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Belocliyc do 

Telefon No. 82 

İngiltere Genelkur Macarlar ! liman lnhisarŞi:'keti Umumi.M_eclisi Madrittekalan 
may b k Slovakyayataarruz- D?n.~~planarak ı:eye~ı ~.da.~e müd~fa~ 

- aş anı da devam ediyorlar reıslıgı ve umumı mudurluk komıtesı 
Refakatindek·ı zevat ·ııe Prağ 29 a a. (RAdyodan)- seçimini yaptı 

Slovakya hududuna Macar· 

- Parise g·ıtt·ı ıarın taarruzu devam etmektedir. 
- Budapeetede Macaristan ve 

B J J Slovak tahdidı hudud heyeıi 
uraua m_üuaf 88 meseleleri tetL 'ıL eJı'lece'· düa toplanmıetır. Slovak hAyeti 

- 11 U 1 bazı mütemmim malumat almak 
I..ondra 2a A.A. (Radl' d ) üzre menıleketleriue dönmüşler-
lagiltere imparatorluk 

0 
a n <l ı ğına göre; iki memleket aRkeri k 

k t geueı erka b dir. iki üç gün kadar te rar ge · 
urma1 >nşkaııı Q'Puer 1 ''ik ı uının u teması müdafaıı lerek müzakoratR dovam edecek 

Gort, dQn ennt 011 "od d ou m" P l el C\r ıni ı gör üeıilmeııinin ilk 
• 

1 1 o tayya fh lerdir. re ıle Pariae gelmie G sa asını teşkil etmektedir 
G 1 • eneral' E • • 

am en ve diQer b ~zcumle görüemelere bava 
A • azı general k 

1 
. . 

•e mıraller tarafıadan k 1 uvvet erının, kara kuvvetlerine 
l G areı an • . Ameri~a Reisicum~uru IDll ır. eneral burada 3·4 n. muessır bir Jardım yapmasının 

k 1 k . guo t . . k '• L. • 
a aoa tır. · emıaı te bir harp zuhurunda 45 bin tonlu iRi 

General Vikont Gorta askert lngilleren n Fransa ya gönderece~i 
b.treklt •e iıtihbırat servisi ee- kara kuvvelleri meselesi mevzuu 
fı ıeneral Po"neıı, genel kur lıah olacaktır. harp gemisi inş aıını 
mar seı'tlıi direklllrü general Biih1o lngiliı ıueteleti 
Gar, aeuel kurma1 servisleri di- ~emleket müdafaasında Jalaız Va~iaııton 29 a a. ~R~dJ~d~n) 
rektör muuini aeııeral Hatbl k ı:.ılAhlanmanın daha fazla hızlan i Beyaz saraydan bıldırildığıne 
•e geııeral PovvneU'ın kac mıııını deQ'il aynı zamanda as· ı göre Reisicumhur B .. Rıızvelt 

emretti 

mi1ıniri binbaeı Gord a; :rt kerlerin lalim ve terbi1esioe 1 Bahriye nezaretine 45 ~ı.n _ıonl.uk 
etmektedir. on re a at ehemmiyet ~erilmesini, gençlere iki adet s.af l~arp ~emısının m-

De1li Herald aazetesi . mecburi askerlik talimi yaptırıl· easına daır bır emırname gönder 
- nın Jaz aıasını iııtemekledir. mielir. 

F• ı • t• Babrire nazırı pek rakında 1 IS inde gre I bur..ıar: için k?nKreden kredileri -- v er talep edec_e_k_ıı_r. __ _ 

Azaları tevkif 
Riyasete Necip Mecit Ergun ve ~m~mil edildi 

d l M L.C k LJ ld l r :Madrid 29 n.a. (nadyodan] ~mü ür üğe uva11 a ygur seçı ı e. 1 Madriddo kalnıı Müdafaa 

B. Muvaffak Uygur 

Berkerin2lçel ve umumi müdu· ı komitesi aznları te\kif e<1il-
rü Mansur Bozdoğanın Marae . . r 

vi lhetleıiudeu mebus seQi!mesi mı~tıı·. lluıılanlaıı genoral Ya-

j dolafısile inhiHll eden ıdare 

1 

lıa kaçını~tır. 
meclisi riyaseti ve umumi mü· .:Jiumailoyhin ~"raıuı:ı Fası

. dürlükler için evvelki gün öğl~ ııa iltieu eclocoği zaıınetlilınek 
den sonra Liman eirketi umumı tedir, 
meclisi loplanmıe ve seçim fap· 
mıelır. 

Bu seQimde idare meclisi 
riyasetine Xecip Mecil Ergun ve 
umumi müdürlü~üne de Tarsus 
eski belecli7e reisi Muvaffak Uı 
gu seçilmielerdir. 

Gerek B Necip Mecit Ergun 
ve gerekse B, Muvaffak Uygur 
uıun zamandauberi meclisi ida 

Emf a~ ve E ~tam ~an~ası 
Seneli~ to~lantısını yaptı 

938 senesi karı olan 
500 bin lira ihtiyat 
akçesine ilave edildi 

rede aza bulunmakta idıler. Ankara 29 A.A. (Radyodan) 
Her ikisi de çalıekan ~e de· Emlak ve itam bankası umu 

ğerli eahsiyetler ~ oldu~larından ı mi toplantısını yapmıetır. Bu top 
bu seçimde çok guzel ı1&bet ya ltınhda 1938 senesi mesaisine alt 
pılmıştır, idare heyeti raporu ve plı\nçosu 

Mumaileyhimayı tebrik eder okunmuş ve tasvip edilmiştir. 
Liman lahisar eirketi mec- yeni vazifelerinrle de baearılar Btınka 1988 senesinde 500 

lısi idare reisi doktor Muhtar dileriz. bin llraya kar temin etmiştir. Ban ~ayfa ve Yafada greoler yapild Çinlilerin 
gr . . 

1 
• Silifkede feci bir cinayet eve IŞtlrak etm k . . Nebati ya# ıhracatı . •. . 

yen ik" A .. ~ ... ıstemı- derıam :ediyor Bır şofor bır mesaha memu-

ka bu ktlrı htssederlara temlye 
rerek ihtiyat akçesine mıve etml 
ye karar vermletlr • 

y Ankara 20 a.a. (R~d Yodara}a p 0ldufU1 d Ü Ankara 29 a .a. (Radyodan) f Ü 11 ll b} çak l li öl d Ü f d ii 
P 

Cin ajansı bildiriyor; 

•l•~:~e~:ldlrilir~r: olonıanın londra ~üyü~ Harbin devam etmesine raıt Maktulün cesedi yol üzerinde görülerek 
Abd . erde bır müsademede [ • , men Çiuin nebati 1alt ihracatı 

.arrahım Hacı Mehmedlo oı-' lçtsı hiQ düememielir. ihracat 93? 1ı· katili bulundu Ve yakalandı 
meıu burada hencan UJandırJ • lında 89 milyon küsur lira net 

ff al~evi ff ejs(iğine 
Fuad Morel ittifak-

la secildi , 
C.H.P. llyön kÜrulu dUn top 

lanmıştır. 
mııtır. Yora matem içindedir Jngıftere h . kAr bırakmıştır. 
Alaiml matem olmak ü . • arıciye 938 senesi i ı k ıedi ayında 
d zre eehır- nazırile görü•tiJ da 25,855 911 dolarlık ihracat J8 

Bu toplantıda gUnlUk işler Oze 
Silifke 29 •nususi" - 1 Yapılan incelemeler neliceRio rinde görUşUlmUş ve ilçe yönku 
Dün gece Silıfke ormarı mu j de katilin eoför Rıza oldujtu gö rullarınden gelen evrak tetkik edil 

hasebe memuru Ziyanın köprü rülmüetür. mlştlr. lliltl.bare Halkevl reisi buş 
ıe yakın bir yerde ve yol üze Rızanın cürmü meehut mad kom Mansur Bozdoğanın Maraş 
riade bıçakla öldürüldüğü görül deııinde muhakemesine derhal mebusluğuna seçilmesi dolayıslylc 

e grev Yepılmıetır KT 1 L d r 
98 1 · ı ıcıe erde acı ra 29 AA (Radyodan) pılmıetır. 

