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lngiltere-Sovyet Bir_!!ği müzakereleri. Mareşal albo 
Sovyet Rusyanın İngiliz mukabil tekliflerine! ispanyadaki yabancı 
bugünlerde cevap vermesine intizar ediliyor gönüllüler 

Başvekilin misafiri olarak 
Mısırd bulunuyor 

Molotof, ingiltereı1in l\1oskova 
elçisini l{ a b ıı l etti 

8. Çem berlayn Avam Ka·marasında beyanatta bulunurken; 
Amele Partisi mebusları lord Halifaksın Moskovaya gitme

sini istediler. Muhafazakarlar bunu reddettiler 

Bütün lngiliz ve f ransız gazateleri Mos~ova ile yapılan müzakerattan ~a~sediyor lar 

Zafer geçidinden 
• sonra ıspanyavı 

Mareşalın ita/ya kralından kral Faruka 
mektup getirdiği doğru değil 

terk edecekler Ankara 11 A.A. (Radyodan) 1 tanıemasını ve ikı memleket ara 
Kahireden bildiriliyor: sında samimiyet ifadelerinin tea 

Ankııra 11 A.A. (Radyodan) Libya Valii umumisi Maroeal 
Burgostan bıldirildiğine göre Balbo Baevekil Mehmed l\tnhmut 

fspaoya hükumeti Zafer geçidin paeanın davetli si olarak Mı sırda 
darı sonra bütün yabancı kıtala bulunm~ktadır. B~ ziy r._ı·et mü-

ı k~' ki . nasebetıle Baevekıl ezcumıe: 
rın spanyadan Qe "ece erıne 

d · t ·ıı h-kA ı · t · ı ltalyanın birinci pltlnda ola· aır ogı ere u ume ıne emı· . . 
. . rak gelen bır sımasınıu Mısır 

nal vermıetır. makamatını iegnl eden zevatla 

tisioe medar olan hususi bir z 
yarottir. Demielir . 

Elmuknttam gazelecıi; Mnreeal 
Balbonun kral Fnruka halya 
kra l ının bir mektubunu tevdi 
ettiğ i n e dair olan haberlerin asıl 
sız ol duğunu ve hakikatten ari 

bulunduğunu yazmaktadır. 

ldvr gazetesi: Sovyetler Birliği olmadıkça kollektif emniyet İtalyanın 
birliği olamaz ve mukavemet cephesi teşkil edilemez diyor. Bahri kuvveti 

- - --- -------------
Dük dö Vindsör 

------------ -· - ------ ----Ankara 11 a.a (Rudyodarı)- ni kali &urolle reddeyled ı ~iıı\ ı Londradao alctı~ı lıir habe Ankara 11 AA. (Radyodan) 
B. Çemberi ay~ Avam kıtmara ve So\ yellerin babii ve haklı rtı göro, eı:ter Sovyetler birliı:tı Romadan bildiriliyor. 

Siyasi Liderleri sulh vazifesi
ne davet ediyor 8.1lıda beyanatta bulunarak logi 1 olarak İngiliz vaziyetini şüphe!i 1 

logil iz teklıfini kabul edel'se 
1 
İo halya Bahriye Nezareti müs 

~ı .. Sovyel müzakerelerini eu 1 gördüğüuü r a1.1yor. gıltore geue_ı kur~ayı Sovyet.er 1 tasarı mecliste deniz bUıçesinin 
~JQk bir ehemmiyet ve en mü Fran sız maıbuaıı da ayni le te~.asa gırecek~ır. , müzakeresi esuasında boyanalta Verdün a.a. - Verdün muha yet vereceğiz? Mazide Qıkan siya 

lııın b. . - • d · tt bu 1'09r gaz~tesı de.' 1 b d ' k ır mesele olarak \akıp et· mevzu uıerm e neşrıra a lugiltere Frausa ve Sovyet I bulunarak yakın bir alide ftal· re e mey anını gezdı ten sonra si ihti l afların mahiyeli ne olursa 
ltıekıe oldukunu ve !\loskova bü lunmnktadır. . . . ' - · dük dö Vindsor Amerikaya hita olsun harpten içtiııap etmenin tllk . . . . . _ · . ler bırlığı arasında katı bır an { yanın 35 biuer tonluk 4 zırhlı 

alçısının ıkı gun evvel Mo- Maten gazetesı: laijma yapılacağını ve Sovyeller b' k k .. 
16 

ben radyoda irat ettiği bir hitn . süksek ehemmiyetini bütün zi 
1010f tarafından kabul edilerek Sovyfl t hariciye komiser mu Bırlıği olmadıkç11 kollektıf em • 26

