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al, kraliçe tarafindan karşılanan Bay ve 
şerefine büyük bir ziyafet verildi 

Londrada iki d l t · ·ı B .1 1' .. . ev e reısı e aşvekı ler arasında görüşmelere başlandı 
urkıyp Ho ı ı· , l . . A 

1 
.. ' 11 > aya 1erhangı hır taarrıız vuk111ıı1da askerı 

nuzahon~te amade bulunduğunu ingiltereye bildirdi 
Ankara 22 

Londrad b' . ?:a· (Radyodan) 
an ıldırılıyor· 

Fransa Reisicu h' L 
ve ref akntind k' m uru ebrün 
renle t e ı zevat hususi ti

an on beşte V'kt 
rına J orya ga 

. muva alat etmişlerdir 
Ista yo d k · h n a ral, kraliçe k 1 

b
anedan erkanı, Başvekil ç' ra 
erlayn L d eın

, Or Halifoks k 'f b' 
halk kütlesi tarafından' ka:s ... ı l ır 
rnışlardır ,,,ı an-

ki Bay ve Baynn Lebrün Bu-
nıgan sarnyınn gİtnıişlerd' 

G" ır. uzergahtn ve sn 
f~nda toplanan halk ;:;af,:~=~ 

A~karn 22 A.A. (Rad:vodan)J him olmamakla beraber Roman· ı İngiltere küçük devletlerle 

IJ 1 mnltlmut ah•n bir kay· yaya veya küQük devlellerden ve Birleeik Amerika· He sıkı te· 
nakta n ö~reudı~ino \"\ıfen Ha us herhangi birine taarruz vukuun l ma 1 d b 

1 
kt d 

ı.ı ı'n L "ar a u unma a ır. 
nsı oudradan bildiriyor. da fapı•acak müdafaa7a dairdir. . f .. 
F - . . .1 Cenubi Amerıkadalcl ngıhz 

rans11 Reisicumhuru Leb· Askerı ıoraat balen teıbıt edı - . . . 
rün lngilteı e kralı ile mülAkat mie deQ'ildir. eloılerının raporları bura7a gel 

> 9 Plıllı esnada B Bone de ln· Sovyet Birliainin cevabı bek m ietir. 
gıltere Başvekılı Çemberlayıı ve lenilmektedır. Henüz tee1Yüd etmi7en bir 

~Iari~i}() ıınzırı Lord Halıfaks fagiltere daha enel Türki7e habere göre farın Avam kamara 

tle d.oğu \'e enrk Avrupaeının \hükumetinin mütaleaeını sor· sında cenubi Amerika elçHikle-

omnıreti etrafında mühim görüş muştur. rinden gelen raporlar elrttfında 
meler )'apacnktır. ı Haber verildi~ine göı·e Tür· müzakere cereyan edecektir. 

B Bone lngiltere hükumeti kiye hükümeli, Romauyaya vu· Anadolu AJHıaının notu: 

Almanlar emeli de işgal ediyorlar 
---~----,--------

Litvanyah askerler silahların
dan tecrid edildi 

Litvanyada örfi idare ilan olundu. 
Hitler Memele hareket etti 

Ankara 22 a.a. [Ifodyoclan] 
Berliuden bildiı'iliyor: 

Litvaııya hoyoti Beri ine 
hareket otnıi~Hr. 

:Meıııolde icra kuvveti di- Berlinclo J.Jih·aııya elçi. i 
rektövann eliııo goçmi~tir. vo nta,eınilitori lıeyote ilti-

Postn, Telgraf; Ra<lyo :;\fo- lınk o<lecuktir. 

mel momurlarma tc8lim edil-, 1ngiltoro lıiikfımoti Aloıııe
ıniştir. Litvanyalı aHkcrler Hi-

1 
lin Almauyaya ilhakını knti 

Iahlannd:m tecrid cdilmi~-ıhiı· harekoto geçmeye ~ebep 
!erdir. tolakki otmeıııoktodir. 

Diroktüvari halka hitaben Hitlor Doyyland krovazö-
bir bonmnaıne ııe~rederok sü-1 rii ilo ' 'O don iz yolilo l\femcıle • , 1 
kunete davet otnıi~tir. lgilnıok i.i.zro Borliııuen ayrıl-

)lemel radyosu nc~ri ratını I ıııı~tır. 
• Ankara, 22 A.A: (Rndyodan) 

.Almanca. vapnıa-,a ba~laını~- y h d'l M 1 · · · • • a u ı er eme erazıAını 

fır. Bütiin Litvanyada idarei terkederek Polonya topraklarma 
şıdd~tle alkışlanmışlardır. 

Kralın muh f k . . a ız ıtaatı s ı· 
resmını ifa etnıi b e arn 
ve j T ş, ando Fransız 

nSgı iZ ntnrşlarını çalmıştır 

ta_rafıı!don Sovyet, Polonya hü- 1 kubulacak herhangi bir taarruz· Türkiye tarafından Roman 

kum etlerin o tevdi edilen plan\ da Romanya ya askeri müıahare yaya vadedilen yardımı Balkan 

metnine de ıtlll hasıl cdecek\ir. te amade bulunduğunu bildir paktı hükümleri hariciııda anla 
lngilız P~dmuııı metrıi ma- mietir. mak do~ru de~ıldir. 

örfiye ilan cdilı~i~tfr. 1 iltica etmietir. 

Şamhlar Türkiyenin hima
yesini istiyorlar 

arny ·· - d • 
polis k donun e toplanan halk 
R . • or oııunu yarnrnk• k 1 
eısıcurnhuru görm k . . . ra ı 

diye bnğırmışlnrdır, e Jslıyoruz 
R omanya ihtiyat kuvvetleri ailcih 

altı na çağırdı 
jngiltere ka~inesi sık sık 

toplantllar yapıyor Kral ve Rei icunıhur b~Ik 
na çılı:n rak halkı elle ·ı .. o
bca ümle sel " l rı c \e te

anı nmışlardır 
Reisicumhur d • 

kaldıkta 8 ray a bir saat 

k 
n sonra Malbrağa 'd 

Almanya-Romanya ekono
mik müzakereleri durdu 

Şamda yapılan bir toplantıda Mtlli şefi
miz lnöniine bir mazbata gönderildi 

Dominyonlar soru- Bu mazbatada şarkın en büyük devleti sıfa. 
lan suale cevap tile Türkiyenin himayesi isteniyor re valde k I' gı e· 

rniştir B dra ıçeyi ziyaret et- 1 
un n son C 

reisi beledi . . . ra umhur 
. . ye reısını ziyaret t G Q, . t / 

:ışıtır. Mukabil hita belerde b el - 41e e er Vaziyeti sükunetle takip ediyor 
u nıuştur. u u-

B: Lebrün s nt on . Aıık 
Fransız en t'ıtu" -u b' sekızde nra, 22 A,A. Ilükreştcııı nelmilel buhranın sonuna kadAr 
k ına bıl l ı rılı ~ o r. 
üşndını yapmıştır. sının resmi Kr 
Akşam "erefı' . · ı lı yet kon e yıuiu aldığı 

k ' T "' ne verıle 195 bi k 

tur. ır u unmuş- atı l 
a n ı mlaınak için iht iyat ku9 

le h ı r e iilmiştir. Almau murahha 

sı Herlıoe dönmüştür. 