u ar Qalııımaktndır D r T Ge"en kAnun evvel ayında 
n ' ey 1 elgraf gazeteRi yazı v 

u herecan ve Jor: bu ihracata mukabil Amerika hü r matem Hay· L d 
•n da sirayet etmietir B elç E-İ ~{ıd~adııkı Polonya Büvtik kılmeti Çıoe 25 milyon altın o 

da R • urada arıcııe Nezaretine gide .. larlık ikrazatta bulunı.Iluetur. 
mektedir. başlamıetır. inhilal eden ev başkanlığına blr 

Adliye ve 7Bbıta derhal fa Katilin t.u fiili kasten yrıplı yenisinin seçllmesl mnzakere edil 
rak rtv ~apılmıetır. Greve ieli- r:kı Almaııra ile bazı Alman ta· 
ôldO e me letemıyon iki ara b P erı hakkında mtiıakerelerde 

rülmüettir. P uluauldugu haberlerini yalanla 
mıetır 

Filistinde 
aliyete geçerek tahkikata bae ~ı sanılmaktadır. Muhakeme de mlş ve llyönkurul azasıadıın Fu
lanmıe evelA pek karanlık lgörü vam ectilmektedir. Pt1k kısfl bir ad Mörelin ev başkanlığına ayrıl 
len fail üzerinde ciddi inceleme zamanda faili meydana çıkaran ması ittifakla tasvlk olunmuetur. 
ler yapılarak şüpheli görülen ba cumhuriyet adliıe ve zabıtası 

Gizli Arap divanı zı eşhas celbedi1erek ifadelerine ııın faaliyeti takdir ve tebrike 

Almanya Danziği harbi müracaili;~at V;i<ileti 

istiyor 
1;~~~~~.~~şiya~~!~~!~ı.r. v 

Polon d Filistiıırn eimıı.linde toplanmak Şehrimizde bir hayvan s~g-
·Ya a A __ lmanya aley- tadırıar. 'feberiyede iki kiei öldü 

h rüldüğü İÇİll atee RÖtldÜrme saa hk enstitüsü açmaya inde numa . 1 ti tatbik edılmektedir. • 

Japonların -.......... 
Çt'ndeki zayiatı 

I>ar· _ yış er Ha1fanın cenu~un~a yapı: karar verdi b'ıld ' .. 
18

' (A·A) - B l' lan araştırmalar netıcesıude a91 
ırılı1 er 

1
Ddt0n b 6 

1
"' 1·1 1,.,._ t r: .

4
7 t" fı k > or. "' nın aıı hareketlerde bulundu lerin ıldalet divanı azasından •. J b •t d "idi '>'ın ı er t.><.> n · •h•:: u o ~1 Alınan,. hGkaıne. . Auna dair terile? ha_barler de klıi ·~•kil. •d'.laııı.•lr. Arap ?··· Müesaesenın yapı acağı yer tes ı e ı mnkirıoli liifök 9 top \'O dört 

hatta Polon,. tının geçen aynı eurelle tekzıp edılmektedir. yonalısllerı 14 ıllstıode Ye cıvar Memnuntyelle haber aldığı· ~ L f L "kalar mız bicl knı'a miilıimınnt alrım•lnr-

~unking [A.A) - Uo. men 
hildirihliğino giire, Mnrt ayı
nın ilk on beş güııi.i i~iııtlo 
Çinliler ve .J upoıılnr arnsııı<la, 

2io çnrpı~ma nılrna gelmiş
tir. Bu t;nrpı.,ınalarda J5.:1o!l 
,J apoıı askeri ölmüş vo 12:3H 

.Tapon aı::ıkeri esir edilmiştir. 

rerek Dan lala~: Gç DOia &6nde Diğer Ci bellen Y •.rı reıın I I ıne_ın lekellerde J a bud i ın uhacere mıza gOre Zir•a t VekQletl şehri yBIBf aurı 1 dır. .JapOll)'n <, j ııd 
0 

U 
00 

' bi rı 
•ini, Oderb Altnınyay8 iade mahfeller Polonıanın garbinde tının artmasına kareı mukavemet mlzde bir hayvan sağlık enstltOeQ ık" . k •

1 
t · ~ti . 

rllm eılıı 1 ' e;,R l•lırı n lıı geri •e kA in ,,, d ROHe•~e Polon,. bir 
1 
adil aıeıi lehindek 1 propa gı ndala kurma a• karar vermlşllr. 9 3 8 s e nes; ; çi n de bir ~~ı" ll a) ıe illi~ l'. H :ıl bııkı 

d e 
0100

1a korido llai tarafından Almau1 a aleJbi rına deum etmekte ve kemeu EnstitO binası için hayvan ta b. 
55 

1 0 ·> u~ - .Japon ıııulınrl•he· ın aeomek Gıre bir 01 ru ~ ne bazı ta ık ı nlı k lar y ı pı ld 1 ğı ara P m em lekallerr n den fa b udi bal! uzbaneslnln doğu bu ıl nd 
0 

nda m ily On 6 J 2 ın 3 •İnde .Ta poıı la mı kııy b ı ikiy iiz 
tolu ln!'"na ına.aade o.ınobıl hakkındaki haberi itirazla ~arıı malte.rına kaııı _boylo•aj rapılma ki larla mlln•slp gOrOlınUş ve bu fira kdr temin etti bini goçıııoıui~ti. 
Dl lıtedıtlne dair d 1 edıhneaı lamaktadırlar. Bu mahfeller dun 8ını ıstemt1ktedırl{'r. adao 

00 
beş dekarlık bir kısmın 1 

lırı ırı haber 118 ° aıan ••rla kü nümariılarin münfarld bir! • r . 1 Ankara, - Türkiye ıeker Litvanva k binesi 
felleri lekıip l 

0 
Alınan mah taka mahl1ı:ııtinde olmadıQ'ıoı ve 1 ıtalya lstımlAkl için IAzım gelen muame fabrikaları Türk Anouim eirkeli J a · Al 

e ınek led ' ı 1 ı 1 lenin yapılmasına başlanılmıştır. 1 • t • ~ tt • rnaouııın ır er. A many aJe hinde ıapılan ba 1 nin umumi heyet toplantısı fa IS lTO e ı 
tlçre hodudunda A~eunbuııda, la ıaekıntıkların maeleoel &illikçe Ganimetten payını Zlra•I Vek41ell geçeo sene ' pılmııtır idare meclisi •e mora Kaunas. r..n. - HiikO.ıııet 
- mao kıtal arı arttıtını kaydelmektedirler. • • şehrimizde bir hayvan tabetruzba 1 h:ıtifa ~tıııistir. Reiısicumlrnr /%tnİrJ -:--= ıslıyor nesi yı:ıptırmak suretlle vtıayetl· kipler raporları okunduktan tıon , 

ue fıddetli biri Londra, (Ö.R) - Maruf geze mızın hatta cenubi vllayetlerlml· ra pUlaço, kar ve zarar hesapla yon: kalıinoyi lrnrmaya goııol 
)'er •o t l V ld p t kurmay bnsknnıııı memur ot-'•ıt-.caaı old J ec or ranlr, tal1aoın Çekos zin bllyUk bir ihtiyacını karşıla rı tedkik ve tasdik olunmuş yeni • -; 

Londra 2
9 

A A U 23 Niaan lovtıkyenın istilası nıerine 11ş11ğ'· mıe ayol zamanda Mersine çok idare meclisi ve mürakipler acçi müıtir. Snml<lıgnın 'giiro yoııi mlrd~Q~ Rece ıa~ı •2~~ad1odan) dakl isteklerini Almaoyaya bildir gOzel bir de bina kazandırmış idi mi yapılmıştır. knbiııe tamnıııilo nskorlordeıı olmnıı:•dd•ııı bir Y•r ~ da ı. Çocuk bayramı dlAlnl gazetesine haber verlyo" Yaplırıl•cak bu ikinci ••Alık mo Şirketin bu oen• 1'612 3-5 ıııiirckkep olırcnktır. r. arııntıııı 1 - Çekaslovakyada Alman . ' " 
Alman P E•n•t TOcc•rlarımızı, anın eti e . lk 1 essesesi Hede doba bOyllk bir lh lıra safı kAr lemin rıl\i(ti antnşıl l ya ropagan~a na ocuk :mı birlik~• ~~~~e~lfth fabr a. lly•Ç korşılenacak hoyvan bn~la ".'''"" Bu~daıı rüzde 10 ad! Ilı 1 UIUH muz.un Evlftl ~cvgislne 

