo.şmnktadır. Asker ancak ree· sulhun takviyesi için hnkiki ek o 
Yük elçi ve llar\ci"e \'ekt\lnt·ı · t k larını ı · h il" 
uınumt kAt't. 

1 

" Saat on dörtte Madrid otra- mi biııalarn hüvıye ura a ııomik mesele erın a ı. 

ıa u toesın 1 ti ulD fl~.,, . 
Ovaoık - Gilindiro nraeındakı 

nakıt va sekseıı bin lira bedeni köprülerin ikmal ineasıııa 4 hin. 

hizmet ve tamiratı mütemadiye Gülnar, giliudlre, Anamur ara· 
için de altı biıı lira olarak tes· aındaki köprüler için 2 bin, Mut 
bit etmie ayni zamanda üç sene Ermenek köprüleri içio bin lirn 

ıoı Numan 'lfeue d 1 · b rakmaktadır 2 - Bütün kooıeularla dost " fında şiddetli tüfek ateşleri işi· ibraz e en ım ı · kuvvotlendiril 

1 meucio~ıu da hatır bulunmuş ct'I i . Ü . K ünist oca~ının dağıttl· luk rabıtalarımn !ardır. ı m ştır, nyou radyc.nun verdı ~~ h .. de mu mesi ve barışın temini. 
Q'i malumata göre bu ateşler ko ması ıçıo surların arı~ı~ b·ıd· 3 - Devletlerin istiklal Arzu -=~----------..J mOnist birliklerini durdurmak hare belerin devam ettıQ'ı 1 ı· j eunu gözönünde tutmok. Çankırı. .

1
,.e daA-ıtmak için Mudofaa komi· rilmektr,clir. 

ayrılmıetır. 
lik mesai programını dı1 roller Her sene bu tah!lisat dahilin-

Madrid, 10 A.A (Rad~odaıı) V• 1 tesi kuvveıleriniu ınücedelesi ne Saat 
20145 

de top, mitralyöz lla" yet•ı 1 ıice ı dir. Uzakşarkta 

üzerinde tanzim kılmıştır. VilA· de köprü ve menfezler mümkün 
yet dahilinde her yolun nakdt olduğu karlar beton armo yapıl
ve bedeni lıthsisatları teebit edi mak suretilo yolların esaslı bir 

1 bomba sesleri işidilmeye başlan Şark ordtısu ·ı · k 
. ası erı ) an ate ınıştır Şehrin merkezinde sü u 

ıerek progranııanmıetır. eekilde ısı'Aııı takarrür etmiştir. 
Bu programa göre: Yollara her sene 8 · 10 kilo· Kızılay ve Çocuk 

Esirgeme kurumu 
faaliyeti 

eıne alnı ıştır. 1 net avdet eloıiştir. 
. Asiler ııokliyatn mani olmak 1 G, ce yaralılar eedirle_rle 

ıı;ın Maneyebal rnıkil markeziııi haatırnelore nakledllmietir. Musa 
lutmuelardır. Nakliyat haeka yol dAmtlerin sona erdiği sanılmak 

İngiltere harbi dur
durmağa gayret 

edecek 

Tarsus - Bozantı roluııa 7 meırn eose de yapılacak ve şose 
bin lira. Mersin • Tarsus yoluna lerimiz günden güne tevessü ede 
7 bin, Mersin · SilJfke - Mut yo cektir. 

Ankara, 10 (Radyo)_ 

r Çankırı Çocuk Esirgeme ku 
uınu senelik kongrelerini rap

rnıetıa. 

larden yapılmaktadır. tttdır. 
Korııüui&tlere mensup bazı ' Komünistler öğleden evvel 

kuvvetli gruplar tecılim olmue Ha1'ns ejansınw bir muhabiri 

Paris a,a. - Jour - Ecko 
de PariR gazeleRiııin muhabiri 
yazıyor: lngilıı kabinesinin ya 
rın Uzak Şark vaziyetini tetkik 
edece~ı zanuedilmektedir. lapan 

Ankarada Ktzılay ~alosu ı liman şirketi umumi ~eyeti 
lıırdır. ni tı>vkif etmişlerse de iki saat 

Madrid içerisinde tanklar sonra bırakmıelardır 
. Dün toplandı 

Baloda verılecek Liman iııhisar eirketi umu 
Oocuk Esirgeme Kurumu· 

:,~.n bu eubeei g(Çeıı Sene iQiııde 
1 

.Çocu2un femok ihtiyaçlarını 
temın etmie ve bu günden İliba 
ren lıu mikdarı seksene ib1A$t 
etnıiellr. 

ingiliz gemileri 
Cebelüttarıktan ayrıldilat 

T ra~ya mınta~asinda General F ranho, ispanya sahillerinin 

Hayvan yetiıtirme Aııkar" ıo A.A. (Radyodan) 
abtokaaını emretti l Da~tor ~aM 

faali"etı· Cebel~ttarıktau bildiı·ili)·or: Uzun bir istirahat 
.., Bu yük Okyanus maum rala 

Aukara lO •Rad>·o" _ • rına iştirak etmie olan logıltere seyahatine çıkıyor 
Tr'lkya ınıntakasında b dorıaunıasından ü~· harp gemisi Berliıı. ıo AA. (Radyo) 

tan Jetı11tirme faol'ı• eti .. l ay düıı akaa n b 1 
A "' • ar mıehr "' 

1 ansızın uraya g-; • Doktor Şahi uzun sürecek 
rgır depoları 'goııieletilmi mlelerdir Bu gemiler pek ya- bir iııtirahal seyahahna çıkacak· 

te aygır Bdodı 127 yl b 1 ş kıııda Şarka hareket edecekier· lır . 
lu L~ u nıue d' t ı 

r. ~aalıyot ııısan ma ır. Doktor Şnht evvelA la yaya ı .. ' Yıs ve ha 1 II 1 ır .. u aylarıııda lıaelıyncak· Bumhuriyetci hükümetio ld sonra Mısıra, ııgilıeraye to o H ıır. . 
ayvanların te k ı>euu sahillariııl abloka altrna landaya gidecoktır. 

do-'um Oıerı'nd oyıııılarııı al s · ı f'l • a·ııe~he 
il e ile" rnasına karar vermeHi bu ge ıyası mu ıa ı mum ı -.O'l eeııe1e . . 

nazaran çok f&ılıılık 9 d ~ılerııı buraya gelmeeiue sebe- hükumet tarafından her hangi 
llükümet han ar _ır , bı1et vordiQi iyi haber alan me· bir vazife ferildiği hııberioi tek 

lerini l~fecilerl l~u rnueıahsil hafilde sövleomektedir. zip etmektedir. n e ındeu k ı - _:.. __________ _ lrlak için ziraat ba k urıar ' 
le u t ll ası Vasılaei 1 K •• td .., d bulın:,::;:•rdım aon biu lira.,: ur agı n a 
Hatay mi"et ı' Müritler bir köprü ile bazı 
meclisi telef on hatlarım kestiler 
Yeni b" ------------------------------~ '' munzam 

biitçe kabul etti 
Auta ley 
H e, ıo <Ha<110) 

atay Mııı M 
rak 220 bıo ı et eclisi lophıııa 

•ralık rn bıldce kabuı uuıazam lıir 
etnııeıir. 

Bu Para am 
lahıie edilmieı·ı me hizmetlerine 

r. A1 . 
Yeni YOiiar Jap 1 nı zamanda 

~ktır. 