Bükree 22 A.A. (Radyodan) 

Homen gazeteleri vaziyeti 

ışı ık ziynfezte haz b l n 1 r a r r uze rıne muhafız kıla 

Ziyafette kral bi t k • veııerı ·ı ıuı altına celp edilmie· 
etnıi b r nu u ırad t r . sükunetle takip etmektedirler. 

ş u nutkunda 'k' 
tin ideali · . ı 1 nıernleke R omanya kati llir sulh nrzu · I Gazeteler ne$riyatların•la: 

verdiler 
Ankara, 22 A.A. (Radyodan) 
Londra kabinesi bugün ıek 

rar toplannrıık Merkezi Ayrupa 
vazifelini tetkik etmiştir. 'rece 
vüz hareketlerine kıır~ı sorulan 
suallere domiıı}·onların \'e lıazı 
AHupa d091(llleriııııı covaplıırı 

gelmiştır lngıllere hükümeııııııı 
mesaisine diğer devletlerde bil 
hnssn Fransa, So9yctlor Bırliğı 
Polonya devletleri ile ceuubi şar 
ki devletleride iştırak eddecek· 
lerdir. 

Şam - Antnkya. Yeni f pıhııı tır. Rinlerı'O Şamlının 
Yeniı.riin arkadn~ımur.dım. hıtirak ettil'Ti bu toplrntı<ln alı 

-- ' ' o 
H usu~i muhalıi riıniz ~·n- nan karar ., udur : 

7.ıyor : Kardo::ı Tiirkivcmiu Suri-' . 
Şamcla '?a~iyet çok karar- yo hnkkmdnki ı-ernpatisi ve is 

sızdır. Knbiııo huhranı hiitün tiklfilino kanışına ı icin gös• 
şid<lotilo devanı ~·tliyor. Bu torıligi mfümlıarot ııınlfımdur. 
karmakarışık zamanda hiç Biııaoııaloyh ~nrkııı ou biiyük 
kim::;e ağn· meırnliyoti fümrino dovloti zaiflorin lınmisi olan 
almak i~tomeuıoktodir. Jrnr<loş 'l'iirkiyoy<} miiraorat 

oclihııek H'izıındır. V h'crıne ışaret ederek· 
iki d a 

1 
ı~ meselelerin hani . . Buuda bul u nduğundun toplarıaıı Bugünün gerçek beynelmi ! SOY t 

•arfe~~=~~: b~~ün gayretle~~~~ ku \'etlor hudullnrdan Qok gerı lel uusurları gözönünde tutuyo ye 
pren iplerine 

0 uklarını, fakat do lalımleriııe deva m. etmektedir, ruz A ılsız eayiaları redde\aıek I manua 
~ü~ük elçisi ve Ro
sefirinin lon~ra~aki 
temasları 

Ha,lka : Halk hugiiııkü li
dorlorin lıap:ün<lin nefret et
mektedir. Bunların hop ~alısi 

menfaat nc~indcd ko:.ııııakta ol 

Bu karnr ..::urntindon tür 
kiye Oiinıhnrrt",i i tsıw•t lııö
nünc gföıderilmok fümn bir 
mazhata Jrnltnııo nhııını~ Ye 

lıazır bulunan hinJ<•rco ki i 
itilafa teb' t uygun olmayan bir Ko'Il ı;ı u devlntlerın tehşidatı IAıımdır. J 
blldirnıiıı 1 n •1 edemiyeceklerini 11 vo B flft• rberli,:tıue nihouet ve Romanya ve Almanya hüku 

r ' , 
<luklarma artık toıııamiylo in:ı 

1 v• ngı tere F ı 
et adamın ve rnnsa dev rı ld ığı l kdırdo Homanyn ken meti ınahud ultimalom eaviaları 
nı" rı bım bir . . ı 
uşaverede bul ıtırnatln d ı c mu yeli ıne elesi mevzuubahs 

denıi r unınnktad 1 . 
f ır, ır ar. olm az a thliyat kuvvetlerini 09le 

vap ver . u una ce- H . 

nı tekzip etmişlerdir. Romanya 

ne siyasi ve ne de iktisadi saha 
da hiçbir fedakArlıkta buluna B. Lebrün krnlın n tk 

11 riu o gönderecektır. 
s· 1 . nıış, hukuku düv 1 nvaR n ınnsıda resmen ııu 1P erınin ·hı·ı e prcn t b maz 
d . . 1 a edilnıesi h kk ıa ım \'ermektedir : l 
d~ ıkı m emleketin h' .

8 ın Almanya ile Roma 
1 

Romanya; tesanüd esasına 
ışe • k ıssettığ"i e . ı ya ara 

yı aydctıniştir. n sındakı ekouomık müzakereler dayanan anlayıe politikasına 
in ~eisicumhur, nanıus Ço'< heyecanlı bir eekılde oldu devam kararındadır. demektedir 

d.sanı şeref, munhed 
1 

' a~alet ~undan mtlzakereler aimdiki bey l ıer, 
ığer devleti . e ere rıayet 

r-ine ad • c~ın dahili siyaeetle 1 
1 enıı rnudnhnle. B 1 

hnıa ~~~,bu prensiplerimizin bir \ U gar Başvek·ıı·ı 
Her ne zaman bu 1 1 

edilecek olursa 'k' n ar ihlal Ek 1 "' k • • 
erk rı umumiyesi

1 

t
1

ela~:~':k_.etin se ans ose ivanof 
Ve kuvvet) r • . Ufuyor 

, ımızın tez.y'd' • 
nıyor. demiştir. ı ı ıste 

i . dZiy fet çok samimi bir h 
~:_c devanı etmiştir. ava 

23 Nisan 
~ 

Çocuk bayramı 
1'~ n f ve t • 

ucarlarımızn! 
Oocuk ba 
. Yrnmı fcıklneı 

yoı . Bnyr8 md . 
8 91lriulerinıt1 

QOcuk l arıınııı ıl 1 g ı <ndırccok 
su reuo sü a ı ın ı:t 

mdidon 

Dün memleketi'!1izden ayrıldılar ve 
raretli tezahüratla uğurlandılar 

ha .. 

lstanbul 22 A.A. (Radyodan) 

Bulgar Baevekili ve refakı1· 
f . llldokı zevat dün saat 23 de 

husu i tirenle le\anbula mufara· 
kat o\mişlerdir. 