B· 1 " 29 A zırı J/I ~ Bn Y<• mı Yaklaşıyor· 2 - T• yyare d•O lo?la rı ve lık larındu acı 1 t ed bide r • lına bıle 1 ı yat ak çeeı ayrı la ra k y ii z de 6, 45 nunçlı Y iZ. K ı ms<Slz Bık es ya v 
A ııu aıı p, .: Ol • • od ır>)- ' nl "''" izi çocıık 1 •rı 01 Akalın Olii;e. h • p mo lzemesl nO •n his e C" k şn ph•· il h•slo lık I• r b" rada i ıı in h i.,ed ar 1 ara le"' i ıak arriir ruy u ko rıı m ak için yıldu bir kıea Lir milddet""~:~a p tJaıırı li ~

1 

' c k 
811 

tcotle Ostewcğt: şıru li 3 Eıt' g• çr-o hıırp tııyyıırt: 11 şbıs tıciilerı>k zıtmıın g;ı ybedll etmietir. lira verip Çocuk Esirgeme Ku l•lmııttr. tıeleye li idPn huzırlanıaız . lerluden bir kısmının ltul aa emrı nıekslzln bunların ledHvlsl ciheti Artrıcak bakayıı, gelecek se • 
J rııınuno 0\'e ol1tlım. ' oe terkedilmesl. a.- ildllm iş olun c~klır. ne Lüdçesiııe devredilecektir. 
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30 Mart 1939 Perşembe YENi MERSiN SAYFA_;)( 

_i_n_g_i-li~z~~~~~~,M-e-rs-i~~-~-,A~d-a_n_a-~avali~anı ~~ 

1 
• ..,. d jbeledıyesı . . Adliye mefll~J _____ genç ıgın e 1 Bir garaj santralı Hazırlıklar ılerlemektedır nın imtihatı"'" 

Beden terbiyesi ve vücut yaptıracak Hava meydanında, telsiz binası ile te,ki- tesbit eJ~ 
lat büroları binası huruldu Adliye Vekaıeu .-. 

gl··1zelleştı· ı·ıne teşkı· la"' tı Yapılacak binanın proje' luğuna eıverieli oJıtO ~ 
k - bHkAtiplerin bir lİ811 

ve eşifnamesi Adana Hava Limanı ineaatı 1 Ankara • Kayseri · Diyarbakır meleri iQin alakad•ttit 
«Vücut güzelliği ve sağlamlığı birçok memleketlerde hazırlanmaktadır devam etmekt dır. Hava mey hava hatları ioletmiye açılmıetır. bir tamim göodero>'t 

10 gençliğin en önde gelen iilki.ilerinden birisi olmuştur. Bu Mersin belediyesi eehirde danında bir telsiz binası ile tas Ancak bu hatların faaliyeti da 1 ınu•' "J 
bir garaj santralı yaptırmayı ka 

1 
kilat büroları binası kurulmue ha ziyade bir tecrübe mahiyetı cra memur it ' 

makalede, bu bahiste hüyük bir ~aHllıiyet sahibi olan Mr. rarlaştırmış ve belediye fen mü • tur. Bu binaiar çok zarif olmue oi ihtiva etmektedir. Bilahare orta tahsilini bitir~,ı~ 
Ohristopher Oongreve İngilteredo evin içind~ ve dı~ında bu dürlüğüne keeif ve projesi fapıl' tur. Meydanın tt\sviyesi leine de bütün münakalat işleriı:ıin bir ler ve adliye daıro•• 
mak~atla ne gibi temrinler, idmanlar yapıldığıııı izah edi- mak üzere emir verilmiııtir. ı' hararetle devam edilmektedir.• elden idare olunması gayesiyle aeağı ÜQ sene ııı tJ 

B k l d ı ·ıt · lı ld ğ ·b· · G 1935 l d D 1 • H 1 hı·zme• eımı·s ve 1811 
fi vor. ıı ma a e e ngı erenın er zaman o u u gı ı, ı:ıım araı· otomobil duraı· ma 8 - l- d - .11 ti b ve yı ın a e9 e. ava yo • 

J , • ~ u uu me enı mı e e ava l . . . AtiP .1' 
di de dünya millctleı·i içinde birinci spor milleti vasfını hallindeki boş ııahada yapılacak ınünakalatıuın mümkün kılmak ~r!ı dar~sı Nafıa VekAletme geçmemiş olan k e i~ll"'ı 
muhafaza ettiö-ini '-·azmaktıulır. fır. ld "' 1 l 1 . a .. anmıs ır. tiplerden ehliyel 9 oO 

ı:. .; Betonarme olarak inşası te ta 0 u&~ arsu u usa . s.er~ te~a~ Bida1elte mahdut bir büd kanunu, icra kaoı.J00 e 
Bu sene 1940 seneııinde top-' pazar günleri eehir dışındaki karrür eden bu garaja 25 - :-!O lar sayesıude ge~e~ ~ulturlerını çe ve dar bir kadro ile faali ye le kanunu medeot ~"I' 

!anacak dördüncü milletler arası Jollarda görüyorsunuz. bin lira gideceği tahmin edil ve gereke~ sınaı, ı~mı. v.e fenni te geçen mezkOr idare; Cumhu kanunu ve hukuk u.,.. _. 
boe vakitleri güzel geQirme ve Bu cereyanı, trenlerdekt ten ıiıektedir. Garajda bütün otomo sabalardakı terakkılerını uzak riyet hükümetinin yüksek ve meleri usulü kaouoııO • 
teneffüs kongresinin ruznameııi zilat, husust .cençler misafirha billerin tamir, benzin ve yedek ve yakın memleketlere yaymak kıymetli müzahueti ve bahoetti lerine taalluk edeP. d'-' 
ni ve p!Anıuı hazırlıyacak olan neleri teııvik ve teooi etmektedir parQalarmı temin edecek satış ve )'İne bu münakalaıın eiyasaı ği imkAnlar sayesinde hava mü dan imtihan neticeeı~ ~ 
istieari komite rakında ıoplanı lngıliz gençliğini organize rerleri ile rotcuJar için bekleme ve sosyal bakımlardan t.;min et nakalAtımızı kısa bir zamanda fak olanların tatinlet 
yor. edilmemie sananlar, rakamlarla ıalonları bulunacaktır. ltiQ'i mühim faıdAlardan istifade da me~en~ milletler seviresi.ı:e .. 

Dele 0 eler Londra'da yalnız Bu yerin önümüdeki malt de etmek makeadile esaslı faali do4tru ınkıeaf ve tekAmlll ettıre etmıotır. d•o 
• karsılaetıkları zsman hayret ı k VekAlet tarafıP · 9" 

llQ gün kalacaklar, fakat kendi· . " sıme iQinde 1aptırılması muhte retler sarfetmektedirler. cek bir devreye girmie te endi lecek olan saal var.••"'J 
ederler· Bu ıelerle uğrasan dort ıd· sinden beklenen faallreti göster 'J 

teri törenle kareılanacaklardır. b* -k kkül d k. 1 ma ır. B ü dü ü · d ı '·tıf UJU tese var ır ı eun ar 1 f u g n oya zerın e e meğe baıslamıotır. ue verilecek dire• 
tık toplantı günü delegeler dır: Milli oyun sahaları birliği 8 ı ~· • t 1 t eis edilmie olan hava eebekeei İlk io olarak milli hudatları· adliye encümeoıeriııCI, 

Baevekil Mister Qemberlayn ta bed~n ler.bif~si ve oyunl.ar mer e euıye encümem op an ısı l nin aumeti ve bu ııebekeniıı mız dahilinde ve büJ ük ııehirle yapılacaktır. Mülh81'9 il' 
rafından kabul edilecekler, on kezı komıtesı, soayal hızmeller I B l d b 1 günden güne inkieaf ettirilmesi rimiz arası~daki h~v~ münaka: 1 kez mahkemeleriod8

9
ttl 

rlan sonra da hükOmetin misafiri m~lli .konseyi, üniversite 11por ko 

1 
U top antı O ütçe ne hemen her milletin sarf et ıtılının emnıyet ve ıntızam dahı , rı haiz olmakla ber ; 

olacaklardır. mıtesı. k " tevzin edildi ı mekte olduQu gayret ve feda linde icrası maksadile bir taraf ve seci releri aıazbd'' ~ 
Bu he1et Bukingam sararın Bu.nlardan. bao a. on ~or! 1 kllrlıklar bize, hava münakalatı tan t~giltereden büyük bir. seri murluğuna elveriııli b :f. 

da kral tarafından kabul edile muhtelıf gençlık teekılAtı, ,ırmı Şehrimiz belediye encümeni 1 na verılen değerin ölçüsü hak sou sıstem folcu tayyarelerı sa· tip ve bıtııkAtipleriP ;J 
cekleri gibi Londra şehremini ta iki saha komitesi kurulmuııtur. 1 evvelkı gün toplanmıetır. Bu top k d kAf' b' f'k. b· ı· tın alınırken dıaer taraftan An i 

1 
. h kk d ..,60~ ın a a ı ır ı ır vere ı ır. l . d 8 erı a ın a .... 

rafından da ııereflerine bir ziya lngiliz hükümetleri her ne lantıda 939 mali yılı bütçesini kara ve stanbulda bıllUıare Ada ıı•• 
fet verilecektir. kedar bu itleri doğrudan doğru tevzin etmistir. Bütçe, belediye Memleketimiz hava münaka na ve lzmirde meydanlar tesis 1 du.kları o:'a~kem0°.ıte~,. 