Anlak~ Atlıspor klü~u 
Faaliyete baıladi 

klrıb 3 fubeye , 
ayrıldı 

Ankara. 10 <Radyo) -
Antakya 1 fıaı· atı 8 Por kulQbQ ıreıe baelıını 

ları A•ke i ıetır. J<ulQp Aza 
r rnahfclde to 

Kurn187 Alb Plandı. 
Dıtlıda bu t ay ŞOkrQ Ka
tar . Oplan\ıda bulunmuş 

KutQp binlcflik 
dağcılık b . • atıcılık ve 

eu elerın 
ulübo lJir Çok A anılmıştır 

Bza uka1doluıı-

lskendorun (Hususi) - ler tarafından atılan kurşuolarla 
KUrtdağıud ı vaziyet gittikQe yaralaıımıe olduA-u söylenmekte 

karıemaktadır. Sou iki üç gün dir. 

içinde tukua gelen hadiseleri 5 - Müritlerin harekAtı git 
yazıyorum; tikço tevessü etmekte olduğun 

1 - 200 kadar Mürit iki gün ı dan mevcut jandarma kuvv.etleri 
evvel Şaranlı jandarma karako ne ilAveten Afrin, Raco ve Mey 
luna taar~uz etmielerdir. Jaodar i danıekbeze Fransız askeri kuv 
malarla _ bır saat lradar cereya.u j vellerı, tank ve zırhlı otomobil 
eden musademede nüfusça hıç ter getirilmiştir. 
b~r za.yiat olmamış: n:ıürill~r gel 1 6 - Karışıklıktan korkan Suri 
dıklerı yerlere Qekılmıelerdır. Hu yeli memur ve jaııdı..rmalar aile 
rada müritlerin bireey yapama J lerioi Halebe ve dığer civar ee 
mıe olması, o sırada kıtrakolda 

1 
hırlere göııdermektedirler. Kürt 

fazla mikdarda jAodarma bulun ı c1egı ağalarıuıo mühim bir kıs 
masındaıı ve köy binalarının mı da ailelerini baeka mıntaka 
pek sa~lam ve kt\rgir olmaıun j lara göııdermekt~dirler. . _ A 

dan ileri gelmietir. 7- M?hut Kor Reşıt huku 
2 s·ıb-ı 1 ü · d molle muritledıı arasının açıl 

. - u . u _ Y~ u ~erın e 
98 1 mış olmasından istifade ederek 

Afrıo nrhrı uetundekı Meydau üç aydanberi saklı bulunduğu 
keber köpriisü mılri&lar tarafın! Halebi lerk ederek Afrine gel 
dan tahrip edilmiştir. . _ mieur. Kör Reeit, gece gündüz 

E- Kaza merkezıle BulbQI bazı makamlarla temns ederek 
tı Raco nahiye merkezleri ara tahrikdtta bulunmaktadır, 
sındaki telefon hatları kesilmie 

oldu~undan oralarile muhaber~ Her Q'ün Binlerce yavruyu 
rnunkatidir. senin yardımınla sinei şefka 

4-Hülbül mıntakasında mü 1 tinde barındıran Çocuk E ir-
rhlerin harekdtını i,.tikeafa gi geme kurumudur Yılda bir 

yol buhranının, sona ermek Oze 
re bulunduğu eu sırada sivıu~i 
ıogiliz mahfıllerinin Uzak Sark 

konser radyo i/e f mi he)·eti dün liman hin~sındn 
toplan~ış ve ruznamedekı mad 

neşredilecek deleri müzakere eylemiıılir. meselt-lerine kAreı gittikçe ı ü 
yüyen bir alaka gösterdikleri 
görülmektedir. Oemberlayn ile 
HalıtakR çln - japoıı muhasıt 
tına nihayet vermek üzere ııek 
yakında azami bir gayretle çalı 

şacaklardır. lngiltere lneani ve 
siyasi mülahazalar hariç olmak 

Ankara, 10 (Raeyo)-
Yarın (Bugüıı) Ankara Pa

lasta Kızılay meııtaatine verile· 
cek muhteşem baloııuu bilhassa 
hususiyetini teekil eden Viyana 
operası bae muganniyesiuiıı ve· 

recejti konser Ankara radyo:.;ile 
saat 23 den itibaren neşredile-
cektir. 

Yeni Maarif mü~ürümüz 
Dün ilk okulları 

gezdiler 
Yeni tnzifeye haelıun maa 

rif müdürümüz B. S Ergündüz 
dün ilk okulları gezmişlerdir ve 
tetkiklerde bulunmuelardır. 

uzere uzak şarktaki ticari men 
faallerinin haleldar olmasına ve 
büyük Okyanusuıki logiliz de 
niz üsleriniu Jnpoıılar tarafırıdAn 
tehdit edilmesiıır seyirci knlamı 
yacaktır, lugillere lıükümcıiııin 
japouyaya karşı büyük bir kati 
yetle hareket etmeeiııi beklemek 
lazımdır· 

Okullarımız __ 
VE 

61 
Bele~iye encümeni 
esnafı cezalan

dırdı. 

---,,,_,,,,,Radyo 
Tarsus ilk okul himaye he 

yelleri mekteplerine birer rad 
1 )'O : ldılar ve bu radyolarla lale 

Şehrimiz belediye encümeni belere Ankarada te letanbulda 
belediye nizamatına Aykırı haJverilen konferanı;ları, mühim hi 
raket eden 66 esnAfı muhteliff la belerin ve müzik konserlerini 
cezalarla ceT.Slandırmıetır. I' dinlediyorlar. 

Talebeler bundan ~ok mem 
1 nun imi eler, bilhassa ö1tle \atıl 
ı zamanlarıoda evelce kendilerini 
oyuna kaptıran yavrulardan mü 

Çok heyecanlı bir him bir kısmı, simdi okullarııı 
da vakıl geçiriror ve Aunctolu 

eser olan 1 ajansını ve Ankara rad)'OSUJIUU 

51. kı·nc· i kanun muzik neeriyatıoı dinllyorlarm_ıe 
Ne güzel ve ne kadar yerm 

Tefrikamıza yakın- de bir ie. . 

IRAZ Tefri~amız ~itti 

deA-er. Sehrimiz himaye heyet 
leriuin de radyo temin edecekle 
rini sanıyoruz. feittiltimizo gö 
re Mersinde ilk olarak lıeri 
okulu himare heJ eli buna to 

eebbüs etmiştir. Mı'.Heeebbis hi 
maye heyetinin pek yakında 
bunu lemin edeceğıııo muhnkak 
nazarile bakmakta ve diller 
okul himare heyetlerinin de dPr 
hal faaliyete geçeceğini ummak 
tayı?. Qocuk veliloriııiu yapa 
cakları ufak yardımlarla her 
okula bir radyo temini kabıldir. 

Şimdi r11dyolar, ayni zamanda 
bir dere aletidir. Ankara te le 
tautıulda haftanın muhtelif gün 
!erinde çok kıymetli korıferaııe 

Yine haber alıyoruzkı Tar 

da baş/ıyacafız auo köylerioiu bazılarında hah ıar vorilmekledir. lluolardau ıo 
Kırmetli Şair ve mütefek· vaktı yerinde olan yurddaşlar !ebelerimiz pek alu istifade ede 

kirlerimizden Bekir Uluğun se·ıda köylerine birer radyo alm'.ş bllirle. Bazı anlamakta zorluk 
nelerdeoberi tetkık ve telebbüü lar, bundan bütün köy halkı 18 Qektikleri menulnrda öğretmen 
neticesi meydana getirdiği ve bi!' fada ediyormue. leri izahat verir. 

aydanberi gazetemizde tefrika Hiç şüpho yokturd k~ br.ad~~ Ôıtle vakiUeri kız çocuklarrn 
uretiyle neeretmekle olduğumuz artık her kes ıQin me enı ır ı 8 

· B' lh şurada burada koudileri için hlc.ı Torosların Sevgisini Iraz kelı· tiyaQ halini almıııtır. ı assa 

· t yakışık ıllmıyan orunlar oyna Dıeei iÇiııde eembolize eltiQ'i man Ankarada yeni yapılan ıs asyoıı 

d ı dıklarına ve hiribiriyle gürültü zum piyesi bu gün bitmie bulu·ı· faaliyete geQtiklen saıır~ ra :YO_a &e 
nuyor. . rımız bizi tatmin edebılel.!ek bır patırtı yaptıkları hor zaman 

Iraz pek yakında kıtap h11. 1 kl ·rmi1ıtir BRdüf etmek toy iz. Bir b~ba bu . k. uı ıe e gı y • - • • Jınde çıkacaktır. Yıne Be ır ul Cümhuriyet hukümetimızın nu arzu almez. 