Muhterem misafülerimiz is· 
ta~J'Oııdn Voli muavini, Emniyet 
m,udürü, · Homen, Yunan, Yugos· 

hvya, \'e Bulgar konsoloslariyle 
kal h -ı 1 ık '1ir halk kü 'l"si tara· 
fıııd il uğul'lanmıelıırdır. 

Bir bando muzika ile bir kı· 
ta seker eelAm resmini ifa erle
mietir. 

Muzika eoelA Bulgar marıı 
nı, sonra Ttlrk maraını oalmıa· 

lır. Madam Köse 1vanofa zarif 

buketler tllkdim edilmietir. Tire· 

nin hareketi esnasında misafirle· 
rimiz halk tarafından şirldetle 
alkıelaumı,lnrdır. 

nan halk yer yor topl:uıtılrr 
1 yaparak kararlar almaktadır. 

. _A.n.kara. 22 A.A Londradan Bu toplantıların en miilıiıııi 
bıldırılıyor : 1 Ş b'" ··k ı ıı · 

., 
tarnfırnlaıı iııızalannıı~tır. l\foz 
bata (fa Suriyonin kartll'~ 'l'iir
kiyc tar:ıfıııd:m lıiınay<• t)uiJ
ınc~i i:;t irlınm ol unmnkta<lır. 

Sovyet bü)·ük elçisi muhale· anım on uyu - ııu1 ıa osı o-
fet liderleriodeu Bay Adlı ile gö lan l\Ioy<lan mah:ıllef:iııdo yn-

--------------------~------~------rüemüa ve remeği beraber ye 

mietir. Romanya elçiside bir ı.ne 
busun misafiri olarak yemeQ'ini 
Avdm kamarasında yemietir. Ro 
manra sefiri vaziyet hakkında 
hllkftmetine izahat vermek üzere 
bu gGn (dCln) Bılkreee hareket 
etmiıtir. 

8. llitlerin Muıoli
niye gönderdili 

mektup 

lzmir Aöir ceza mah~emesi 4 c~susun mu~akemesini yaptı 
ve bunlan muhtelif cezalarla tecziye etti 

Ankara, 22 a.a. (Radrodau) kalpden ölmüştür. Mahkemesi 
İzmir gazeteleri lzmir nğır , icra olunanlardan üçü bee sene 

ceza mahkemesinin Kırklerelin· hapse ve müddet mahkOmiyetle 
de tululan bee yab~ncı casusltır rini ikmalden sonra hükumetin 
dan dördüutln mahkemelerinin göslerece~i yerde üçer sene dör 
bitirmie olduğunu yazmaktadır dor ay nezıırot altında bulunma 
tar. Bunlardan beeincisi lıapieha ya ve dördüncüsüde ÜQ eene 4 
nede bir müddet evvel sektei ay hnpae mahkllın edilmiatir. 

Ankara 22 a.a. [Hadyo<lan] y İİ b \I 
Uonıadan bilcliriliyor: ur a m e us I R. A z 

İtalyanın Borlin büyük • • 
elçisi Hitlerin uzun bir mek- seçim 1 • 
tubunu Musoliniyegetirmi~tir. ı A . . l Kıtap olarak çıktı 
Hu mektupta ltalya, metale- yın yır_mı Q hsın-

1 1 Gazetemizde tefrika euretile batını ~ eri sürerse .Almanya- da yapılacak 
nın muzalıerette bulunacağı neeretliğimiz Bekir Ulu~'un 
vadedihnektedir. Ankan 22 A.A. (Radvodan) IRAZ 

Yurdun her tarafındn ikinci ndındnki manzum piyHi kitap .)uriye kabineai 
kuruldu 

müntahip seçimi aoa:ı ermie oldu 
halinde ve ez mikdarda bası 

Q"undan ayın 26 ıncı pazar günü 
mebue seçimine geçilerek ayni larak s~tıeıı Qıkarılmıetır. Hu 

Son dakika.da. aldığımız günde ikmal edilmesi takarrur kıymflllı eserden okufucuları 
bir. ~~bere g~>~c, os.:i Dahi~iy~ etmie ve kerfiye\ bilumum vil~- l ı mızın birer ta~e edinerek 
Vezırı ~Ia?.h.u Aı lan, yeııı yetlflrle parti teşkil!tıoa tamı-, okumn:larmı tııveı11e ederiz. 

Suriye kabiııoı;ini kurmuştur. t meıHobliQ- oluıımueıur. \ --

bu 
tır. 

• 
ır 
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Aç Değ i 1 i m Tekaüt ve ihraç mallanmızın Şubat 

Maaşl:~::~skonto Standardizasyon İŞieri ~!~~dl~maııİ. < Yazan: Romen Aclan l \'eviren: A. Ekimci ' 
~------------:---~-----/ 

istikbalin dalıakft.r bir mu l{ristofa sormax.a cesaret l • dış ülkelere 1 " muame esı B ğd L ., 'k h /l · sikieinnsı olan Jan Kristof fakir edemiyor, sorsa ue yopebllir ki U ay, arpa yapaR Ve fi ft ma SU eti .h af 
fakaı namuslu t•ir ailenin en O böyle küçükten mahrumi TeknUt ve yetimlere alt lskon • • t • f t · ·ı • k f , .. l raC mızın ıp eş ırı mesı ve on ro une 1 . 

1 
r ıır 

bü~ ük oğludur. Saray orkestrr. yete alı em ıştır. ŞikAyet etmek to muamelelerinin d~ha kolaylıklıı J . . zmır centa a d 
stnda birinci keman çalan babn neye yarar, baeka ne yapabilir yapılabilmesini temin için Maliye Olr ntzamnamef er sino göre şu bal ayıO k 
sı, kumar yüzünden bir çok do ki ? . . J Vekalet\ ZlrHat Bankıısı Ue bir maıııııdaıı dış n1 nııe 

0 
yurulacak karın olan bir e~de Biliyorduku ki zayıf büny~ anlaşma yHpmıştır. Bu anhışmuyH Bir müddeltenberi İktisat mnllar lıulunmıyacak, uunlar ar tön U7.Üm, 657 toıı 1 

B 
sefalet hüküm sürmesine sebep Sıle oğlu la: ııdisiııclen çok fazla göre mauşlarını iskonto ettirenle Vekaleli tararwdan talbık ed 1 rı olarak t nsnif edilmek sureLile hurda, 1513 ton P t 
oluyordu. ıslırab çekiyor, kendisi sankı rin adlıtrı bir bordro ile, lskorılo mekto olan ihraç mH!larımızııı hrac olunacaktır. ton vnleks, 1484 to0 k 