_ ~~r ın ton~u 4 rov.azor, bede bilhassa dem iştir ki: manı darlnra muslihane bir ha 
teklifimizin kendisine verild iği ni a~ini l\lo:otofun milletler cemi niyet birliği olmaz ve mukave J Buyuk krovazor, GO torpıto muh c - Nef8ime cebrederek ih çaresi bulmrık üzere yeni gayret 
96 

ihtimamla tetkik edileceğini yeli toplantısında bulunmak üze met cephesinin teekilioe imkAn j ribi ve yüzden fazla denizaltı ti yar otmiıı olduğum sükütu bu ler snrfetmelerini emreylemek le 
•ö1ıeıniş, eimdi Sovyet cevabı· re bina\ . Cenevıere_ g t ı eei yoktur diye yttzarak _eun~ da ilA gemisi olacağını ı;öylemiştir. gün ihlal ederek büyük harbin dir. Beynelmilel Asayiei, omniye 
llııı beklımilmek\e olduğunu da muhlemeldır. Bu surelı hareket ve ederek bu guııku ~ap~I· tıski bir muh~rlbi sıfatiyle, insan ti ihya etmek tasavvurunda 
•öılerine llAve etmietir. Sovyet Rusradakı bazı endişe makta olan miizakeler uetıc~sı~ çı· n Japon 1 b 

A k 11 
.R d d • leri izaleye maıuf\ur, demekted ir den biz keııdi hesabımıza nıklıı - ıgıo ir daha bu kadar zalima 1 bul unanların ynl oı:t bir Fransız, 

r n ara a.a a yo an . · d' ne bir tahrip cihetine mılpteltl bir halyan, bir Alman. bir Ama 
"Olldradan bı.ld 'ırı·ı ·ı 0 or·. Fıgnro gazotesı: nız ıyor. · l olmama.. h 'I l · k f ' harbinin J 5 gün ük Dını arare, o emennı ri alı veya bir ngiliz olurak de 
Q Dün avam kamarnsrnda B. p t ki •ı • • elliği mi beyan ediroruru. Ah :ıli ~i l iyi bi r dünya valandaeı sıfa 
b 

11ınberıa,o ıarafırıdan yapılan 8pan1 n . e 1 1n1 Bilancosu si harp istiren bir tek memıe tiyıe harekete gecmeıeri ııızım 
.~hnatın 11onlarına doğrıı söz ş k' (AA') R 1 ket meçcut olmarlığına katiyen dı r. Bunlar kendl milletleri için " 1•ıı · · ı d uog ıog . - esmen \ 
b amele partisi lıderı ... or Al dd tt• •t 1 b . . . . . _ . kaniim. Beynelmilel mukabil a n menfaa ti hepimizin mensup oldu 
q•lir k k ' d k manya re e 1 1 a ya u bıldırıldıgıoe gore, nısan ayının . . . . . a sın Mos ovaya gı ere • f laema daıma keııdılığınden husu ğu büyük dünya cemaaliııın 
~abııen hariciye koıniseri Molo kl•f •• h• •• •• ı .. son on bes günü zarfında Oinin le gelmez. Bazan oııu aramnk,,meofanlinde arıımalıdırlar. Son 
Oha mu·zakereve gir tc:mesiııi te 1 e muza ır goru uyor 1 muhlelif cephelerinde 504 Qarpıe l · - k · · f -

t , "' . · onun çın muza erore gırışmek harpte oleoler namına, foeıynn 
e bu iei tevsi etmesini teklif • • • • • d. . d F \ ma vukua gel~ıe ve bu çarpış lhımdır. Siyasi gerginlikler, ih ı ar namına, şimdiki g enQIIk na 

lltınıetir. . AI ma~y~ Fıkrını değışlır ığın. e, ransa m~larda_ 31,66t> ~a~oo su~ayı v~ tilAf_ halinde bulunan ta !opleriıı l m ınn siyasi liderl eri bu vezire 