ğun pek yakında Uzun emeklerle bü&ün helkımııı ve köylülerimi 1 Okullarımız radyolarla süs 
v~oud~ getirdiQ'i hakikatlaral zi bundan ietifadelendirmE-k l lenir ve uöbetQi öğretmen ~ati.I 
mustenıt . . makeadile radyoları ucuzlatmak ve teneffüs zamanlarında bunla 

Bee lkırıcı KAnun . b" b- -k s ı 
1 Can· için \edbırler olmakla rneşgul rı açar, mekte ın uyu a o Çukurova kurtu ueunu - ·d ld ~ 

. . ki"· oldul}unu da biliyoruz ve Öyle ııunda çeya hava musnı o ursu laııdıran eserını tefrıka etme 1 b h · d ı 1 b 
. _ . . . Uik bir seviniyoruz ki, yakııı bir za zamı:ınlardn o çesııı o a e e ğimıze musaadelerını rıca e . · d d 1 tın,uzla"'ncuk ler loplarıır ve radyo rtiııiorler b d uharrır men a ra yo ar ,, J 

Ricamı~ı ·k~ ul e elı:m~de tef · fo radyo almak istiyerıler bir ee öyle sanıyorum ki çok fayda 
bu eeerının o gA7.0 çok kolaylıklarla kart;ılaeacaklar lı olur. Ve bu fııfdalı iş içiıırle 
rika edilmesini kabul etliler. Pek babalar üç bee vermekten çekin 
yakıoda neere başlıyacağımıza dır. bu-tün mez ve Çekinmomoktedir:er. 

b·ı..ı· · · Tarr:ıus meklepleri, sayın okuyncularımnrn ı ... ırırız · kt . . k olı11ax.a· Y. M. 
me eplerimız orue ~ 

cierı :Fransız layyarelerinrleo biri lira verip üye olalım. 
inn Meydanke civarıoda mQril t __ _.._,......,_.__..., ____ _. 
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hava Seferleri 
Btı )1 ıl izmir-Adana 
hatları da açılıyor 

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

Seferlere 1 Nisanda başlanacak ve An
kqra ... İstanbul yolu bt-r saate indirilecek 

Hava seferleri önümüzdeki 
nisan ayının lıiriııden itibaren 
~ekrar başlıyacaktır. Nisandan 
itiharen Ankara - fstanbul • lz-

cümleden olarak teyyarelerimi 
zin sefer yaptıkları yol üzerin 
rte bir çok emniyet meydanları 

vücude getirmiştir. lstanbul - iz 
mir ve Ankara - Adana hava se mir arasnıda altı ve Ankara -
ferleri de başlamış olacaktır. Yal Adana araı:ıında ÜQ tane emniyet 
nız Ankara . Adana ve İstanbul meydanı bulunmaktadır. 
- lımir arasında bir aylık ilk se lstanbulla-Ankara arasında 

1 Şehir ve 

Tarsus Hars komitesi 
Yeni bir mektep 
binası yaptırıyor 

Tarsus, (Husuıt) - · Şehri
mizde ycıııidou beş rlershaneli b ir 
ilk mektep yapttrılacaktır. Mek· 
t ehin proje~i ve keşifleri hazır 

lanmıştır. 

Mektebin inşası önümüzdeki 

ders yılından evvel ikmal edilmie 

bulunacaktır. 

Bu mekteple beraber şehri· 

miı yaniden iki modern okul ka 

forler poetn ve 6Jeıete nakliyatı- beş eenedenberi han t:1eferleri zanmış olmaktadır. 
na hasredilecek lir. Mayıstan ıti-1 yapılmak tadır. Bu lıee sene için 
bareo aynı hatlar üzeriııde yol de Yalnız bir defa bir yolcu lay 

cu nakli yatı da başhyocaktır. ıaremiz mecburi iniş yapmıetır. 
Ankara - lzınir seferleri İs· Bee senede bir defaya iohicar 

taubuldan geçmek suretiyle ya- eden ve hiı;:. tehlik~siz yapılan 

pılacaktır. Ankara - lsıaubul ge bir ihtimal için dahi hava yolla 
çeıı seue olduğu g ibi yine her rı ida•emizhı emniyet meydanla 

Yayla yollan 
Yakında tamirata 

basla nacak .. 
Haber aldığımıza göre yay sabah her iki ıarahan yapılacek rı vücude getirmıe olmeeı hava 

letanbul - İzmir ve Ankara • Ada seferlerimizin emniyetini çok ar la me~·simhıin yaklaşması dolayı 
na hava seferleri bahada üç de tırmaktadır. eıle havalar müsaid olduau lak 

fn yapılacaktır. lzmir ve Adana hava mey ctlrde Mersin Gözoo, ~tersim-
Ankara · İstanbul · İzmir ee danları yeniden mOkemmel bir Fındık pın a rı Mersin - GUzel 

surette tanzım edilmieıır. lımir l ' · 
ferini yapan ta) yare iki saatle d h 

1 
b' lı k oluk yaylalcırı yollarının \amıra 

e mu teme ır su as ının 
lstanbul'u varacak, orada benzin dan sahayı kurtarmak için bir tına bttşlanacakiır. 
almak ve h.tanbul yolcularını bı 
rakaıak üzere orada 15 dakika ırk vücuda getirilmiştir. her 

iki aaheda da istasyon ve han 
duracak ve lstaabuldan bir saat 

ger lJinaları ı'ııaa edilmı·a ve 

Liman Riyaseti 
binası 55 dakikada lzmire varacektıl'. v " 

telsiz istneyonları yapılmıetır 1 
Bu suretle Ankara'dan lzmir'e 
bir rolcu dört &datltm daha az 

Halen Ankııra _ fetanbul _ tz Şehrimiz Liman riyaseti iQin 

bir zamanda aidebileceklir. 

memleket haberleri 

Etrüsk ve Suvat 
ı\.lnıanlar her ti\rlü 

k:abul ettiler 
tadili 

Güı1 

Doğ~~ 
Jan Jak~~~ 

Çeviren: Adnan-- • 
LAtif bir yaz aksall>I• ~ 

gezmeıle Qtkı1or, oeb~ ·~ı 
bir tepeden, ufukttt .u~ .... 
güneı son ıııklarıoı "111" 
rarkeu seyrediyoruz. . ,J 

E • A ' .. blfl';; rteaı gun, tamı.. 4f!T. 
Istanbul - Almenyadaki ler bitmediği gibi kazanlarından havası almak için ~aoef o" 

Krop ~aııtiyelerindeu, biri kRzen da fazla su eızmaeı devam et· dan ayni yere gidiyor, 
0

--,, 

diğerı güverte mütehassısı olmak mektedir. • oklarıoı etrafa sacark•0 1. 
üzre iki teknia1eui gelmie Eı· VRpurun tadil ve t~mir edi ruz. Yangın bü7üyO~'·oclf 
rüek vapuru üzerince tetkiklere !inceye kadar sefere Qıkarılmıya A'usu •. Sanki alevler ıoı" 
başlamışlardır. cağı söylenmektedir. Diğer ta· tılarını iörünce onu, d••' 

D:ılıa enel şehrimize .relen raftan birbuçnk a1danberi De QOk enel bekleriz. F• ~ 
Alman hükfimetinin mümreeili n iz ticaret m6dürlüğünde topla •ae, yavaş görünür. "f• 
ile müzakereler bitmiş gibidir. narak Etrüsk vapurunun sipariş bütün ııaıaasile rueyd8~ 
Almanlar vapurlar üzerinde her edildiği tarihten bugüne kudar 1

1 
Parlak bir ııokta, eifJJ .ı' 

türlü " tadill\tı yapmaılı resmen olan bütün safahatını gözden 9akar ve her tarafı n_ur~I/ 
kabul etmi~lerdir. geçiren komisyon Sus, Trek v~ eder. Zülmet perdesı 

T k 'k üt h 1 Et ü k Marakas vaı:urları hakkındakı ka•bolur _,,. e nı m e aseıs er r B ı ··• _ 1.,. 
ı tetkiklerini de biıirmiı, raporla· Nebatlar, bu tün .aı 

t~~ sonra . Suvat v~purunu da rını hazırladıktan sonra. da~ıl-. bir bayat bulmuşlar ~-.J. 
gozdon geçıreceklerdı~. 1 mıştır. Heyet reisi Z iraat banka kaplıyan çiğ damlaları t J 

Geçen hafta Me~eıo postası 
1 
sı Hukuk müşuiri Mazhar Ne- ışıklarile, ergvaui bir rt~~.J 

na çıkerılmıyen Etrusk vapuru diın Anheraya gitmiştir lktisad k 1 k k lrnB~1 
, · uş ar ıa ra oa r• · ~ 

bu hafta da sefere konmamıştır Vekili Hdsnü Çakıra bizzat iıa \ t ıo.nıl•~ 
C• k- - ·dk' k' k h k. ın yara ıcısını se un u vııpur uzcrın e ı tel ·ı · at verece ur. it 1 - - d·~ ..... ıı 

vı ı arı gunun ••- " -' 

Beden terbiyesi kanunile 

Köy belediye ve hususi ida
relere verilen vazifeler 

1 
d~n daha tatil fakat dl~ 
dır. 