B va ellerine almıvorlarsa da meclisinin Nisan toplau•.ısıoda latı bakımından Avrupa ile As ve mevcutlar islAh edilmia a1rı I deıumumının uı w u arada bu delegeler, ingi 1 1 v l 
genQlix.in aax.ıam vücullu olarak heyeti umumı·ye1e arzedı'lecek•·ır ya arasında en kısa yolu teekil ca beton hangarlar ve istaaron le birer vesika 8 f tiz genoliğioin nasıl yetietirilmek • • • JI 
., etia.tirilmesi IAzımgelen ehemmi G eylemekte olduaundan coğrafi binaları in~a olunmuştur. bu vesikaların ta• '" le Oldağunu da yakından göre v ene bu toplantıda günlük o· ·1 ·b· ,. 
ıeti vermektedirler. vazıyet itibarile büyük bir ehem m en program maoı ınoe murlar hakkında 8 ..... 

cekler, kıriket ve spor sahalariy 1937 . d h ili ıeler üzerinde görüeülmüs ve 25 mayıs 936 tarihinde Ankara 
1
•10 mu·aterekeo oııs&•""' eenesm e ma a spor . miyeti haizdir. Bu kadar ehem ı v aı 

le, tenvir edilmie oyun 1lanlarını birçok gelen evrak tetkik ve ın· . 
1 

ü . d d 
1 

- stanbul arasında muntazam ff1' 
stadyomları, 1üzme havuzlarını teııekküllerine inkisaf imk!uları ıac edilmietir. 1 mıyet e zerın e uru an ve ça hava seferlerine baslanmıe, arni at edilmek sure ı. ıol 

vermek maksadile yapılacak Jıaılan bir mevzu üzerinde mem zamanda halkımızı huaoılıQ"a yapılarak on gücı ıO 
aııra kulüplerini gezeceklerdir. v t 

yarc1ımları geololeten bir beden Kültür dı·rektörü leketimizin de müterakki memle alıştırmak maksadiltt bu iki ııe · te gönderi_ecektir·~ ' Bu arada zenain ve fakir bütün ----
terbiyesi ve spor kanunu kabul ketlere muvazaten dikkat ve bir üzerinde tenezzüh uçuşları " 

gençlerin, bütün gün çalıehktan V'JA t Kül - 8 k ~· J etmislir- 1 aye tur direktörümüz gayret sarfı mesai etmekten ha tertip edilmietir. u·yu· ır tar 
sonra spor ıapabileceklerin, ba· Cere an su· retle bOvu· mekte Gerek muntazam seferler ve 

Y 1 B. Şefık Ergündüz enelki gün li kalmıyacağını eüpbesiz ola ~ 
zı öaıe sonlarını bu ise verebi· ve bu işe büyük bir ehemmiyet 1 k k rak kabul etmek lazımdır. gerekse tenezzüh uçusları halka ~I' 
tenlerin mesaisi tetkik olunacak- verı·ımektedlr. 1 0 ulları teftie ioin Tarsusa lhik alduğu ra~beti görmüstür. Muazzam li 

gitm·e1 d. lete bu makeatladır ki bu 
tır • Mlllt x.ıamlık teok·ııAtı her 1 er ır. Hava hatlarımızın iukieafıoı te 

sa. u. ' yazıda hava hatlarımızın iııte ld 
Misafirlerimizden ço4u lngil kesin nazarı dikkatini celbeden ff ı~ ı • ~ mio makeadile hazırlanan 4 se· f • -.10 a ev eri arasın a tilmesioe ttit bir tarihçe yapılma nelik plAn gere~ioce lstanbul _ ayyareBt T ,, 

terede Pporun bu kadar ileri git bir çok afısler bastırmaktadır. sı ve bu ı;rada bu güne kadal' Ankara haltına ilAveten İstanbul Ballimore, a.e. ~ 
mie olmasına raQ'men bütün bu Yeni projeler sıhhi bir komisyo devlet Hava yolları idaresinin _ lzmir, Ankara _ Adana hava Cllpper., tayyaresi, lr ~ 
teoekkılllerin, hükumet tarafın· DUO tetkik ve tanibine arzolun c. il. P. genel sek- J&ptı"'ı i"lerin tebarüz ettirilme ld "' b ld mokt'~~ 5 v hatlarımızın önümüzdeki ay da o ı.e;u a e ır 
dan idare edilmeyip ıamamiyle maktadır, t ı · . b. h si faydalı görülmüetür. altında 4o sanfaede ~I re er tX.t t faaliyete geQmesi iQin icap eden 1 t~I ihtiıari oldux.unu gOrerek belki Bu-yu·k bı·r sporcu "e oıı·mpı· /5 tr seya a Yurdumuzda ilk milli bava A b ket r .r • • hazırlıklar tamamlanmak üzere vrupaya are ı~ 
de haıret edeceklerdir. Bu ih· fad komitası Azası olan Lord pragramı tertip eftİ hatlarının isletilmesine 1933 yı dir. Derpiş ediJeP 
tiyart ıeeekküllerde biQ bir za· Aberdare yazdığı bir ıazıda lıoda bavlamıııtır. O zaman tah Keza gelecek sene Adana - Hortadır. ,•e ;J 
man kendilerine reklam rapa· Halkevlerinin biribiriyle ta !'İs edilen hava yolları idaresio Diyarbakır hattının açılabilmesi Yankee CıP~b•f'I.'-' 

di 0 or ki: k b 11 rı 
mazlar • # nışmasını ve Qalı"malarını ince ce 1933 yılında Ankara · Eskise iQin gereken hazırlıklara eim an ava yo 11 • ııs 

•Hemen herkesin vücudunu 11 I b H ld G 8 y kıl_.., bir · "Jtanbul, 1934 yılında da diden başlanılmıotır. . aşı ero r 1.,,.. Bir takım futbol maçlarında inkivaf ettirmesi ve sağlam ye lemesini bir çok bakımdan fay tedlr. 42 ton 8ğırlıl10~ 
görülen büJftk kalabalıklara ba ıiıımeei iQin imkAnlar mevcut· dulı bulan Cümhuriyet Halk A k ı • k b d 11 • tayyare dört . oıotôr '-J 
karak bazıları, ingilizlerin basket tur , Partisi evler arasında ziyaretler s er 1 e e e rı lltre benzin ile yol~.&0 
lan spor raparken onları seyret Bu teekılat tarafından neşre curet suratı saııtte " 

tertip etmio ve bunda ilk davra "Z&ml sOratl de 4()00 ~~ mekten zevk alan ve bunu ter· dilen bir kitapta beden terbiye u -'I. 
cih eden bir millet olduklarına si ve vücudu güzelleetirip sağ nan lzmit Halkavi olmustur~ Malsandıklarına verilecek Tayyare bat•' rl'~ 
hükmederler. lamlaştırmAk için rirmi iki Aeağıda C. H. P. Genel sekreter yUzbaeı Oray, takrl _,..-, 

muhtelif metod ta'8iJe olun liQinin tertip ettiği se.,ahat M ı · ~ k · ı t. b. t • tt • bir uçustan sonra P' ~ 
civar köyleri bir cumartesi günü maktadır, proğramını göreceksiniz. a 1ye e a e l lr amtm neşre l bı Hortada buluD8cı f't' 
O .. x.1edeo sonra dola11acak olurlar Bu metodlar ralnız stadyom "I ı· v kat t· f J x.· ı - d - ı- "- - d ğlni söylemiştir. 1'

1 
6' 