' b"Atnele p.artl~ı me?usları .hep ve İngıltere muhalefet etmıyecekler erı ölmue. 512 kıeı de esır edıl h :ı. llıne medar olacak olan bu n in ifasında az im göstermelt,e 
96 ltden nlçın gıtmesın demıeler 1 miştir. Çinliler tarafından elde 

1 
hüsnüniyet ve fecUıkdrlık zihniye davet ed iyorum Herhangi bir 

t ıtıuhafaıekllr mebuslar bu 1 Aoknra ıı A.A (Radyodan) istinkaf ettiğine muttali olmuetur , 0 iilen harn malzemesi ise 275 tinin zayıflamaınnı intaQ eder. hükumetin kendi milli siyasetin 9klir i k · tı 1'1- .... f 
rll tasvip etmedi lerinı 8

1!>
1 I logiltore Nazıı·lar mtClisi ha- j Iogiliz parlameutoeu Papa ta· at 1445 t{ıfek 56 maklnelitüfek Arkı .daelarımızla iyi gecinmek de elde edebileco~i en bürük 

tak eöyle ;n ie•erdir. l riciye komitesi toplantısırıda; Ber rnfıudarı yapılan teklifın tatbiki' ' ' . . 
1 l ic,ıia ferden raıımnğa alıştığımız muvaffakiyet, insanlığı bu gün 

'B ç b 1 ı n . • b' t Al · ı f d 21 otp ve 5,757 691 mermıdır. t 1 . b . 
ltıukab·ı emk ~fr ayu soln ykapı a lınden ~yarı ros~ı alınakn . ır. ı~· , noktası_nl dan .. matnby~. abraluın dan Diğar taraft .n Çinliler 96 şey erı eynelmılel sahadu f~pa tt hdit eden müıhie fikibotten 
b ı le lı lere ge ece ceva bere gore Vaııkan te lıflerının reddedı nıesmııı a ıı u n u• \ madı~ımızden dolayı medenıye kurtarmanın zaferi karsısında 
b'. beklemek lazım olduğunu 1 

Almanya tarafından reddedıldi- 1 ğunu ve bu proj enin lntbikinrle Japon tankını ve zırhlı otomobi tin harap olmasına mı sebebi hiç kalır.• 
11dlrınietir ' ğine, ita ıra Papanın bu teşebbü : F_raııı~a. ve l~olonya için ~üekül liııi tahrip etmioler, 3 Japon 

1 .. Baevekildeo ilk lngiliz tek eünü yalnız tasvip ile kalmıya- 1 bır vazıyet ıhdas edeceğı, ma· 
~fıniıı neden olduğu eorulmue 1 rak yardımda bulunmak arzu· 1 mafi Almanya fikrini değiştirdi· 

9lllbertayn buna. cevap vermek suucta olduğuna, ynloı7. bu le-
1 
ğinde Frantta ile logiltere proje 

len irn~tina etmietir. 1 eebbüsü meydan~ ;er~e.mek iQ in 
1 
y.e mu~alefet etmlyeceği kanaa 

Buıüu logiliz gazeteleri Sov ı bu hnUı hareke tını bıloırmekten lındedır. 
ht - ı · ı · - k k•tı· ogı ız muza eratı ve mu F R • • 
tar.~ teklı~e verilecek cevap eı J ransa eısıcum-
di 

1 
da mutalealar serdotmekıe 

r er. 

lıı . Oazetelr, So~yel Husrenın 
R•lter ,. 