1 
fiepisi, uzuo ~i.r 

111 
daha geçmiyeu tesırı • 

1 
lar. . 1 1" 

Sanki; sihirli bır e * 
loyu en mahir bir re~~ 
boyuyor ve reukJeoditf o 
manzara o kadar Jıolı 0 

Ankara · fıtanbul seferlerin 
deki ücret 22 liradan 21 lirayR 
indirilmiıtir, Bu mikdaı· iQiode 
yolcunun sigorta bedeli de c1a 

mir ar:ısıoda telsiz muhaberele Z iraat Bı.nkasmııı önündeki 

ri bael1tmıe bulunmaktadır. 1 kumlukta bir liman binası yapıl · 

1 

_ . . . . . Dahiliye vekAleti, beden ter a ibi naıım uridat heestunA 
M88fİf Yeki(etİ ması tekarrur etmıııtır. Bına ıçın biyesi kanunu ile köy, beledire alınması lazımgelen emanet ma 

t~ı hsiııat gelir gelme~ sek~ı bin j ve hususi idarelere verilen vazi biyetiodeki hi&Beler Vp edaı ı 

büyük, o kadar caoh 98 j 
çekici ki... -----" ..1 

ilk öğreti.
gazetesi 

hildir. Diğer hatların ücretleri 
henüz tesbit edilmoaıietir. 

Güzel sanatlar U. ı •ıraıık kısın• bu saneı maııye zar raıeri viıo.veueı • blldirmişıir. mükeııefiyat cetveııerine müeıe 

d .. / Ü .. , fıoda yRptırılaMktir. J Vilayet hususi idareleri bir niden heeabatta nakiLle ifade 
mü ur üğün n gu- ı · ık· kd. t h · ı j 

• 1 
, , sene ~ne ı ".a 1• ~ eısat arı edilen bedeni yıl mükellefiyeti 

Hava yollan idaresi bu seue zel bır te .. ebbüsü Mut . Sılıf~e arasın.la 1 n. lll yuzde 2 sı uıı;be. tınd. e. bu tutarları hisse tefrikinden hariç açlıQ'ı yeni hatları idare etmek r 1 1 U .•. ·- ' 
A k M f V kdl f I ışe 1ardım edeceklerı gıbı ge tutulacaktır. 3 üncü sayıl' üzere yeniden bee büyük tay ya- n ara_ - aıırı tı 0 1 l lirleri 60 bin liradan fazla 

re deha almaıla karar vermiıtir ne_ b_a~ı_ı o_ uzel Sauaılar umum. f apılacak köprü er Köy idarelerine gelince : ki 
d 1 x. f d 1 k b olan bel011 iyeler bir sene evelki B 1 · · k · b 1 · · l'.f ı il Bu tayaarelerin mevcutlarından mu ur u~u tam ın an ayı ır ...,.... un arıu ıetıra ve oıı e& erı ım T; t'. 

1 sanat mecmuası Çıkftrılması hu Mut ile Silifke arasında ge tahsisat rekunlarınıo Jüzde 4 ü kAo ta gelir esaslarına istinat Maarif VekAleti ~' 
dnha fazla süraıı; olması iQiıı tetj ausunda VeklUEıtçe lazım gelen Qen senelerde yapılmıe olan yir nisbetindo büdcelerine tahsisat ettı'rı'Jecektı'r. 

B 1 ötretmen te etitmtDl 
kikler yppılmaktadır. u surete tahsiRat ayrılmıstır. Çok yakın mi menfeze ilavelen bu sene koyacaklar ve indelıktiza valiler t 

k 1 b 1 .k. 1 d .. _k Gelir meobalarma sahip ol her hafta nearedilrn~! J 
An ara - atan ul yo culuıtu ı ı da neeriyat sa 1a&111 a gozu e de dOrL köprü betonarme olarak köy büdcelerine de v ıldyet umu ,.. IJflT. 
saatten bir saate indirilmiş ola cek olan bu kıymetli ınecmua mıyan kadro ve hizmetleJini öıtralim gazetesinin ÜO 

caktır. Bunun ııeliceei olarak ta 

Ankara • İzmir 1olu da pek ta 
bii daha fazla kısalacaktır. Ge· 

Yapılmaktadır. mt meclisleri kararı ile münasip 1 · ı k 1 k- ı - •1 
sanat sahasında seviyenin yük sama ı e arşı ı1an oy er mu sı· da mubtelıf resiaı '" 

· · · 'b · Seksen kı·ıometrelı'k bu 0 01 oisbette ııpor tahsisatı koydura k 11 r· t · ı · kl h · t ıat" selmasıne yardım etmesı ıtı arı ı e e ıye ve ıe ıra en arıç u la ve kıymetlı yazı 

le alakadar etmektEıdir. BahuF1us üzerinde betonarmeye tahvili caklardır. tutacaktır. Mattarifi umumiy~le fa olarak neşredilrnieüt 
k e g ·n ı ., ki' Spor i"in hususi idare ve ... ço z n 1 yazı arı .e ren 1 icalıeden ancak 15-20 menfez v riui, uakit gelırleri ile karşılı1a Her ö~retmeıı '"' 

lecok sene Diyarbakır hattı da kT 1 . ' hf d k 1 b b 1 er b-d 1 . k k A 1 ıee cıl'ı .1 • ıva e e.ce. 0 nıı u kalmıe\ır. Hunların da gelecek e e ıye u ce erıue onara rak büdcelerlni salm1 yttrdımın için okunması faydalı 
işletmiıe açılmıe bulunacaktır. mecmua ıçıu mad.dı hıo btr feda jeene zarfında ikmali mutasav~er tahsisatın yüzde seksesi mUnha ö~retimi tavsiye ede:J.i" 

Devlet Havo Yolları idare kılrlıklan çekmmıyecek olen Ma d' sıran mahallin beden terbiyesi dan kurtarmak, kanunen yap 
mizin getirdiği tayyarAlerde ka orlf Vek41etinin bu güzel teşeb 1 ır · saha ve ·tesislerinin vücuda ge mft.kln mükellef bulundukları · J 
7.a ihtimali tauınmeo bertaraf büsü saoatkAr ve sanRt severln S'l'fL o t k M• tirilmesiuı; geri kalan yüzde yir mecburi hizmetleri ifa edebile 1 J 939 J•nıİf ~ edilmi~ bulunmaktarlır. Çünkü arasında sevinç uyandırmıeıır. \ 11 A8 r a me tep ve uze 1 misi de g fJ DA mahallin diğer be cek imkAn ve seviyeyi elde el M "-· 

1oıcu tayyareıerimizin hepsi d~ I 23 N. I b' I k 'fi . · •.ı f den terbi vesi teşk ilat ve rdon mie köylerimizde kanun 1ıaküııı nasyonal f~1 
birden fazladır. Seter esnasında r ısan 1 ma annm eşı en yapnuı 1 yetleıioe Ve gerekli ı;por malze terinin yerine getirilmesi. Bu {>f 
motörlerden lıiri bozulacak olsaı Çocuk Bayramı 1 mesi tedariki masraflarınR tah esaslara göre lüıulu tedbirler bir milyon ıU 
diğerlerile seyahatn devam ot VilAyet :Nafia müdürlüılü Si sis çe earfolunıtcaktır. alınacak, ~bir ve köy gençliği nin UğraX-ıdıt· 

Sinama sahiblerine: ı 0 
mek mümkündür. İdare gayri lifkede yapılacak orta mektap Gelirleri 50 bin liradan aşa nin bedan ve sıhhi inkişafına Mallarınızı şiJll 

Çocuk bayramı yaklaşıyor b 1 d' 1 1 · ı uüd aid tedbirlerde mahalli idarelere 1 
varit ~e fenneu imkünsız olarak Bayramda çocuklara öğretici, binasının ve Maarif VajtAleli ta- ğı olan e e ıye er" vı uyet h l 
motörlerin hepsinin birden bo terbiyevi, filimlerle bayrama rAfıoden yaptırılması mutasavver celeriudeıı ayrılan Ziraat Ban- kaouala tevdi edilep vaıifel~rio 1 azır ayınız . -A 
zulmue olması gibi bir ihtimale hazırlanınız. müze binasının keeiflerini ikmal k3st, Tayyare, Belediye, Cômhu ifasında azami haesaRiyet goete ! 20 Ağustos- '/.",, 
karşı da tedbirler almıştır, Bu · etmi~tir. riyet Merkez Bankası hisşel-eri lrieceklir. ~~~~~=~IPY". 