O günlerde hüsbütüu sıkın üzülmüyormu, elinden ne gelır muumelelerlnin başlsdığı devrele slandardi7.nsyoau çok müsbeı Buğday ihracatı ton znbıro, 690 ıoo 
tıda idiler. Yemek pieirecek pa ki '? • rio gelmestnden 15 gUn evvel neticeler vermişıir. Bu arada lhrac olunacak buğday1arı 224 ton meyan kökÖ 

k l ld ·ı k h ·c mız Samsun, 1 ıanbul, Derırıce hububnl, 271 ton s raları yoktu. Bütün bunları reı 
nız Kristof görüyor. Yalmz o 
üzülüyordu. Babaı:n hiç bir sef 

Onn hiç bir şeyi söylemiyor 
ama, için iQio bir volkan gibi 
)'anıyor, kaynıyor. 

görmüyor, bir şeyi ieilmiyor, Baznn çocuklar mektebe, ba 
önune yemAk koyuyor. baları da işe gidince büyük o~ 

Hic etrafında dönenleri gör· luna kendisile beraber kalması 
meden karısının zuraki gülüele nı ve biraz yardım etmesini ri 
rini anlamadan, bağıra, bajlıı a ca eder 

konueuyor, kaba k ba gülüyor Kristof onun )'llma'1'ıııı ıutar 
du. Ortanca kızı olan (Lüza) yünü sararlar, birden bire Kris 
küçüklere ikişer patates veri)·or l ıosu ağır olmasına rağmen ku 
du. Kristofa Eıra gelince eskcri 
ya ıabakta ancak üç patates ka 
lır ve annesi daha yememie bu 
lunuyordu. O zaman Kristof, bü 
tün c~saretini toplayarak, ser 
best bir tavırla: 

- Bir tane ver anne, derdi 
Zavallı kadın üzüntü ile söyle 
nirdi. 

Ötekiler gibi sana da iki 

cağına oturtur, )'Üzünü gözünü 
buselere gark eder ve fırtınaya 

uğramış umil. iz kurtulmak r;a 
releri kalmamış yolcular gi1.>i 
ağl9eırlar, 

- Benim zavallı • . bir tek 
oğlum . 

- Sevgili aonecigim .. 
Artık hiç bir eeyi söylüye 

mezler. Fakat o kadar iyi anla 

mıılmUdOrlerine gönderilecektir. on ro an geçırı ere arı P 

k d.1 f d k k" d k · Tekirdnğ, lzmir, Anlalya, Mersin 441 ton pttnluk, 775 
1 MslmUdUrlüğQ bu bordroları tel sev e ı en ın ı ·, çe ır e tıız 

k • • 1 d h ve Payasta kontrol ve buralar ıı·f ecıua olmol{ u·z re 
kik ve uısd lk edecek, bankadıs uru uzum ve pa amut ve ı.,or '"' dan sevkolunacaktır. Vekillet 
iskontoyu bu bordro nzerindan birçok maddeler dış piyasalard o mal scçkpdılmiştır 

ıcap ettiği takdirde başka yeııi Yıııe ıı"ni Jıs\Pfe 
yupııcaktır. fevknliide revaç görmüşlerdir. merkezler ihdas edecektır. ~ 

B ·· .. • d t t V k:ı sim ıptı"...ıasıııd"n U Mııaşlarını llk def8 bankaya uuu gozonun e u an e 11 Kalite bnkımından buğdayla lı ., 

Iskonto l'lllrmek lstiyenlerln isim Jet umumi ihracatımızda mühim rımız tosnifino geçmeden eve\ ni ne kadnr limaııınııı ,6S 

teri, bordro dı~ında köldıQ'ından 

bu kabil mUracaut sahipleri kn 
ponlarını eski usul dairesinde vize 
ettirmek suretiyle Iskonto muame 
lesin\ yaptı~acııkla!_dtr. Maaşlarına 
haciz koaulanlımn haciz miktar· 
tarı da malnıUdllrlUkleri tarafın 

dan bankaya bildirilecektir. Teku 
üt ve yetimlerin kullandıkhın tut 
bik mUbUr ve imzalan, şahit ve 
belediye ttısdikine meydan veril 
memek Uzere maaşlarıoı Iskonto 
ettirecekler maaş defterindeki tat 
blk mUhnr veya imzalarını banka 

bir yeri olan tifıik, yapak, boğ zamanına projı•Ai askeri bir aza loketlere 70'926 toll 1 
day ve arpa sevkifatının da mi üç vasfı ortaya koymakla ton incır ıhrııç edıl~ 
kontrola tllbi lululması için dörı dır. Buna nazaran ihraç oluna Almaarnyn ıhraQ e 1 ayrı nizamname hazırlamak üzre cak buğdaylar küfsüz ve ya 46 740 ton, incır d 

1 

bundan evvel tetkiklere başla bancı kokudan arı olacak ve Son kı gün içinde~ 
mış ve bu münasebetle de iç veznen )'Özde )'arımdan fazla fı f rıııdcn beher kılO 
ticaret umum müdürü B. Müm lızli taııeyi ve yüzde beşten faz. yirmi para } ük ele 
taz Rekin riraseti altında lstuıı l 'a ccn~bi maddeleri ihliva etmi muştur. Bunun sebeb 

bulda ihracat tacirlerile müınko yecektır· ya üzümlerınin orad• 
reler yapılmı~tı . Bu Aörüemeler Bu nskari vasfıu üstünde ka deli\ yağmurlarda~ 

lan mallar dn sert, yümuşak ve .. )ıO 
neticesinde hazırlanan projeler gormUş olmnsıciır, oıff 
1 mikse\ adlarile üç ana sınıf nu ıplıdRsınılnıı berı 3 ktisat vekAletinin tasdikinden maralarla üc tali derPceye ayrıl ur 
sonra ~ıiravı Devlete :ırzedil pıımuk ihreç cdıfo1ıe 

ıv ' maktadır 1 
miştiı·. Devlet Şurası bu dört Bu derecede taksimatı hektolitre 9 bın bal) ıu,ıı Rorııa~S 

tane. 
Hayır rica ederim yalnız 

bir tane yeter. 

eırlar ki. ya verdikleri mUhUr veya lmz1:1 mühim ihraç maddemizin staıı rl}ırlığı, ecnebi mr:ıdde miktarı balyası Almom. af 8' 

Adnan Ekimci nın aynı olarak kullanacaklardır dardiıasyonu hakkındaki nızam gibi umurların tesirine görP yası Italy:ı) a mütets• 
nameleri tasvip etmiııtir. Nıznm meydana gelirilmle bulunmakta ller memlekeıleıcdır. 

- Karnın aç değitmi ? 
Bütün buna raıtmen anne 

sinden bir tane alır. 
Hepsi de birden pastaları 

itina ile soyarlar ve ufak uf k 
parçalara ayırırlar, Sauki dahn 
çok doyacaklarmış gibi ynvae 
yavaş yemege çalışırlardı. Anne 
si hep Kristofa dikkat eder. bi 
tirince 

Herdi bu tabakıakini de 
{ı 1. 