• v Temsil verecek Gideceği a a 110 e e ı, muvazza ce51 ve ma mu ur Usunun e Pfl A d ıarıO 
sa bütün köylerin sahalarında lara ve orun sahalarına taalluk hizmete tAbi erat tarafından ve· ı rayı aldıktan sonra sahibine res ROnra çore a a .ı.ıstıO".t 

1 · b etmiyor. İşlerinde Qalıeırken halkavi rerler . . . . ı mi ve matbu bir makbuz vere ı ve oradan da ,ti 
genç erın azan on birer, bazan Kocaeli Eski"ehir • Ankara rılecek bedelı nakdılerı~, malsan ce'fi, bedel sahibi veya vekilinin I So::lbllmpton ve fo1 /J 
da altışar kieilik takımlarla fut· jimnastik usulleri de vardır. w dıkl 1 ki h kk n 

insanların sıhhatli ve mesoı Balıkesir .Manisa • lzmir arınca a ınma ee 1 a 1 bu makbuzu vubeye göstereceği edecektir. ~ 
bul maçları Japtı~ını görürler. Izmı·r da bir tamim neııretmietir. Bu ve subenin de bu makbuzun ta rayysredekl 91 

olmaları için bu noktalara ria Manisa • Uııak • Afyon t 
Fakat bu maçlar, 011kiden Adana tamimi aynen dercediyoruz : rih ve numarasını kütük ve yar mUrettebathr. Dlğ601'6'J';P. ret etmeleri, uzun zamandanbe Gaziantep · Ankara t y 

olduğu gibi geliei güzel rapılma TAM M dımoı defterine ve bedel verenin oamerlkan bava 
ri 1apılan logiliz tecrübelerinin Siirt kendi vilAyeti kazalıırıoda · ve maktadır. Şimdiki köy sahaların Muvazzaf hizmete ıabi erat nüfuz cüzdırnının askerlik hane rlye nezaretloıP dl'I 

da muntazam futbol kaleleri •tl gösterdiAi bir neticedir. Ankara Adana · Mersin tan bedeli nakdi vermek isli1en sine razaca~ı H bedelinin alındı relerin mOşa~ 
cuda getirilmiotir ve bunlar i:vi Mahcur ve kaı·plere Sinop Samsun ler hakkıdda askerlik kanunu· ğına dair malmüdürüoün verece 41 I ,ıı 

1 "'ı· cevabı da dosvasında saklı•a ton a ı bir suretle muhafaza o unmakta- Liman haberleri nun 105 inci maddesinde: bedeli s 1 1 t' 
dır • J ait paralar nakdt miktarının 250 1i a oldu caaı izah edilmiv butunsıma bi tayY~, / 

Bu sabalar milli oyun aaha Adliye VekAleti EmlAk ve Limanımızda bulunan Türk A'u c TaJ yare hissesi hariQ • ve naen askerlik su besinden bu su ~. 
Ü bandralı A•ı·ııa vapuru iQeresin bunu mu-kellef .,eya namına aha retle gelen arzuhallerin bazı mal Nevvork • J. f>., -~ı ları birliği ile KarneQi tröst tb Eytam Bankasının yatırılması • • ı ..-: 

d b 1 · h. 1 ·d · e sandıklarınca kabul edilmiyerak hava yolları• idil, 
rafından vücuda getırilmietir. icap eden paralar hakkında bır e u unan 10 ısar ar ı aresıo rı Tüıkiye dafülindeki mıılean 8 b t l341 1 ·h e 42 " tıJ 

""emleketı·n her tarafında tamim ne•rederek alAk.,lı m• ne ait lUz yükünü boealımıe li d ki d b. 1 k 1 su a arı Y numka Calıforuıa ClipP i••'~ 
.ı.u v a " " ı arı a ve €Coe ı mem e et er ralı tebligata istinaden askerli r""s1•11•1n 9 .. 0 FrıtPs 

11 kamlara go-nderm· •· 0 t · manızdan rnhur eden hobubat ... .. 
J·imnastik, boks. au-re" "e .,u-zme ış,ır, ou emım d 1 ·ı·k k l ki b ı · d t h ·ıa• - kk ıııJ 

• • v • de denilmektedir kı: "Muhıtfaza yfü.üuü alarak dün gece lsıan ~ e çı ı ve ooso!o.s u ara res şu e erın en a sı • muze ere kong arasıodfl f1'I rtll 
faeliretleri da rapmak vartiyle edilmek ve nümalandırılmak bula hareket etmiatir. mı m.ak. buz . mukab.ıli . defa tan si istenilmek le Olduğu cart mu ha nakliıatına 29 ıtı8 
b. k k ı- ı k' d v k t k t d bereden aula"ı lmı"tır. dtt'· ırço u up er aQma .a ır. üzere Emlllk ve Eytam Banka Tavil zade vapuru ııehrimlı teıa ı ı a sıt e verır ıye ra Alınma ş;kli kanun ve tali· ğını bildirmekte ııd~ 

Beden terbiyesi ö~retmenleri sın4 ratırılması icap eden para tüccarlarından Karamancılara ait 1 zıh .b~l~nm~sına .ve b.a kan~nun matnamesinde sarahaten razılı 4 ı ton altırlılı tol' 
iQln yeniden bir kollej aQıldığı !arın sevkinde bazı mahkemeler tuz Jükünü bosaltmağa devam 

/ 
tatbıkını mubeJ)'ID Mılli Muda- olan bedeli nakdilerinin askerlik deniz ta11aresi 70 A 

gibi birçok gramofon plakları ve 1 ce teehhür gösterildiA'i bankı. etmektedir. 1 faa vekaletince tanzim olunan şubesinden havaleli istidalar üze cekıir. • t 
radrodaki neeriyat kız ve erkek umum müdürlüQünden alınan 7"""'====~=====~~ talimatnamede de; Bedel vermek rine muhasebe kalemlerince tan· •panama ıı;9f tı• 
bütün gençleri, sabahle1in kal bir razıdan anlaeıımaktadır. 1939 Jzmir enler istiyenler ya kendileri veya ve zim olunacak tahsilAt müzekkere ıının halihazır ,el~ 
kar kalkmaz, beden harekatı 1 

984 sarılı EmlAk ve Eytan killeri, bulundukları mahal as· !erine istinaden olınm sı ve ke dört deniz taff9~1 
r. b l t .k Bankası kanunivle kanunu me lı nasr"Onal CUQTI j k k sı'lecek makbuzların sahı.plerı· elı· ni tipte iki taYfll ,cd1 

yapma5 a av amıya eovı et· 1 ~ ı . ._, r' erli su hesine istida ile müraca edilmektedı· r. }\fe
8 

.. ,ı• JJ 
mektedirler. denı ve bu kanunun vılAyet, ve 1 ue verılmesi ve bedali nakdiuin ti ., "· 

_ _ . ' sa yet ve miras kelimelerinin tal lbir milyon müşteri- I at ederek bedellerini bir ve:va alındığının da bir tezkere ile ıareden ikisi /! ııt> 11'rJ 
Bu turlu beden hareketlerıo bikine dair nizamname hüküm iki taksit-ta vereceklerini bildire ııabe reisliğine bildirilmesi ve ııu visler ıçin şark. 6 ıJ '' 

den, OJUDlardan ve sporlardanı' ıerine tevfikan Eml!k ve Eytam nin uğrağıdır. ' cekleri, oube, bedel verecek ola belerdeo bu husus için ayrıca ikisi de Amerik•~~ '.11 
l.ıaeka ıon Jıllar içinde kampa Bankasına iktiza eden küçük, J d"d nın kaydına bakarak bedel ver tahsiltlt müzekkeresi istenilmesi servisleri için gtt lı f" ~ 

k k ahcur Ve kavıpl "d 1 Mal arınızı şim 1 en 1 lılzım gelmektedir. luumaktad r OıB ti çı ma , bisiklet turları yapmak 1 m . ' ara aı para. a mek hakkı var ise bE\delinin alın 1 • be 
"'e vürüıücu·lük de yapılmakta 1 rın va.ktıod. e tevdıi hususuna ıt• hazırlayınz. . d b. il 1 ı d' Oua göre muamele ifası hu ri bir kaç ay darı >'J 
• # • _ • na edıımesı lüzumunun allskalı masın a ır m n ° ma ı~ını ve susunun merkez ve mülhakat man işlemekıect.ır 0ı0" 
dır. Şehıı de butün bır haftayı ça mercıtere tamimen tebliğ edıl 20 Ağustos - 20 Eyhll 

1 
bedelinin kabulünü istida altına malmemurlarına taminen tablıgi servisler ıçiu bır • 

lıoıırak gPÇırenleri, cum4rtesi ve 
1 
mektedir. ,, - ~- .. razarak malmüdürlüie aöııdere· rica olunur. dört tanare ı~b•1 

, / .,. , il , 

Bunlar bir otomobile binip 
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Salih ııauıı diğeri Salih Zek i al t'yhi ne :: çılan ho· DALGA UZUNLU;ı..U ev ığı ızı 1 O sene e 40 e a ıstemıf • ı Kapı malı . 