Üç perde 
iki tablo 1 R AZ 1 Bekir UluğJI 

-27-
'rokay: 

Iraz, Iraz beni bırakma yahu~. 
neııdo i. tiyorıım ölmek seninle. 

Ma<lumki söıulii ah güğümde yılUız. 
Iraz: 

Ynnlıs dü~iindii!?'ün Toknnm <linJo. 1 , ~ • 

Ülonle i>liinmcz. gotir hir aJr. l"n. 
Dört yamwı sardı t>lüuı koku:-.u. 

u, su . . . yetiştirin .. yumyo ·um ah . , 
<Biraz evvel tlı~arı c;ıkanlıır birer bardak 

sn ve. Zoyncbiu elinde bir olok oldugu hal 
do iı;ori girerler.• 

S o zaman olacak beklol}en ~mhalı. 
Allah için <l<>kiin, ı'U .dükün biraz. 
Ana, )tıtfek, :-;en <l<ik. 

c.Satı hfr bardak suyu olcğin üstünden 
Ira;,,m baı;ma düker. « 

8atı : 
Iraımn. 

Hep birden : 
I~az ... 

«Iraz ha~ı Uniiıl<le yere ~·ıgılır.» 
Iraz: 

Tokay, beni <>p, öp, olı, Cip b,ir daha .. 
Tokay öper. 

Iraz Tanrım girdi büyük günaha. 

PERJ)E 
III 

'.l\ A B IJ O 
il 

Vakit sabaha ~ok yakıu, 
Iraıın mezar> .. 

Bjitiin obanın kı:darı penbeıer goyinmiş 
olduğu ha.itle ellerinden demet demet Toros 
\~i-;ekleri, Tokay <>n<le Irazın mezarı ba~m
<lalar . 

Hep kızlar : 
Toroslarda yaprağı açıhlı gülüu. 
Kelebek çiçekle. yapıyor düğün. 

1 Tokay: 
Kara toprnklara göıııiildügü gün. 
Yana, yana mezarına geldim hen. 

* * * Iraz, Iraz hayat bana bir düğüm. 
Biitiiu is1irabla get;iyor günüm. 
Sevgi diyarından bmı hir sürgünüm, 
Aç koynunu :(ruz sana geldim ben. 

* 
* * A c; yanı başından bir mezar bana. 

htirablarıını söyleyin sana. 
Ak k«>piikli.i çaylar bnl:uıdı kana, 
Toroslar okuyo yJUUk türkünü. 

Hep kızlar : 

Sov<ligin ı;iı;ekler elimizde bak. 
Penbe ipeklerle :o;iish•ndi ~efük. 

Tokay: 
Yanıyorum Iraz, yanıyorum kalk. 
Kalk kokla hir daha Toros gülünii. 

c:Herke8 ellerindeki çiçekleri lrazın me
ı:a.rına ko~·arlar.• 

Perde kapanırken ~alıne dı~ında görün
ıniyeıı km ve erkekler tarafından : 

1\1ele<lim yana, yana. 
Su içtim kana, kana. 

1 
Bağlandı deli göniil. 
Saçlarının · lıagma. 

Toroslarcla !razım aman. 
Has bahc;ocle kirazım amnn. 

Horinleıli akşamlar, 

1.Aı geyiııdi mor çamlar. 
Daşlaııdı deli göniil. 
Yürekten taşdı gamlar. 

Toroslarda Iraııııı auı~n. 

Riil'.garfarf oldu sazım anıan .. 
Diye ~arkı siiyloıuoktedirlor. 1 

!Tazın tHüıniindon bn giine kadar Tokay 
beli bükük ve elindo ~'ıldızl:ırın nıinelediği 
değnogi ile ıı,<ikler<le doln:;ıınn.ktadır. Her gök 
ayının on dfüdiiııdo ben ondan !razı sora
rım. O, bamı : 

- Ha.yır !razım deriıı uykusunclan daha 

1 

uyanmadı. ]i'akat yakında. 

detim temam c laoaktır. 
J}iyor. 

Ben Irazın çiçekleri ç~k so(d 
giın ic;iıı, mezarıııa Toros çic;o~fe 
tığım bir demeti koymak i~i0 

yerini so1'<lmu. 

Baua: ,,4f 
Bvot lrazın mezarı Toro~t ~ 

g<>Igoli ç11.ınların, ardıçların a!tıJJ 
1 fı giine~lerin yaladığı, çiğlerıll ~;.! 

dağ rüzgarlarınrn ok~adJ,,(tl, ııı0~7' 
çiğdem giil, Toros geUpoik 1'f ~ 
bozonmi~tir. Y a.kınmcla. ~tını, "';ti'. 
nın kökleri araı:nndau çıkan bt' 

reçine kokulu bir su var«ıı'- ii' 
Ekser geceler onun meza.ıi . 

ateş parlar. Bütün.Torolilaı·ın pet•'I, 
kaclaı: Iraz için çimenlikte d~ 
şark sH~·lerler. Bu pori derııegiıı' 

1'' j kı~ Ye orJıeklor bir da4n ob:ı. 
ve hi~ bir ye1•de gfüünıno".ler. Hif~ :J 
mezarına güneş Toroslarm uııı~ 

· rıoıtrak ipek tiilleriııi serdiği ıı 
Irazııı mezarından kokulu ııasl'P~ 

ı ları:1.. Bu çiçeklerden tılsıııı y1'Jl 
/ 
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T. A. Q. 19,74 m 15195 K vv. mete •İt oldagu kanatlarında- Koza 8,50 Hududu : Şarka n Şarapçı Yasin, Garnht1 11 

20 Kvv. T. A. ·P. 31 70 cı., . Loı ~ngeles'l!e, töf~rleri· ki hıfJerle anlaşıJır: 1Urkiye- Kırma yok · lla_san ~3V(tS e~jallan, Ş inıaJen V!! ~arlıe ıı lt:ı'l.İ -
04fl5 Kcı. 20 Kvv, ' m. =~ ıenchk balos~nda sıaem_~ T.C. FranH F., Almanya D., ' Kozacı parlağı 37, neı malt)' eyt~ ml yerle rıw hdul. 