Nüfusumuz: 
17.829.214 

1935 Yılına göre nüfı sta 
1.671.196 artış vardır 

aameler bugünlerde Vekiller he dır 11J 
yetiııe gönderilecektir. .Arpa stan<larcliıa:;yoııu Gülnar i~man " 

Ôğreulldiğine göre nizamna Buğday nizamnamesinin u ___.......; 

me projelerinde ih.racatcıiarla mumi cerçevesine göre hazırlan·· Yeni idare ~ 
mutabık kalınan teknık noktalar mıe olan arpa nizamnametıi rle • 
aynen muhafa~a edilmie ve ~u 1 bu mahsulün Samsun, lstaıılıul seçtı. ; u mOfl. 
nizamııameler resmf gazete ıle Bandırma, :ekirdağ, lzınir.' An•. /e bir Ca" jl 
neerinden itibaren 60 gün sonra talı a, Mersın ve Payas lımanla , 'J. Jı• 
meri1ete girecek ve tatbikine rında kontrol ve ihracını kabul ~ 
ba~lııuacaktır. elmokte di~er merkezler ihdası ı 

1 Bu nizamnamelerin umumt G · t ( ııustl8 hakkında da bul}day nizamname u uar 

8 • • • J -1 ğ / öl l hatlarını hülAsatan yazıyoruz; mizde ) ,, sene ıçın e ao an ar, en er sinin ayni hükümlerini taeımak n - " 
Hayır anne istemem evlenen/er Tiftik ihracatı tadır. Marlın 19 unoll ,, 

K . f k t d d" "X.l d il tıl J -)Iaştamısın rısto yo sa s an ar ızasyonu İhraç malı arpaların zararlı 1 Og e eıı soıır sa 
- Hasta dex.ilio fakat doy Tiflik ihracatı lstarıbuldau · • mız idman > urdtl 15 ve yabancı kokudan arı ve kuf· . R h O ı 

dum. Dahiliye Vekaleti ÜQ ayda 1 türk vatandaeı kayıt bulunmak yapılacaktır. ihraç olunacak lif· lenmemie olması ve nizamname gkerıç1 ılçcm1 ız 0 1pl 0 
Bu sefer babası aksilik etti bir alınan ve sicil defterlerine is tadır. 1937 yılında kadın nüfus tıklerin işlenmiş olması nizam . aıı ı~ı ıı tıud to 

1 ile kabul edilen ıoıeraııslar harı t r d td 0 ıı 
ği için darılır ve son patatesi tiuat eden ihsaiyat cetvellerine artısı binde 12,7, erkek uüfas ıJr name ile kabul olunan tolerans aro ın an m ; 

ı 7 tar hurı·c·ı11de pıtı rak kum " e cdind·e·ıfıl_izli tane ve y_abô.aııcı mald lıoyeli s ci ı .. :ıpı 
zorla onun taba·"'ına koyarlardı göre 193 ve 1938 senelerinde tışı 14,4, umumi artış 13.5, 1938 • J 

15 toz aıbi yab ucı addoler Vll e~·ı ı ıt_ıva otmemesı 1 zım ge 1 ~c·ı,·iloıı lw.rot : 
Fttkat Kristof yemez, hiQ doy doğum, ölüm, evlenme ve umu· yılında ise kadın nüfus artısı "' kt d ~ 

normal halden fazla ruLubetı ih me 6 ır. Besıın Üusnl 6 ~ • 
muyan fe fan gözle tabağına mi nüfus VAziyetimizi tespit et· binde 12,5, erkek nüfus artışı A ı d k. dl ı 4 

ı r.: !} u A 

1 
. 

13 9 
d liva etmemesi şarttır. Bu aııgari rpa ar ıı ealtı a 1 a ara 

1 

Fuat Tatılrnrı A8 

bakan ve niha.,et .,emiyen ba ınietir. o.., mumı ar ış ıse ur bw -k f ı k d o ·•ıı~ 
J " ' 1922 1 ·r . . vasfı ihliva edecek tiftikler 'S{lfi uyu sıııı a ayrıma ta ır. ı.:>UD Aslan Atalay ıvı 

na ver diyen kü"ük kardeRi 1937 ..,ılında 101;,983, 1938 vı gene nu os sayımında k. f ı d b ı ı J'A' )' " v , • (ve ıoli adlariyle i ı ana sıııı a ar an ~yaz arpn ar, ova arpa M, Al Oral \ 
(Eroesl) içiu saklardı. 'tında lOl ,953 evlenme kaydedil· nufuswumuz ıa .648 .27~, 1935 ge· ı ayrılmakta ve bu aııa sımfüır ları, arpa ve misketten ibarettir. Hüseyin :Erden fdll 

Kristof babasrnın ailesini mietir. 1937 yılında 223,479, 938 nel nufu~ sayımında ıse 16158018 dan osas olanlar doknz ve ta lı Her ııııf muhlelif v asıflarının l\tuhorrf'm Gokl çeı ı 
d - ü d· x. · 1 h" 1 · 24 9 1 ıı.Jı. Yenı doA-umlar, hıcret ve ıl k" . t ·r 1. uş nme ı6 ı ve on arın ısse erı de ~ı,9 1 ö üm, 1937 yılında . . olanlar da se ız cıuse asuı Ol ı vazi, etiııc ~ör~ numaralarla dcı· &eçılmıeleı d r 

1 
ni yediği için çok nefret edı l 280,314, 1938 yılında 141,991 do tıca suretıyle yurdumuza gelen lecektir. receleıırtirılmiştir. Beyaz arpalar iki sanı ıstr it 
rordu. KRQ defa bunu babasınıı ~um olmuştur. ter ve bunların dışında olarak Esas malların 9 cinsinin ad on ıleroce~·e, ova arpahm yedı futbol takımı te (ell 
hatırlatmnğı düeiinmüe , fakat mektum nüfustan nüfas kı1tükle lRrı euıılardır: musiki şul>P.lerı ayrı ı 

1937 )'lhnda sicil defterlerin riae kayderlilmie olanlarla birlı"k derncnye, arpalar altı dereceye 13 . ,.. 
gururu mani olmuştu. Evi bos t - k- B_irin cı o~lak, . ikinci oğlak yrılınaktadır. us Qlm uO 

do 9,0()8,495 kadın, 8,676,110 er· te nıgurı u umumi nüfusumuz ince tıhık, ıyı lıflık, sıra lıflık, B 
1 1 

nksam '-•rn 1ı 
leıen babası deA'ilmi idi, keadı ke'· olmak uwzere 17,584605, 1938 1935 {Fenol nu"fu eyaı arpa ara ova nrpaEı J 

u ~ s yazımına naza Kastamonu Kouyıı, dnğ malı, fl d 
1

.
1 

b 
1 

l 
1 

k ı ıüu Üyfl ı s 
parasını yirordu, kim karışa bi .,ılında ise 9,121,53• kadın, 8,707 ran ı ·ı 671 196 k. . . sını n rına a 11 u onan ar rn. . 
lirdi? 7 I k d C l 1 V 