1 
da 

u 7,50,8 şanma davasııırn ya ılı un duruşması sırasın : lt.13{) IQ 18'1 K k f h b . ·ı . - k " Koıa 1 
T A. · Q • cı. 120 kvv . b~evyor ,- na1n er ın ve •yrıhk mı yonerın ~ş ıkuze Kırma yok l1lhltteialeyh na ıuıua çık a rılan da\· et i ~· e h.u na nH ~ 
2Q K. · 19,7.ı m, IGl95 Kco. l!1 ır işi sabır ve tahammül rinde tesir gösterme_mış. ız~ Kozocı porlağı 36 bir kinıse hıılurırııadığıııdarı halısi le lııl:\ tt! blıg 

vv, T. A. P. 31,70 m · ıle takip ederse, zor da olsa sık sık mektuplor gond.rme Buğday- Çavdar iade fdilıııi• olıluliııııdaıı mahke mece il:lnPll ıelı-
9465 Kes, 20 Kvv, mubokkık bedeline vanr, işte ten ııeri kalmomıştır. Ve bu Sert anadol 4,~5 ' " 
Perşembe 3Q.3_939 b.erkese nasip olmayan bu me suretle kendisine 139 defa ge Yumuşak 4.25 liğal ifasına kanır Vt•rilmiş olmakla d uruşma gii-

12,80 Prağram zıyet, Amerikah milyoner Pol rek söxle ve gerek .. e yazı ile Yerli buğdayı 3,~5 nü olan 12·4 9~9 uiiuii s~at 9 da ~lersin as!i)'e 
12,3.5 TUrk Muzıği. Pi. ) Rizde vardır evlenme teklifinde bulunmu,- Çavdar :ı,25 hukuk nıuhkenıesiue gt1 lıllflSI tlksi ıaktirde hak-
l~,Oo memlekeı saat ayarı, ~· ııenç Amerikılı, işık tur. . . Anadol yulaf 3,So k 

111 
da U ıhl ru ş ıııa ya gıya lıııı da de va ııı e d ilr CP ği 

a J • ns, meteoroloji h o peı· ı eri. oldugu Montoz ismindeki bir Bun don ıkı ay evvel,. ma- Arpa ı eh ı j ğa ı 
111 

a k a 111 ııı a k a i ııı o 1 ııı a k ii Zf! re i 1 :\ ıı olu ıı ll r. 
18, ı S, l 4 Müzik ( Karışık pı oö kızı on sene içinde ı ile sinden dam Mantez Londr • d•k.ı ko- Anadol 3 8 7 
rem Pi.) c tam 140 defa istetmiı, onu casınd•n ayrılarak A~erıkaya Yerli ' ,5 

17,30 Konuşrnn ( lnkilAp latibi deima beklemiş, sabır ve 1• dönmüştür. 929 ıe?esınde_ beş Nohut şırk ~:!!•5 
derslerı • Ha 1 ke vi n don naklen) ba mm Ü 1 ile •tkının derecesini lıyan ve 939 seneaıne kadar f' asulye ana dol 1 O, 15 
18,30 Pro:rram anlatma· b l sönmüyen aşk bu avdet ıle tek y 1 f ı · 

" ga aş amışbr. . R' u a yer 1 3 50 
18,35Mot1k ( VırlUoılar- Pi.) Genç Amerikalı Riz, miJ. ror parlamış; mı.lyoner ız. Mercimek tark 4,5o 
19.00 Koııuşms ( Zıraat saati ) Yoııer olaıakla beraber mad- madama 140 ncı def~ ~ayat ı Sahlep 
19,~5 TUrk MUıiği ( Fasıl he- mazel Mantez tarafınd~n ka- arkadatlığı teklif detmbıştı~. Ka t Tatla çoğen 
Yetı) .. bul d"I . . . dın isnr karıısın a u racayı . B 1 

. e ı memışbr. Mantez fev ' . mil onerle ev l a mumu Tahsın karakuş ve arkad kalide güzel 1 d - 'b' kabul etmış ve y Cebri 
ları ) aş· zengin de deg· 'ld~ maF ıkgı tgı ı lenmiştir. . Susam 
•
1
0 00 · ı ır. a a ma t · · pheaı bun-t~ : .Aıans, meteorolojı haber hiındur ki •ık ne para dinler, şın en garıp ce Yapalı 
erı, zıraat borsası (fıyat) ne de güzellik dan sonra baılamışbr. . Siyah 
:ı o, 15 TUrk nıU i ... B . arar. Milyoner ile karısı beledı 
Çnıaalar . Ve ı gı bö u bidısenin Nevyorkda ye dairesinden eve geldikleri Şark 
1 R f' . clhe, Cevdet Çağ yle alaka uyand1rmasmm se .. ö Riı kar1ıına şun Anadol 
eaııı, e ık Fersau, Fahire Fer- bebi, milyoner Rizim aristok zl aman" mi os~ tir· Aydın 

n. ratla ı arı soy emış . k k Ok r arasında hususi bir mev O d'ır aımeltim ni Yı anmıı yapa uyanlar . M t r ki i "'l - n ıene . 1 G 
Sıfıye T '· . usa a Çağlar, . '.g.. etmesinden ileri gel- h t seaiole evlendim. Fakat üz yunu 

Ollfty mııhr aye K l t'ft'k 
l - N' . · a kımın iddetine rağmen ya· onya ma 1 1 ı 
• •şaburck peşrevi Bundan 1 M 1 1 - ç .. kil· Yozıat 2 - lsrnall H k . • t on sene evve . an rın ıenden ayrılacagım, un • 
bbr""k b a kı bayın - N şa ez daha 17 yaşında iken Ri b . kat'ıyen sevmedin Keçı kılı " esta - Bir k ıi k . , ıen enı 
g6rme~i ere yOztın m mer ez bıııalarından birin l muhtaç olduğun için benimle p· . 

1 · de ıark l ki b 1 ırınç er 

10,11 
69,70 
t0,12 
17 

yok 
47 
45,46 
52. 
90,85 
yok 
117 
129 
55 

1 L A H 

Tarsus Bele~i~e riyasetin~en 
Hr.ledi v '"' ıuizin gösLerflCPği yerde teslim olun

mak ve T~rsusun· Sucular ~öyiirıde vaki Ayrıklı 
dere uamile maruf mahal H~ civarında bulunan 
taşl~ı·dan rı umu rıesi ıııuci birıce olm~ k şartı le 

1 ıouooo adet parke taşı kapalı zarf usulile alına
l caktır. Bf.her taşın mulıamnıen bedeli allı kuruş 
ı dlup hevPlİ um~ımiyesinin muvakkat l~11ıinat ak-
CP:Sİ . 45Ô liradır lhal~si 17 Nisan 939 Pazarlesi 

j gii n ii saat l 5 de belediye erıct~ n~eni nde . ya pı!aca ... 
ı ğmdan istPklilerin şartnamesım beleJıyemızdtın 
t aramaları ilan olunur. 30 - 4-8 - 12 

i 1 i n 
S - Ziya a 8 . ~ ıcı 1 

• ıyahnı kazan evlendin. Mara 2.2 
A. Semai ~Eş nınl. Nışabnrek mb •gi . me.cbur kalmıştır. İtte 1 Hakikaten. M. Riz erte .. si 'Ce h'an 17,20 

Y gll ne ac u vesıl l d k Y Vakfa ait Gazinonun önündeki rıhtım divarlannın tel 4 - Zıya peşe N' •p. e ı e e milyonerle ta ' günü derbıl mıh emeye mu·, Ç y 290 40 örgü ve dig· er inşaitı açık eksiltme suretile yapıla-ŞBrkısı • Bin zebnın ,. ışabtırek nışaıı§tır. raceat ederek bu çok sevdiği i Kah 10~ 

içel vakıflar müdürlüöündeı 

an Suylersın Şarluc k d ı "h' bir a ve 1 caktır. 5 
·Vecihe· Kanun · . · ~i z 

1 ıza aşkı ilin etti- ~adı~ an ayrı m~ş;. mu ım \Badem, çekirdek Bedeli keşfi ( 500) liradır. 
6 - Azi" 6 ! d. . te ksı mı· g . 