Curnarteıi 11-3-939 '•eudyola~ı. en .guzel eıkegı İngiltere G., Amerika N;Buiday-Çavdar 1-- Tapunun Ma~·ıs 339 tarih ve 27 rıuruaru -
13 30 Program ç~ek ıçın bır müsabaka Çekoslavakya o K, BuJgaria- 1 Sert anadol 4,25 
ı~.35 MOıik '(ç· . t~rtıp etmeği düşünmutler- tan L z Yunanistan S X İ Yumutak 4.50 sında muk:.yyel :irsadan miifrez ve lıodu~akiden 
pi.) ' ıgan ve saıre dır. IRomany•' y R, YugoslaVYa:ıYerli buğdayı 3,25 !metruk olup IJilmiizayede Getzozçu Abdnllaha sa-
14.00 Memleket t Yalnız kadınlarClan miirek.l Y V, So•yel Ruıya C C·C".P Çavdar !i,20 l tılmış olan yukarıda hudud Vf! rvsa(ı ) azıh bir 
ajans. meteorolojı hsaba ,a~erJ, ktp olan bir jOri bütiin nam.IArnavutluk z A. Cenubi Af~· Anadol yulaf 4 parça arsarırn nıiilki.velİ 3524 sa .. \· ılı k~Hlllll ve lah 
1' a er erı z ti · b" • 

00 TUrk nıUıiği (f 1 h. e. erı ırer birer tetkik et- rika ittıhadi Z S. Arpa :sili emval kanunu hükiiruleriru~ tevfikan saıtşa 
yetı) ası e f ~ış, ~~~anlar için olduğu gi- Anadol 4,50 . çıkarılmıştır. 
Çelırılar: Vecihe R . bı, gogus, ve saire ölçülerini Prontnan.la fı'lm' Yt-rli 3,75 i 2-)liizaveda 22-2-9:J9 tar~hinden l5 .3_93n 
Kam, Qevdet Koz~n Uljf.}n Ferıt •~mış ve nihayet en gilzel şö· f'UI U 1 Nohut eksb'a 6.i5 ı "' :,1 

Okuyan : Melek Toksö foril seçmiştir. Amerika bökümeti çok Kil fasulye yerli 13,15 tarihine kadar 21 glin miiddelle devam tıdect>k VP 

14 ' 0-15 !lo z. B n . ı k ... 1 b' lvw f . sso ihalP.i evvf·Ji .. v~si 15 3 .. 939 tarihine LPsadôf ed~n • ' .u M Uzi k ( Caıba d- unun Zenne Paramount ıe ' ço arıJıoa ır propaıan, a yerh , 
~I.) n lkumpınyası, bu ''ttför gtlzeli,, da filmi çevirdi. Bu filim Va Mercimek ıırk 7,8 Çarş Htıba giinü saat 14 ele Vilaytıl idar~ lıeyt~lİ 
1 ~.ao program ne kendi!ile bir kontrat yap şingtonda Hariciye veklleti· Sahlep larafındHn yapılacaktır. 
1 ' ·

3
5 MDzik (Dans Saati • )imayı teklif etmiştir. Din naaıl çalıştığını göıte- Tatb çoiea 7o,71 l 3 - Artırma açık olarak yapılacal\ ve artırma 

S~s TOrk mUzi ği (Fcsıl HP· 1 lımi Pbil Haller olan bu riyor. 'ıBalmumu 69,70 ' ya iştirak edebilmek icin viizde \'edi IJUP.tJk r•ı's -
Yetı e- t iT • • • • • y , 
kad - f!elAI Tokaes ?e arl • 11

: Y•~IDda Claudette Col· Filmin başlıca kahnmanı Cehri t0,12 ı hetiruie ltmainal VP.ril?.CP.klir. 
ı~.;Jıarı) ı~ert ~e bı~likte ·:Gece yarışı,. ba~ Cordell Hülldür. Bütiln Susam lS,S j 4 - Bu hususla fözla malumat alıııak ist~yenle 
had· Ko.nu11ma (Oış politika b~lı olr fılm çevırecek, Ye ta• ıefırJer de bu filmde i6rGI - Yapalı · · 1 1 · O f d 1 
19 lı:eıerı) ~i bu filmde .... Takıi f6förl1 m~ktedlr. Siyah ·yok İrm Har~ u~yelrne ve e lP.r arığa ar.uracaalları 

• ,) TUrk mü'"· ( rolilnU k f Ş k 55,So 1ih}n olunur. 26 - 2- 7-11 slkisl) zıı;ı Halk rnu- yapaca tır .. Fransız matbuatı Franıız ar I 
Oı·tA A d 1 Hariciy- Vekiletinin de b6:yle Anadol 4.9,So 1-----
kllled. na olu koşma ve tUr- Pans fjg .. ımfan bir filim çevirmesini temenni[ Aydın 50 55 i l A N Saz . . . f p . . ediyorlar. , Yıkanmıt y•pak 80,82 

l şaırı sıvaslı aşık Vey-ı L arıaıo kinaliuıyonu fev 1 Gaz yu•u yok 
ve br t · ~ .a14de la' ı • 
19.Bo ~ıım. . . ' altınd •r. t_e~aat~a~ .. Parisin , 111. lf10 bı'fetı' ıKoaya malıtiftilr 110 t~o 1 
Ça Urk mUıı~ı ı a da ıkj üç kıın:.ın rahat 1 Yoııat Kuaıı 

lan far . Vecit R rtbat gereb'I - . ' / K . k 1 A •,49 

f çal Def ter~arhğm~an 
Mahallesi Cinsi miktarı 

Mukayyet 
kıymeti 
Lira Kr. 
2725 00 

Ka C · ıe uşen F~rit d " 1 ecegı yollar var· 1 Uk tren bileti İngilterenin eçı ı ı "' 1 
m, tjvdet K ı ır. Bu yolla · M'l · 1 ' M N Ce il ozan, M~sut r ıenenın mukan- 1 ı ton ııhisyonu şefi Tom• ı 1 eran uaretiye Arsa 750 arıı rn . nen ve mu 1 . p· . 1 M 2 

Oku an • . . halk •yyea gOa erınde 
1 
Eclmouoa 1838 de Jcad ~ . . .mnç er • 

1- ~ • ~.urı Haııı poyraz · b a açılır ve bılk bilbaaaa etti, · Bırıncı nevi mal 20,21 l . Hududu : Şarkan Cebrail vereseleri arsası 
z~ · ı Y• ancılar p . ıı- ı 1 lk' . i 1 ş 1 b L., 1 . k . ... 1 2-Fa· k l . . vı Petrevi · arıı i•m uıaı O zamana kadar liir ki· ıncı nev ma !' una en v~,ga r en razı ı en u rrrn m.ı magcıza ara 

ı ueyın • Za ·ı ı.11 zıyaret ederler 8 i . d ı Ç •>90 340 IA C b 1 i 1 Yakdı c" u b . vı Kttrı - pa · unun çan e iıdın üzerine yolcunun adı, ay ~ lge•;en lar" enu en tarsus Ca< < esı e mahlltıl. an eımı ra verirler L · - 1 · 1 K h 10~ 
Gürte: Ned· . · ret ed d . •i•aıarı ııya·ısanı. nereyeıideceği,kaç p•· a ve 1--Ağnar Dududan meli'tık olup hilmüzayt~ 
3-Haaim t •.mın. ' t • en a am btıtıaa 3 frank•ra verdiği yazılardı. Badem, çekirdek ıd l H Z k. L' 1 t v ,eyın • Zıtvil ır . 1 . e pa rona am ~ ıye r alma~· a s~lı mış olan yu 
4tıtereen gel gidelim. şarkı -- ___ _ Toma bir küçük mukavva r ti ~ç :rı . . 

9
:-. karıda hudut ve evsafı yazılı bir parça ·arsa111n 

-Dedenin M h f ( L' L ya bunların hepsini tabettirdi a 
1 

a em ıçı 62.64 mülkiyeti 352! numaralı kanurıa ve lah5'il emval 
GönQI adlı ~lllhnı~ ur şarkı8l Sıl ıu~umculır yolc•nuo adının yaulmaaın: Acı ... • k 1 . 
5·Dedenin _Köçek m var. 1 EtrQ,kler yu 11 F - . lüzllmıuı buldu, bu fikrini ıef Aca çekırdek 3i anunt;1 Hikümlerine levfı~an satışa çıkarılmış t ır. 
2tJ.OO Ajans, roet!e t~rj~Uleri kelil .. r, Ro~alıl:~n 1ç~k e:ı ierine k•bul ettirdi, 'bilet icad f~a Yağl 90 95 2 · - Miiıayede 2 2-2-939 larihi11de11 15-ö 939 
borleri, ziraat ho 8 ora c° 1 ha- kuyumcu idiler usa edilmif oldu. j _çe ___ .• _;.__~75~~~ tarihin~ kach.1r 21 giin ruiiddfllle devam edt>cek 
2
0·t? 'ff' m~il (F:7:~ı efı:t .) Bu eski m~deni milletlerin 1 ~ilet!er~ numara vuracak j no•• betçı• =§§§@~~ ve ilıalfl.İ t~V\'~liytısi 15.;1_939 tarihine tesadiif P.den 