, " mı yon , ·ıeı artmış Kouva ova malı ve çengellı. l . . fetı ~erılm cıtır 
6 o erkek olmak üzere 17829214 bulunmaktadır. TAi" 1· ı d r"nk y:ıglı 111 a n)•rı ·8 pro cın ve çım en u - lı Ek k k a ı ıp er e "'· ' , . . .. . ı:ıu munac.c. me parası'lı ozanma _...._ _____ .......... --.--._....________________ hnfif, sarı, rleri, şekeri, ala ta vo me analızleı ı ycıp~lara~ b'.r ara· danslar ve q~·I l l(l et 

dan hi? bir oeıi söylemeğe hak Ko·y muLtarları seçı'mı· ı'l!ı y . t h pıtıraklı (•,ı'nslerı"ne ayrılacaktır. 'lık,, şchadetnamesı verılııbılecek ınt'", lıole ba.:ıkı n t3 1 
kı fOktu. Şimdi O ev iQin bir il • e&t \' 1 - Unanll~fhaanlal• ayvan Şimdiye kadar olduğu gibı tir • do;ulmı:ıl bifmiye 1 'ıe 
rüktü, istikbalde bir mevki sahi . --- _ yaillı hafif malların esas mallar Lı· san bı· leıı 1 belmi bütün manns 
bi oıunca, baeı dik oıarak k'o Hühılmet reisleri 

1
1 ıa birlikte balyalara basııması r tmıetır 

nueacaktı. Fakat <> günler ne 1-Bahkkesir, Buraa, Bolu Bi menedilmektedir. Davetlıl r ge 0 ~ 
uman gelecekti! Şimdi açlıktan hazır bulunacak . lecik, Denizli, Kütahya, Manisa Şimdiye kadar olduğu gibi ffi 011} ll f ı 3 f I }} dar çok gü el ve F 

ölüyordu, h vi!Ayellerinden çatal tırnaklı hay yağlı hafif malların esas mallar 1 kit geçirm elerdır d 
B h

. 
1 

Köy mu tarları seQim iei için vanlarla domuzların eap hastalı y k ~1 e 
u mecburi per ız er ona ne köyJere gönderilecek memurların . . . . la birlikte balyalara basılması Tı 1ı· • t •h l em tes k ·u f 

kadar azap veri1or, midesi bur ıtı dolayısıyle Yunenıetana ıthalı menedilmekted!r. er l ım l an arı re lıeyetiııe mu" r 
harcırahları hakkında dahiliye yasak edilmietir. 

1 1 d 1. • "b" · ı or b e y ,.,, ... 11 t d rdlzas onu Devlet memurları maaşları rııeuuı cder.z 
gu ara e ınır gı 1 sız ıy ' 8 vek!letiuden vilayete bir tamım 2 - Yunanistana sokulacak a~ • an a Y ~ 

B.lw 1 · · · · ı nın tevhit vo teadülüne dair ----ağrıları içinde titrıyol'du u un gelmietir. büyük bae hayvanların Yunan Yaprk nızamnamesııııu ıe e ., /L J hll 
. . w 1 • · f d·~ olan kauun mu~ibiuce birer de ı RUT U 

bunlara rağmen, enneci~ını uz Bu gibi memurlara verilecek ithal limanlarında karantinaya me yer arının ev!öla ı ı5er umu ·pıO 
memek icin, tabii görünmeğe ça harcırah köy sandıklarından de tutulması kaldırılmıetır. mi hükümleri tihik prejesirle rece daha yüksek memlariy~tlere Anamur ılçı? ı (1 
lışırordu. Zavallı annesi yüreği gil, vilAyet biilçesinden verile· 3 - Şap hastalıQ'ile buleeık ayni prensipler dahilinde hazır alınmalarını temin etmek üzere köpüudo krç'I r ~ f 
ezilerek oğlunun kardeeleri faz k . olmayan yerlerden ithal edilecek Ianmıetır. ihraç merkezi ola garp dilleriııden l>irine vakıf ol kurdu hnatolı ı~ı·lc ı 1 01 
lıı resin dire kendini mahrum ce tır. kuzular bir güne karl:\nlina)'a ta rak lstanbuldan baeka Samsun dııklarıııı imtihanla iebat l'lınek hay vanların lı pı ı 

Hükumet namına seçimde bi tutulmıyacfl ktır. Izmir, Mersin de projede yer isteğınde bulunanların imtihaıı Jı J 
ettıQioi an1ıror. ı., bulunmak vazifesinin bazı yer almıetır. !arının ııA zaman yapılacnA-ı gıreceklerını .bil 

Atmak istediği fikirler zihni ç r~ Jerde karakol komuntanlarına ocuk zevk ve neee kayna Yabancı maddeler hakkında hakkında .Manrif vekaleti tnı afıu yıl şubat. ıı· aıı f 
ni mütemadiyen iegal ediyordu ı ı · ı 'f oı 

" 

ı 939 İzmir enter 
nasyonal Fuarı 

bir milyon müşteri-

! nin uğrağıdır. 
1 

Mallarınızı şimdiden , 

hazırlayınız . 
20 Ağustos- 20Eyh.il 

verildiği. memuren gidenlerin ğıdır. Çocuğu sev. her 101 k umumi hükümden sonra ih dan bır ta ırnatııame haıırlan ay arı tÇ ııd .• 
göz önünde yaptıklıırı seçimde den mahrum ravrularm da raç olunacak yapaklar su beş ınıştır. bildıreceklerdir. 
kanunsuzluk olduA'u iddiasıyle ana sınıfa ayrılmaktadır: Bu talimatnameye göre im Talım alıı mell \, 

sevebilmek için rılda bir Kirli yapak, yıkanmış )'a tihaıılar Ankaradn tarih, dil v.e maddesıııe gö d 

seçimi yenilemeıle bile kalkıetık lira verip Çocuk Esirgeme pak,' yün, deri yapı ve tabak coe-rofyn fakültesinde ve lstan dımantıhlı\>ınldııııka·leıgı ı :ıı"({: 
ları sik4!etl~rde~ anlaşılmakta· kurumuna üye olalım. yüunü. lıulda ünıversitede her rıl mart, eı : 