1 
man 30 Y •ıında bulunan tazmınotta vermııtır • • 1 i Teminat mıkdarı ( 3 7) lira ( 5 o) kuruşdur. kı • Kırd en ~ - ~ışabUrek şar mılyoner, tekliEi kabüf edil- Senelerce süren sürprezle 

1 
bıçder . . gS munakaşa müddeti 25-3-939 tarihinden iti• ı geçırdı. nıeyin k . . . Tat ı a em tçı 

1 9 09 7 A . ce ço mütee.ssir olmuı le dolu bu Aşkın garıp netıce A 60 bareı. On beş gündür kat'i ihalesi 1f -4 ,, pa · • zız afoodi . N ışabu k kız da b' f . . • k • kA d cı ,. • ı ( 1r. ) d 1 kt 
sema· 1 e saz L ır ngıhzle evlenerek sıne t•ımam• ım ansız e- A k' d k zartesi günü ıaet ·' e yapı aca ır. 18 

• ondraya · · ı ·1 cı çe 
11 

e 40 j Mezkür inşaati yapmak istiyenler fazla malu-
8 - Refik Fersanın _ H' gıtmıştir. Evlenme ği mı Urfa Yaiı 90 95 I mat almak arzu edenlerin vakıflar müdürlüğüne mü 
kı • G6ğsDmde k •caz şar r İçel •• 75 racait etmeleri ilin olunur. 
9 s n acıp gittin Kürtları ehlileştiren adam· ------------- 1 25-30-4-9 

_- adedtin Kaynağın TU;kU • . • · nöbetçi 1 
Ba(irırna laş bas• d Kanıoının meşhur kurt ter ' sinız, fakat bıç Umıd etmedı j j 1 fi 0 

1 o . SadoUiıı Kıiynal,."''.: Tu biyesici Joe Lo Flomme, bu ğiniz bir anda ıivri diılerini E ezan e 
kU · D ağları hep ';tar ald r- vebşi hayvanları sürü ile ya- göstertrek üzerine ahhrlar!,, u ı (k · 21

.oo 111crnıekeı ••• 1 •y 

1

'. ko1ıy.. ender ••cılardondır. demiştir. ıs~?K!'Mr~ r 9~~ •• ~:.idir lusa onomi ve Artırma Kurumu Baskanlığın~an ~l,00 Konuşma 811
' Tuttu.ğu kurtları bir posta tay Kadananın şayanı dikkat :------------. 

2, l, 15 Esham tah · ın yareaınc doldurarak Montrea şahsiyeti olan Joe Lo Filam- Osmanh Bankası biyo k , vı t. kam Bo t b k' 
2 " _ - nu ut borstısı (fı yaı) s .0 n ye Nevyork halkına me, yaldız insanların u es ı t L A. N 
l,~fo Neşeli Plaklar. R teşbır etmiye götüren Joe ,on düşmanlarına galebe çalmakla 

~l~S)O Müzik (Oda mnzı·~i k f ları daha tayyaredeyken olduk iktifa etmiyor, ebitleştirdiği 
1; en ça eblil<"ttirmeğe muvaff •k ol kurtların insanların hizmetinde 
O~~~ullak Duygu - Klarinet ~uıtur. Uzun sakallı, heybet kullanılabileceğini ıöylüvor ve 
Zeki~ bornr • 1 inci keman 1ı avcı etrafını saran halka, gi fikrinde israr ediyor. 
Enver ~~Urerı - Vıoıa riştiği bu çetin işte aldığt ya En iptidai insanların dahi 
vv.A. M 

8 

ıcı • Cello raları göstererek, ''Bunlar tip teıebbüs ettikleri bu İl ancak 
jOr ) ozaıt · Kentet (La ma kı kadın gibi dirler, iyice ken bugün cesur Joe tarafındad 
( Klarinet dinize alııbrdığınızı zanneder muvaffakiyetle baıarılmiıtır. 
erteli için )

0 Yaylı seılar ku-
Allegro 
Larghetto 

~llegretto con va . . . P~r1ste 17 yaşında bir biz ve oau görebilmek için başka 
n.oO Mllılk ( K~ı~zıonı. meı.cı kız işlediği .relin lehli- care bulmayı hava gazı boru· 

Bereket verain itfaıyeci aevmemİf 

ra - Şer ~ Jecı 'A C k Orkest- kesırıe ı- asm1yardk 1 kide birde 
1 

d b' 
1 -1 t P • ltikın ) h' . . . ... 9rın en ıri ni deldığini ve bu 

"'au enechıager. p . ızmetcılık eıtığı evin hava ga suretle sevgis:J k k ;t Uş 
• Ar· . rıaıaveıa . . . . e sı sı gvr JBntın eerenad zı borularmdan bırını delmış mekle ş rsf Al Id ,.. "

1 2 • Breu l 1
• • e g. o u15 unu ag ı· 

3 er· teıy1:1n şa k ortalığa hava gGıının kerıh ve yarak şö 
1 

. 
8 

in 
• J.Strauss - BizPe ( rvıı:ı,ı bo~ucu kokusu ya) ılmağa baş 'tt . . y. emış. ereket vere 

4 • J St as ) 1 aıytcıyı esvrnemı·ş · 
r. , '· rausa - Pı>lka layıae<1: pıstronu bayana key- · 
~ h NUlzlader • Bana 8. d· fiyeti ma,sumane tavırlarla ha A İ 1 • k • 
d~ la calsroa ( Viyan~r ans ber verirmiş. Tamiri için der 8 0 r U 0 
~ 18 

) meto· hal en yakında bulunan lehim 
~ • Dostaı • MJıH~ el ustası. Çeğırılırmış . bir ha Adana Seyahatleri ' • L ··u v • • 

8 _ OJ>old • Çıgan Yortusu dıse hır kaç defa tekerrur edin 8!01z- Praterde ağ ce madam endişe ve şuphe 
rar cıc k acıyor. ftÇJar lek ye düşerek evin:iz içinde ince 9 

- SchlSnherr • Alp kö den inceye tahkikata girişmiş 
nln dans havaları YIUleri· neticede bUtUn şüpheleri genç 
23 00 Mu · k ( 1 · t · 
. ' zı Caıbe d uzme cı kızın Uzerinde temer~ 

23,45/24 on . n • Pi. ) kUz etmı'ş k• ı · · t' OJııns h l • sı ıı r sorgu ne ı ve y.ıııok'1 °0 erteri ces·ı ~ t · pro~rern· . nae. amıre gelen muhalle 
ıun le hinci usllsı sevdığini 

Yazan 
TAHA TORCS 

Yeni çıktı 
............. ~ .... 

Salış YP.ri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

ADANA 

--------------------· 

Memlekette t asarruf ha 
raketinin inkişafına hizmet 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
yepanlara kur'a keşidesi su
retile ıtşağıdaki ikramiyeleri 
tevzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 25 
Eyltll tarihinde icra olunacak 
ve her l\eşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacttktır: 

TUrk lira !ık 
ı adet T. L. 1000.-
4 ,, tt 250.-
5 tt ,, 100-

25 " ., 50,-
50 ,, ti 25. 

Ceman 85 aded T.L. 5000.· 
Türk liralık ikramiye, 

Aile sandığı hesabında
ki mevduatı k 'anın keşide 
edildiği tarih13 tekaddUmeden 
altı ay zarfında: 

T, L. So.· Tnrk lirasin
dan aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ıştirak 
edcektir. 

Yurtdaş 
Kızıl aya 

aza ol 

Nizamnameuin 37 inci rıı<ıddesi tevfik:.ıu Şu
h~mizin iki yıllık kongre~i mflrtın 30 uııt·u per 
şenıb~ giioii saat 17 ,30 da llalkevinde toplanacak 
tır. Sa)'ın iiyt>lerimizin ogiiu belli saatde Halke
vıne gelmeleri rica olunur. 