~ertı~edan : lbrahirn O~ı~=~~ arkad• bıraktıkları mücev· ' makıneyı ıcad eden de lJu' = Çarşa mha giinii saa L ı 4 de Vi la vet ida. ~ la ra-
emsıl Ankara radyosu z herler ve montıiları bu ün lstHyoa ftfidir. j =§§§§ Eczane fmdan vaptlacaktır. • 

Qk4yucuları M kOme bili g ı ---------- = 3 t\ t k. ı 
id.Bre~incJa . . eeud Cemilin k modern kuyumculara ör· I de kuyqmculuğu ıüıel sanat 11 _Mart _ 939 da ~· . r· ~rma açı · O arak yapılacak ve artlır · 
~1 ıs M ~ştıra~ edfteektir. ne Toluyor. iekfüıe koymuı olan millet- SAÔLIK Eczanesidir maya ~ırebılnwk için yiizde yedi buçuk nishr.lin 
21.15 Be;n eket anat ayam.· ihkler,, lraniler, Hhıdliler l lerdir. :---------- de temınal veriltıcektir. 
bıyo • n~~:7,ıx:ahviJAt. kam. ' ---_;,-~.....;~..:~=.:.:...:...:.....:..:. _____ ıiiiiiıı._--ı;.....,_ ı Osmanh B•nkası 4.-.Bu lıu~usl~~ fazla rırnhimal alnrnk ve şart 
2125 Fôlk rsıtsı (fıat) 1 ispanya Had·ıseler·ı t L ı N namesını görmek ısteyr.ulerin idare lwyetirae Vf~ &lk.lm'ız V" or saati (Haıır mu- " D f d 1 "" 1 ·ı w 

u ~ ter ar ıga murHcaal arı ı an olunur. ni~ı) garb musuki teıc.11 81
. f' 
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1 
Memlekette tasarruf ha- 26_

2
_

7 
_ l l 

Halil Aedi y r lf8ft81Z gll.8&811 QIJlt IJIJI ti 818 raketinin inkişefına hizmet 
Yaver Ata önetgen, Sadi • 9' arzusunda olan Osmanlı Ban-
22.00 Har~~~, Cemaı Reşit, f · hDCUI adıyor kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
22.30 Müıik 

1
(1{ _Posta kutusu. 1 fopınya cu h . t .1 ri ~ Cüzdanı ) hesabına tevdiat 

Şqr . Neci ucuk Orkestra Katolo hm. urıyke çı e n 1 kadar harp için yemin ediyor 1 yapanlara kur'a keşi desi sa-
l K · P Aşkın) nya cep U\ çö tu. Cum l J . . . . . . . 
- Qthmann _ fi hurreisi Faransa le t 1 ar. Fransada bıjqok ıafdal I retıle HŞ9ğıdakı 1 llramıyelerı 

dn.a.t ('• er zam . . ya aç ı. ve . 1 . r .ı;. • t 1 

2-:ı lfl&rş) an ıcın ''artık Cumbariyetci İspanya. ınsan ar vardır. Fakat artıkı tevzıe ka ar Ve;,rmış r. 
Rlume - Gu t daq_.a lazla harp edemez .. d' 1 oalaıHa ubaian sona erdi•! Keşıdeler 25 mert ve 25 

3
-Thaler • l<ur~eş~e (Vels) ye iatifaaanı verdi. f qailtere "~~ Herkes Cumhurreiıi Azaaıanın EylQI tarihinde icra ol anaca~ 4• Vı0llgrar _ K ~~ Polka \ Fran11 General Franrn b&kü 1 beyannameıini okudu. Bu mek ve her keşidede ap~ıdakı 

du (etır va•-) a hn 8fkla dol ınetini resmen tanı..1. 8 • ı tupda berkez iördii id İıpanj ikramiyeler dağıtılacaktır: 
5.9· ~ f ııu. u vam· . . • . 

tıeıt • Arıea eıı . . yete gör.e aanalıyordu ki Mat-! ya camhunyetçiWr orClnıu TOrk lıralık 
~~Prelude y sUıh no.ı t ıitteld cumburiyetciler artık . ~~tkumandanı barbid ken•ileri 1 adet T. IJ. 1000.-
) Menu.etto ı te.tiia olacalrlar. Helbuki hl-! ıçın arhk tamir edilmez tekil 4: '' ,, 250. 
c)~da.gıetto diıeler bu tahminim alüine - 'ı d~ ~ay.bedilmiş olduğun bll- 2~ " ,, 1~-~ 
d23 arıllon ..11 l dırmııtır. Hemde soıyaliıt ye 1 

50 
" '' 

25 
'_ .oo M D 'k U1r. k . . t 1 " ,, . 

23 - 11 ıı (Cıııb . . omınıı gazetelerinin batı a -
4o., 4 Son A. aod · pJ. Merkezı fıpınyadakı cum· bağıra ''Fran _ lii il· Ceman Sil aded T.L. 5000.-

~ Yarınki p ]"'1 Htberlert IMuiretçilerin kumandanı Al- caktır" diy go . mtag ~ot I.!. Türk liralık ikramiye, 
ro5(rm. . . e Defoya yap ıa- . 

Löbrö L _ varezdel Vayo ıımdı bütiin ları bir ıarada bildirmittir. ŞÜD Aıle sandı~ı hesabında 
Ru ay7 Ondrada dünyaya ilin ediyor. di fazla ol1rak Fr.naaya iltica ki metdualt kur'anın keşide 

bay l..öbröo ~ sdronuna dn~ru - Cumhuriyetçiler sonuna edt:Dlerbakkındafıran11zlardan edildilt tanlıe teltaddltmeden 
Bu n •3'11 gid~ k k d mi f' ı allı &Ydaffthdt· 
1 muııasebetıe bu 6 İ a ar harbe devam edecek- •a ır perverlik iıtiyorl•r. T L S ·T k . 
~ı haı.ı 1 YU k bir ı 1,. Niçin R 8 b 1 b , • O·· Ur lırasıo-

kfı. letini n a;ıl:)'.oc. Hariciye ve-ı er . u ya un na yar 1• ı dan aşağı düşmemi' olan her 
sokuluyor' Busu ti,yatro haline tSu ilin karıaa111da Fr•o•ı e~~ıyor? FranHda iki yilı bin i mudi bu keşidelere ıştirak 
fran ııc" · a d .t"ıtr y111 ........ inden Gılloıı kıtı vır. Ruıya pekili buii· edcektir. 
ser oyrııy1~ ~ ıngili~ bir e- B&yle kiminle eğleniyor· hm kendi hudutlara içerisi~e ·----------...a. 
lnglliı setı~o • Eserı mPşhur lar?., alı bilir. Fakat bunu yapıilıy'r I YurtdaŞ 
mur llİks il s;netktırı Sey- Diye baylcanyor ve bu baş- Yal:ıız bunlara bet mity'n 

~Arı Sışa Git:i ~::~~~8 sanat-, h~ altı~da yazdığı makılede fran vermek vaadi ile iktifa l K 1 z ı 1 aya 
adır. nmaıı-t •:e ~ı!or: ediyor! Halbuki biz onla~ için 1 } 

Bıt:ım k•ı•uıda ıoauaa ıUade alb milyöb veriyolluı." 8 z a 0 

İ L A N 
mersin Asliye hukuk ha~imliğinden 

Ntıcali vek iliA vu kal sahip Çalıkaş la rafı ııdan ista n 
bul kasım piiŞa eski bayram ~·+>rinde bayram ~o
kağmda 9 uo.lu evd~ Ahnu1 l kızı Sıdclıka ale) hi
ne açılan boşarıma davasının y:ipılan duruşması 
stransı: 

MüddeialP.y h Sıddık a na mıııa çıka rılaıı da, Pi j_ 

ye ikamP.lkAhı mPçhul otduğnrhlan balı~ile nıiiba
şir tara(ından hila t~hliğ iad~ edilmiş olmakla mu 
hakememizce ilaııeu da \'etiye tebliuin~ karar ve
rilmiş olduğundan tluruşma giirıii'"'oıan ıı . 4 .939 
t~rihinde Mers.in .Asli.ye_ llukuk hal imliğiıw gt>lmP
sı vev~ kamı.nı bı~ vekıl görıdernıP.si gP-rtıkli bu
lundugu aksı lalüı~<ie hakkındaki duruşmaya flİ . 
yab1inda d~vam edıleceği lebligal makarmua kaim 
olftıak ı1zere ilAn olunur. 