dır. Bu ıelerın, ımkAn olan hal - --- - Bunların içinde ihraç bakı mayıs ve ilk teşrin aylarında zılmıe cıu n7. iiQ ~ 
lerde bizzat hükumet reisi tara 1 seçimlerde de kanunsuzluklar gö mından en mühimmi kirli yapak yapılacaktır. lmtjhanların günle pnrçası tuı ko ) e, g 
fından mahalline gidilerek yaptl rülürse tesbiti ile vali ve karma Jar teekil etmekte ve onlar da ri Maaarif Vekaleti tarafından zılmış bir p ıç >' 1 ı1' 
ması ve mümkün olmıyao hal· kanılara bütün seçim evrakiyle mükı:ıllef cinslere ayrilı\ıı üc ayrıca teshil ve ilan edilecektir liigoto mür·nr • t el 11 
terde idari ielerde muvaffakıyet·! varHerek \ebliQ' ohrnacalt karara 1 grap meydana getirilmektedir. lıntihanu girmek istiyen me olarak tercıümP edf'ı e 
leri tecrübe edilmiş bir memur göre muamele yapılması zaruri Buudau soıırn yapak balya murl&r hou~i garp dıliuden ııo ı dıı muvaffak oımve 
gönderilmesi bu şekilde ynpılau oldu~u bıldirilmiştir. larında parça, rnnk, kart, keçoli rede ve h ıngi devrede imtihana dır 
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YENi MERSiN 
La Rebuplipue'den Gu:etesinden: 

• 

Nirn ve nı~ah yüzükleri 
r ht su l dl) t>. 

Ni ah ve nişan yüzflkleri 
r · ı so e ın dördUncU, yani 

u yüzU c parn ağına tokılınasın

n le,- da ı seb b: YilzUk parmağı 
ıl nla ıtı bır clamarı vermış ki, doğ 

1-ialbe gıd nniş. 

Tuz resmi 

nöbetçi 

yok 
so 
49 
sı 

so.s2 
yok 
117 
129 
48,So 

gS 
.?.'i,60 

39 
90 

340 

95 

Eczane 
23 - Mart - u:rn da 

SAGLIK Eczenesidir 

Osmanh Bankası 
t LAN 

Memlekette tesarru f ha 
reketinin inkişafrne hizmet 
arzusunda olan Osmanlı Ban
rnsı, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cüzdonı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kul''a lu şıdesi su· 
retile uşoğıdaki ikramiyeleri 
tevzie karar vermiştir, 

Keşideler 25 mart ve 25 
EylOI tarihinde icra olunacak 
ve tıor keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
TUrk liralık 

1 adet T. L. 1000.-
4 ,, ,, 250.-
5 " ,, 100-

25 ,, ., 50.-
50 ,, ,, 25. 

Ceman 8.5 oded T.L 5QOO. 
l'Urk liralık ikramiye, 

Aile saridığı hesrıhında
ki mevduatı kur'anın ı.ıeş dA 
edildiği tarihA teık~ddOmerlı•rı 
altı ay zarfında: 

T, L. So.- To k lir sın 
dan aşağı dtlşnıemış olan h r 
mudi bu keşıde'en~ ıştı rAk 
edcektir. 

ı-vurtdaş-

1 
Kızılaya 

aza ol 

2 3 ~I ART i 9 3 9 

1 l A 

içel Nafıa mü~urlüğun~en 
N 

• 

i L A H 
Mersin Orman mü~ürlüğün~en 

Miktarı Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi Kental Kuruş 
Karışık odun 7090 8 

1 - İct l vila,·rtinin ~1ut kazası dtJlıilintlP. kek· . . 
li ~kırı Df>vlel ormarıından 7090 kenl:ıl karışık 
odun satışa '(tkarılmışlr. 

2-Karışı~ odunun h hrr kentalrnın nıulıam_ 
nwn hP-d~li Sf'kiz kııruşl r 

o Şarıuanıf' ve muk w•lename proj~lerini f.!Ör 
rıwk i LtıyerılPı in ~lersin Orman ç{·virge müdiirlii 
ğiırıe, \lut Orman bölge ŞPffiğine ve Ankarada or 
nı·•n unınru miidilrliiğiinf> uıuracaat fllmrleri 

4-, atış 5-4-939 Carşıımha gfiuii saat t5 dt-1 
lt ... ısira orman çeviı·ge ~uıiidiirlliğii dairesinde ya. 
pıl.ıcH kur. 

5-Satış umum olup açık arttırma ile yapıla
cakdır. 

6.M u vak kat teminatı 43 liradır . 
7-Taliplerin şar,nanıede yazıh vesaiki getir

meleri lazımdır. 

ts 23-28-2 --------=--------------------=- ----------
Seker Hastahgın~an mustarip olanlara 

Şişnıanlauıadan Çekilenlere },f üjde 

Asri Emek Furunn Sizin hu ilıtiyacınııı 
IJiişiinr.rek i\efis 

ÇAVDAR.. EKJY.IEG! 

Yap ofiğa başlamıştır istifade ediuiz. 

Mersin ; Silifke Caddesi 
EMEK FURUNU 

1-5 

Lisan Öğrenmek istiyenlere 
F1 ansızca Muallinıi 

HUSUSİ DERS VERİR.. 
Ücret lla~kıwta ~liişbülprsPndlık Gö lt•rıııez. 
Şehir; Haricinde olanlara Mektuplada Ders verilir . 

Arzu edenlerin idarehanemize 
rnnracaatıarı 

~e~er Hastalığına karşı 
Çavdar Ekmeği kullanınız 

Çavdar. lJr~u Satış )'eri : Yoğurt p ız u·ırıdu 
Şükrü Özhindi 

---------·-ı DOK'rOR. Ol?R.A.TÖ.R. 

Recep '1ayl1an ı 
E il EKET 1 AST: Nf1~"\I OP.\H \TÖHV 

Oi)clltırı i T41 d ni~i )Hpıhr. 
1 Hastal r1nı herg:in s at onbeşten sonra k bul ve 

vi eder, 
teda 

\ d 1 PS! Hastuntı c:ııld si 46 l\o. lu soka 
6 Nnm ·rada 

Buluklu~ B H·uuidirı evindr 
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SA~ FA 4 YENt MERSiN 

g----------------=n---------~----~--------·-------------· ~ nı=---==s•:••!••!• -====<• ı &lm«nUllW•:•lttf•!•tlllllfJIP' • ye sın 
Cenu6un en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dı ştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ lv.IER.SİN DE B U L U RSU N UZ 

gü delik iyasi Gazete 

ers·ın • 11 Yıl/ıh fasılasız intişartn 
• d muvaf f akiyetini halktan 

• 
yenı 

gördü ü rağbete borçludur. 

YEN İ 1\1 ER S · N : izin Gazeteniz~ir Dertlerinize ~ileklerinize YENi 
ER Si H sütunlan açıktır. 

ERSİ İ : Okuyunuz ve Okutmı. 
ya çahşınız. 