1- 2 

1 L A H 

l~(L Tapu mü~ürlüğünden 
Tömük karyesinin ala taş mevkiinde larafiarı 

Şarken Ahmet oğlu ~lehmd tarlası garlıen ko len 
\lehmel vtı çocukları tarlası, şimalen Ali Kılıç ve 
lbralıim kızı Elife larlası, cenulwn şose ile çe ~· rili 
bir parçada 3 lu~ktar 9000 mPLre murabba larla 
nrn senetsiz oLı rak şilı Alirıin tasarrufonda iken 
bundan altmış St ne •~ v,·el n·fatile oğlu ibrahim 
,.e kızlara Ay~e v~~ Haziyeye leı k ve il>rahiminıle 
40 sene evvel vefa tile hemşi ı eleri lHPZlrnre Ayşt~ 
ve Raziyeye terk v~ HaZİ)'tmin de 37 sene evH~ I 
vefatilP hemşiresi uwzhure ı\yş~j e terk eyl .. cJi 
~inden bahisle köy ilmiilıaherile A)şe rıauurıa 
tescili islenmişlir. 

ilan larihind~u iliLaren ıo giin sonra yani 
8-4•939 tarihine miisadif Cumartesi giinii rue z ~fır 

·tarlanın hukuki ve evsafı111 lahkik v~ LP.tk ik etuwk 
Ü'tPre nrnhalline memur günderilecektir. Ahlka~ı 
olanların lavın olunan ıuiiddrl zarfırıda elleriudt•k i 
vesikalarile · birJıkte ıa·pu miidiiriyetiıw uıiiraca
~tle kPşif giiuii mahallinn gelt•cwk UIHuıura i~tir41 k 
P-\IPm"leri il3 '1 ol•ırıur. • 

a 
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SAYFA4 YENi MERSiN 
-----------~------~--------~~~--~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

~~~~~~-~~------------~ r D~~t 1 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.rER..SİN DE BUL U:RSUNUZ 

gündelik Siyasi Gazete 

. Mers·ın ı ı Yıllıh fasılasız intişarın yeni : da muvaffakiyetini halktan 
gördüğü rağbete borçludur. 

y EN İ 1\1ERS1 N : Sizin G~zete_nizdir Dertlerinize dileklerinize YEHI 
M ER S ı N sut un lan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN 1 TBAASI 
taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle ·yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mer in Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

D=fl(g(Rı lID@W@L! ~~ıJ~rM~lb[grM lXl&~rFlb(g~(b(g 
KİT AP G-.A~ 8TE VE ~ECJY.ı:U A. 

Tabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler (vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Dikkat 
Ülgen ıtriyat deposıında 
Seyyar ondüleci fennin en ~on Elek 

triksiz nınkinRsile 9 aylık Permenat, saç 
kesme nıaşa ondülesi, su ondülesi ya
pılır. Arzuya göre isteni}en her renkte 
saç boyanır. 

Adres: 

Permenat 
Saç kesme 
Masa ondülesi 
Su ,, 

Saç boyası 

Lira K. 
2 00 

30 

50 
1 25 
2-6 

Uray caddesi o. 24 Ülgen ıtriyat deposu 
Ondüleci 

SEYFi 
Pazar gUnlerl Emniyet Otelinde bulunmaktadır. 

HALK SINEMAStNDA 

apon Gülü 
-

Matina Saat ıs,sde Su va re saat 2 lde Başlayacaktır. 

GELE O E K.~P B.._O G ~ .A M: 

Sırnaşık kadınlar 
Yeni mersin basımevinde besllmıştır 

cOhUnil k a zan mı ş olan 
OLGEN Kolonyaları ve 
Losyonları ve Kremleri 
Briyantileri, ve bilhassa 

Saç Eksirler 

Şayani takdirdir. Ba ştaki 
Kepel<leri izale eder Saçta 
rın dökülmesine mani olur 
Yağlı değildir Kokusu ga· 
yet latif bir Losyandır bir 
kere tecrübe etmek k:1· 
fidi r, 
Markasına dıkkat ÜLGEN 

ÜLGEN 
uray caddesl Ülgen itriynt 

Deposu No 24 -
Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annverdi 
SP.r i v~ ~ğrısız siiırn~l l 

1 
yapar. ı 

Fakir çocuklara parası1 · 
Adres ; Tarsus paşa ge 

zinosu karşısı 

Kurulaş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100 000.000 TUrk lir•81 

Şube ve ajans adedi : 262 ı.,ı 

Zirai ve ticari her nevi Banka mua111ele 

Para biriktirenlere 2 8. 800 lira 

ikramiye verec~~ ~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbsrsıı ıl 
hesaplarında en az 50 lirası bulananlara sene~e ';.,I 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre k 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Llrahic 4 000 Lira 
4- " 500 .• 2.000 ,, 
4 250 ., ı.ooo ,, 

'• 40 ,, ıoo ,, •.ooo ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo .. 
120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3.~oo ., ~ 

DlKKAT : Hesaplardaki paralar bir te•' /. 
50 liradan apiı dütmiyenlere ikramiye çıktlt' 
tirde •/• 20 fazlaaile verilecektir 

kur•abr HDede 4 defa, t EylGl, BirlaoiJııaauıı, 
.~ 

t hutran tariblerlnd.e çekilecektir. 

Y E N i M E R S i N 'r-----•-1111
•• 

1111 

Nüshası 5 Kuruştur 1 FOTO GUN 
Abone ı Türkiye Hariç ! . . b. R . ı.t• meL ,·.ti!' 

ı.,. ıyı ır esrm çeR rr R ~ 

s:::·::k .;: Kr.. 2~:~ ~ ı l FOTO Güne Bir defa uğra 
Altıaylık ooo 1000 FOTO GÜN: Reaim çeker. 
Oç aylık 300 500 ı • J. ~f· 
Bir aylık ıoo Yoklcr. 1 Foto Gün;Afran ııman ya,,~ 

Resmi ilinatın sabrı ıo '• Foto Gün; Amatör iıleri g6rlf• 

Kuru,ıur. _, 1 i Her is Foto Günden temiz ve sür atla ~ 
Gu•• ven 111 Adres: FoTO si'/, 

l&I Bozkurt caddt'~ 
Sigorta Sosyetesi ,1·~811118811. au1111unn••.·~~ 

0;010 lrath Aile sigortası 
hakkında bir misal <•1111/Billlltnlml•:•utl•:•tla ·~ 

30y.,.::.ı:ı~~m·e~s.e §Türk Hava KurLJl1' 
1 

ne müddetle 5000 hraya sıgor · 

1 

at olursa bu ~üd~et zar~ında = b üy ii k piyango s ıl 
her sene 193 lıra ucret od~r. 1 O , 
Sigortalı vad.ede hayat~a ııe O 6 ıncı keıide 11 Nisan 1939 dad-'"M~ 
5000 lirayı bızzat alır. Sıgorta· cWt k .k • 2 lif~ 
1ı vadeden meseıa •igorta oı- ımı Büyü ı ramıye 00,000. 

1 
~ 

duğu tarihten bir sene sonra : Bundan başka 50,000, ~o,o.oo,_ 2~.co:>; hr• ~j.,,.~ 
vefat ederse ailesi aşağıdaki O lerle 201000 ve 15,ooo hrahk ıkı adet !'1~ Is 
paraları alır; Yeni tertipten bir bilet abrak ııtır• 1 Sigortalı meblağın ®behmal etmeyiniz. Sizde piyangonun meıud~ 

% 10 u derhal.. lira 500 lan arasına girmiş olursunuz. 

24 ıene müddetle , '0000000000 * OO+'#@fl..,,,. J 
her sene sermaye· / 

nin % 10 irad ola- ~'-----·--------
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince ıi-
tortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigortı\nın vadesinde, sigorta
lı berhayat iıe kendiıine, ai

t gortalı vadeden evvel ölmüt 
iae hak ıahiplerioe tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orgun 

Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrük karıısm~a : 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
e ve müatahzaratı 

bulunur. 

.... l'l.I ' 1 '~ 1' 1 Kulak Boaaz, Horun :1 uta ıa~-, . 
DOK.TOR. 

Ziya benson ,. 
·"' Hastalarını herglin saat onbeıteP 

ıile muayene ve tedavi eder. *' 
1 Merııio; Yoğurt P""'' Heo•ane eli~ 

. o ,.il Lisan Aranmak istiy• 
Fransızea Muallimi ~ 

HUSUSİ DERS V~~ 
Ücret Ha~krnda MiişldiJp.,sendlik. G~ 
Şehir; Haricinde olanlara Mektaplada fJ"' / 

Arzu edenlerin id~reh'" 
muracaatıarı 

Seker Hastalığına karşı , 
Çavdar Ekmeği kullo11ır; f 

Ç.tvdat Uull Sall~) tll : \oğt. ıL {JI 
ŞiikrO 