Mersin Bılettiye riyasetinde 
Bir ton çimonto 22 liraya ıiitılacali 
Bir Torı VPrli cinwntova heltıdivflce 

azami satış riatı t~yin edilmiş oiu~n 
liilgisı olma~ üzere ilAn olıınnr. 
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' ENt MERSiN 

f---ımm;ı1311111ım:a: ................. ıı:m.------...------------mr.:21------------

• • 
yenı mersın 

C nullun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mülıin1 ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi Gazete 

Yen 1• Me rsı· n • 11 Yıllıh fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaf fakıyetını halktan 

g6rdüğü rağbete borçludur. 

VEN İ 1\1 ER SIN : Sizin G~zete~izfa Dertlerinize dileklerinize YEKi 
M ER S ı H sutunlan açıktu. 

VENİ ıERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

1 MATBAASI 
·-------------------------------Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersirı Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

l}:{][g~ 00@\'f[Q)~ DllrlilMDILIEIM IJ=D~~IFO:.~~lb~ 
KİT AF GAZETE VE ıv.rEaıv.ru A 

·ra bı ya pıiı r 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler ( vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğın~irmık ıutile ya-ıhr. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez.eldenwönderilir. 

~~~~@~~~iml~~~~~~~~~iml 
@ Nisaiye Opratoru ve Doğun1 M ütahassısı @ 
im] DOKTOR ~ 

IJ A.-VakupAslan 1 
im] Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diploma!ı Almanyada tahsilini ikmal etmiş i;;;1 

;;;;;;, Hastalarını her gün8- ı 2 15 - ı 8 e kadar kHbul muayene ~ 
ll!!JVe tedavi eder. ~ 
P.ill Bozkurt caddeasinde P.;:i1 
L5!J ADRES:Yoğ'urtpazan ll!!J 
~ No,1 ii!J 
~~~~~~·~@~~iml~~iml~iml 

-
SİNEMASıNDA 

Bu Akşam: 
Türkçe Sesli ve Şark Musikili 

EYHİN OGLU 
-

Beş Rolde,, Rodôlf Valantina ve Vilma Banki 

Dikkat: 

1 

1 
M~tina ~ttal ıs,sıle SuvarP sa<t t 21.t~ B~şlayacaktır. ------------· 
Yeni Mersin Basımevinde basllmııtır 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/0 10 lratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSAL 

30 yaşında bir kimse 25 H 

ne müddetle 5000 liraya sigor · 
ta olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortah vadede hayatta iıe 

5000 lirayı bizzat alır. Sigorta· 
lı vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşafıdaki 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal ••. lira 500 
24 sene mQddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade srelince ıi-
fortah meblit 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblif, ancak 

ıiıorbmın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise hak sahiplerine tediye 
· edilir. 

MÜMESSİLi 

Vasfi Orgun 

Dikkat 
Sayın Müşteriler 
Mersinde herkesin tevec 

cühUrıU kazan mı ş olan 
OLGEN Kolanyaları ve 
Losyon ları ve Kremleri 
Briyant~leri, ve bilhassa 

saç Eksirler 
Şayani tekdirdir. Baştaki 
Kepeıtleri izole eder Saç'a 
rın dökülmesine mani olur 
Yağlı değildir Kokusu ge· 
yet latif bir Losyendır bir 
kere tecrnbe etmek ka · 
fidir, 
Markasına dikkat ÜLGEN 

ÜLGEN 

T. iş _bankası 
193g 

/( 'ilçük cari hesaplar ikramiye 

3 2,000 lira mükafat 
K u n~l:.r·; 1 Şu hal, ı ~hı yıs, 1 E) h)I, " 

Ağustos, ı ikirıcitt·şrio 

TARllLElUNOE CEKiLECEKTil\· 
• 

ikramiyeler: 
l Adet ~ooo liralık=- 2.ooo lir• 

5 " 
1.ooo " 

:m 5.ooo ',, 
8 5on - 4.ooo ,, ,, 

" 
16 250 = 4 000 

,, 
" 

,. 
60 Ioo = 6.000 

,, 
" 

,, 
95 . 50 - 4750 ,, 

" 
., 

250 ,, 25 
" 

= 6,250 ,, 

4~f> 32,000 
l 

En az 50 lira mevduata buluaın beaaplır ~) 
dahil edilecektir. ~ 

T. İŞ Banka81na para yabrmakla, yalnız pir•~ 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliiaizi de d,. ıı 

olursunuz. ~ ___________ _.-1. h 

i L A N 

Alaca~lı ; Juliyet tsarbur d 

Mersin icra müdürlüğünden 
d 

Borclu : JJ ristef t>rPS ~~vrtlma li 1ı 
Tap

0

u ka~· il, Tarih \e No Şu hal 3:;7 uo. 6
1 

o 

Cins ve Zirai : 48f> ziraili bir bap acefl&~ 
ve 7 ,) O zira ill bir brt p feJ':J u 

m::tğaza diikAnın yirmi htP"' lı 
hissedir. T 

~lev~ii: mahmudiye mahallesinde kayilli :~ 
1 car k t Ü hu c i va r ı. ~ 
; Hudut ve ... r~afı : Ş:ırkan tariki has, Gar k 
ba Nadir, Şi malen s~ hihi ıuiil k c~nu b1·~ 1i 
kumu ile uıahclut, sahil sılıı~ ye Do~wrl ~ 

i
l v~ borçlunun iş~ali allwda i1ç o ı lala bir al• k 

1 ı üç oda lıi r sa lorı ıı rıd:ın i lıa ret d i ~er lıi r dd lıi 
~------·--.! : nç oda hir muthalılan ib.U'f•t ıliğrr bir ,ıs 1,, 

uray caddesi Ülg-tn itriynt 
Depom No : 24 

Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrük karsısm~a 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
ve ve müatahzaratı 

lbulunur. 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annver~i 
S.-r i \it\ .. flrısıı sftrıııf"t 

yapur. 
Fa~ir çocuklar·a p •rastı 

Adres ; Tarsus paşa ga 
zi nosu karşısı 

·-----------------Y[Ni M[RSiH 
Nüshası '5Kuruştur 

1 Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senet ik 1200 Kı , 2000 !( 

Albaylık 000 1000 

Oç aylık 300 50J 

,__!i~-~~__!Q!l Yol<ıu. 

Resmi ilinatın sabrı 10 
Kuruttur. 

Şar~aıı lf1riki lıas, GarbPu Sah~ Nadir ~11~ 1, 
01 

ı' rıı al~n tariki am, CP-11tıbtı:n sahi hı mülk 1 
('l 

dut bir furun, iki ciiikkandan ibarettir " 
1 Yukarıda göıterilen g•yri menku açık arbrdl~ kı 
para ile muhammen kıymeti on iki Bin Lira yUzde "/O I d 
bulduğu surette 12· 4 · 939 t a r i h i n d e saat 1-~ lil 
icra dairesinde ençok ve en son artırana ihae olunaca-;i .. J 

dilen zamanda artırma bedeli mezkOr gayri menkuHil1 ça! 
kiymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde e~ rJ!'",J. <l 
teahhüdü balci kalmak üzere artırma 15 gün daha temdıt ,,p:~ g 
27.4.939 tarihinde saat 10 da takdir oluaau kıymello 1 

buldu~u surette en çok artırana ihale olunecaktı.'d- zı 
şartnamesi 11-3-939 tarihinden itibaren icra dairesırı 
herkes tarafından görülebilir ~ li 

ipotek sahibi alacaklıara diger alakadariarın gayri ~eıı~ tı 
ki haklaı ını hususile faiz ve masrafa dair olan idd••~ 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirrnel IJf 
Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmadıkça s~• lı 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edece~ '\: 1 
menkulün muhammen k"ymetinin yüzde yedi buçuk n•5 

akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu 11e dl 
1 Teklifi vaki oan alıcı satış için muayyen olan zarna~,,, kı 
resinde bulunmadı~ı bulunupta artırma meclisini ~: 
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