Ni IE 1 A !ASI 
T ba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok ceşitli harfleri 
Veni Mer irı Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
IHJ~~ rID@W[Q)LA D~lf~fM~fbJgfM lMJ&~!PR,(g~R,(g 

KİTAP GAZE T E VE M'ECıv.rU A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müessese( ere t icaret~anelere ait ~er çeşit Defterler [vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

~fiS]ii1f fij]~~~~ 
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 

DOKTOR. 1 

Muhterem Mersin ·~ l@ ru·· rk Ha a K ru I Halkının nazarı dikkatine 1 V U 
ı Maki~eli fsta~bu_ı Furu = biiyftk Pi angostl 

Ü nunda harıçten a-etırmış oldu ~ Y 
11 ğu gayet temiz ve beyaz ] @ 6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

mısri ve konya unundan yap· ı :ı @ 8 .. iik •k • 2 ı · O 
mııkta olduğu güzel Bişkin fil uy l ramıye 00,000 tf . 
Ekmeğin kilosunu B~ güden i O Bundan başka 50,000, ~o, ~oo,, 2_5,ooo; Jir!hkf•t 
itibaren muhterem müşteri!e- j ~ lerle 2o,o?o ve. 15,ooo. lıre~ık ıkı adet ı_nul~A k 

!1i rinden gördüğü teveccühe JJ YeDI tertıplea h ır bı let alarak ıştır • 

1 
bir mukabelei şükran olmak ffi @ bebmnl etmey~niz,. Sizde piyangonun mesudte 
üzer.e Belediye narhından 50 1 ~ları arasına gırmış olursunuz. ~"'-

1 santım noksanına yani a,s ~ 001 10000000 * 01J~00000°"1 
'J! kuruşa satmağa ba~lamış ol- I' · ~ 
ın duğunu ilan eder. a------------------·---~ 

~ 
Si•itke Cadde&i Beledi ye m t. ı•ş bankası Sıbze H ali Bhi9iğinde ı: ı 

lstan btıl Farun Sahibi • 

Tevfik Dinç 

Dikkat 
Sayın Müşteriler 
Mersinde herkesin tev<lc 

cllhilnü kazanm ı ş olan 

1 

193!l ' 
Küçük cari hesaplar ikramiye 

3 2,000 li a miil{afat 
Kur·a lar. l Şuba t, 1 '1a)' l 'l , ı ~~~1t)I, 

Ağu slo~, l i kı ncİ I PŞrin 

, OLGEN Kola rı yaları VA 

Losyonları ve Kremleri 

'I':\ Ri 11 LEHi ~DE CEKiLECEK 'rilt 
• 

ikramiyeler: 

1 

Briyantileri, ve bilhassa 

saç Eksirler 

Ş·lyarıi takdirdir. Baştaki 
Kepe1<len izole eder Saçta 
rın dökülmesine mani olur 
Yağlı değildir Kokusu ga· 
yet latif bir Losyandır bir 
kere tecrUbe etmek ka · 
fidir, 
Markasına dikkat ÜLGEN 

ÜLGEN 1 
uray caddtsl ÜIJ!tn itriyot 

Dtposu No 24 

-----------·----

Sağlık 
Eczanesi 
, ersin Gümrü~ karşısm~a 

her nevi vrupa, 
Yerli eczay 1 tıbbi· 
~e ve müstahzaratı 
bulunur. 

Adt'l ~000 rr• l iralık = 2.ooo 1 

;:. l .ooo f> ooo 
,, 

•.I 

" " -
8 500 4.ooo 

,, ,, 
" -

16 250 4 ooo ' ,, ,, -
60 loo = 6.000 

,, 
" ., 

95 . 50 4750 
,, ,, ., -

250 25 6.~50 
,, 

H " -1 -4 Xf> . 32.t~ 

En az 50 lira mevduatı bulunan besoplır "._J 
dahil edilecektir. ~ 

T. İŞ Bankasına para yatırmakla, yalnıı pi:; 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taJiin izi de d 

olursunuz. 

___ ..._ __ ---....... _--dl 
K111ak, Bol!az, Burun ~1ürnlıas5t~ 1 

... 
DOK.TOR 

Ziya benson 
•oor' 

Hastalarım hergüo saat onbeşten 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı 

------------------------
~ A. -Va kup Aslan ~ :·u · ~tı!:Yt7t1r7-Ha uiifi~~wn • nnWi8Ria8it• ·. 
mll ll!!J * SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNUZı 

Tfirkiye ve Rusya Tıp fakül telerinden diplomalı A lmanyada t ahsilini ikmal etmiş ii!!J J • 

P.;i1 Hasta la rını her gi'ın 8- l 2 l f> - ı 8 e k d ı r k bu] ınua yene ~r 
ll!!Jve tedavi eder. l2I 
~I Bozkurt caddessinde i;;i1 
l!::!J AORES:Yoğurtpazarı ll!!J 
mı No,1 fiğ) 

~-ffij)~ffij]ffij]ffij]~~~~ ~~~~~ffij]~ 

KAYADELE 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı r poru 

TAHLiL RAPORU 
·---------------------·------------------- ı-SİNEMASıNDA ı . ::~:ııii~: fü• ıııı::·;zak HALK 

Bu A~şam : 

Ka ltı. \ iyel; " l oo sm~ su yö ~arful u na u ~· ı 
mikdarı ,, 0.2 s 

~l11cnıu · sertl ik. d r rectı s i "Fransız,, ı .5 111' 
Uzvi maddeler için sarfolunan nıli'°' 

HA.R.R.İ BOR. Koku ; Kok us uz 

Kor usuz adam ı. 
dülhunıuıa litrede o.40 ~ f 

Sülfat "SO 4,, liLred .. o.oo;, 
~~or ';~~I . ,, ,, o.oo 40 N ı tr,, t No Ö91 ,. o.oO 
i\ itrat "No 2,, } o~ 

Tadı · L~tif 
' T., :u rı ii 1 : 

-
M.alina Saat 18,5de ~uvH re saat 2lde Başlayacaktır. 

Amony<ık ''NH3,, Yok i~ : 
Fmınin t!ll son usullerine riayel eder~k kaynadığı yerinde•• dMJ 

ren istasyorıa kadar içi k alaylı kAlvanizli borularla içi mernıer.,., ' 

GELECEK PROGRAM b~llurhavuzlara döldilrnr. ktedir. Oradan da bütün Fiziki ve ~ıi • 
evsafını muhafaza edere· ve lıicbir suretle el <l t!ğmeden 1ıus05 

K a t Y a . yC\gerimize ve .Adana Sıhhat Bakanlığmm tayin ~ttiği Sıhhiye ııJtJ 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN saJ1 

~-------------~~~~~-~---------------------------·• ~ yık~ndıktan sonra doldıı rulnıakla ve ağızları Sıhhat nıenıuro '8 

Yeni Mersin Basımevin~e ~asılmıştır 
t darı miihiirlenerP.k şeh ri mize gelmektedir. 

* . ' 
1 . .. • * ~ nn•n•wn•••••••~•••• 1111n1•• ~ 

r 
9 
f! 