t e il 8 Ve F ranEaııın Polonya 
)e 

0ınausaya verniQ'i garanti 
•iııilllilırthir olmasile ıktifa etme 
l>ro· t~taiye etmekte te Sovyet 
~,,~eeıoio bir sürü yol açtıAını 

etınektedirler }) . 
0 11 Herald: 
~Jetlerin, lngiliı teklifleri 

a. Potemkin 

huru B. Löbrün 
J\11eclise hitaben bir 

bulund11 
mesajda 

imparatorluğun muhafazası icin kara, , 
deniz ve haoa kuvvetlerine 

olduğunu bildirdi 
itimadı 

V Q .Ankara 11 n.a (H:ulyodaıı) touıeldı·dir. l!'raıısanın lı:ıkkı 
f '!ovada B. Bekle , Pnristcıı lıilıliriliyor: l ı:ı muhafaza ic;iıı kondit-ıiııe 
~tQ•fq• Ve ~A08 '-o 1 J:ı · · J J ;·ılı lank SllJ'OltO kuvotiııe daya.na r ı rrı R - ! raıı:n rt·ı8H'Ulll Illl'll 1. - , • w 

• • 1 • • • ' <"nğımlaıı lıiy kim e ~iiphc et vaya gıttı l'Üll modi..,o lııtnboıı yerdığı ı· 1· l meme H ır. 
Var Ankara 11' e.a (Radyodan) mesajda riya eti uiiııılıurluk F k l . I 

8otad · . . • . . . kl 1 nnı~n ·ara, ı enız, ıavn 
an bildiriliyor: ı ıçııı ııamz 'thğınıı koyma - ı . . . . . . 

l{ Sot1et Bi 1 lk devletleri /1 1.. 1,, • t.k l kuvctlorıdo ara;,,ısıııınzeııgınlı 
llrici . r eş . ı:Plll c unynyn -'-' rnıumııııı ı~ ı - ! . . , . ·. -t . t . . 

lııı.. 1 • • fe komıser muavını 8. p 0 1 • ·~· .

1
ğı~ it, san.ıtl~.u, .tlıın \O mu-

'41 .. ,u n- - rar 'o dovamhlık ı~teuıgını . . . 
lıerken Ukr?eten ~Joskovaya do rii , _ • " . . . . _ lı.arrırhmn kıyıueth yanln.~}a 
80~ 11 gayrı resmı olarak V.ır g steırnek ı~ııHlıı. İstıkhal holnylo vo do thrııın. olun ,,.u,-o 
p Ya u~ ı · ' ~ 
Cloıı, n ramıe. ayın onııociu 1 niiz knrar ·ız vo ıliiııya istir:ıp ·ı ııile imp:ll'tol'luğu muhafaza 

fııırJ 11 uaevekili B Bek tara · · · l d · . • . 
li an knb 1 . . .. ı çım c ıı · ı•ıleı·c i"'riııo oıııiııılir. Dcınıs en 8 u edılmıe fe r (:tl e· I .. o • 
Ut, 011 ra Yoluna devam etmiş l1~rarnm ıhınyn ıumızıııııosi Tımıriiıı lııırada İııgiltcro dost 

iı;iııdo kondiı:ıi110 dii~en yeri is luğııııa i~arnt otmi~tir. 

harp gemisini batırmışlar, 10 s 
kadar tayyareyi düşürmüşler, on 
56 kilometre demiryolu ile 7G kil 
lometre kara yolunu bozmuşlar 

dır · haberler 
14 mayıs 23 bulgar komitecisi 

Paza_~~_nü j' Dobrice hududundan Ro· 
Alayımı.za me~asim manyaya gittiler 
le sancak verılecek 1 

Ayın on dördüncü pazar Jandarma/ar tarafından yakalanan ko-
giinü ~clıriıııizdeki kahraman m iteciler kactılar. ikisi 6ldürüldü 
alavınııza ti.frenle ::;ancak ve- ' 

rilecektir. Ankara 11 ... \.A. [Hadyod:rn]- Hnvas a,j:mı:ı ı Biikreşton 
.Yapılacak föreıı i~in lıa- bildiriyor: 

zırlıklara devam oılilıııokft•dir. Henüz tocyyiit etmi~·ı•u hir haherc gfüo 2!1 Bulgar J"o-
Tötoıı Atatürk pl:ljı dva

rın<la yapılaeaktır. P>'ogram 
hazırlanmakta.dır. 

THrcno hiif iiıı lıalkımız \0 

tc~ekkiillorimiz iştirak e<lccok 
lordir. Oı·ta okul iamamon ve 
ilk okullarıu d(inliiııcii vo ho

şiııci ~ııufl:u·ı dn tiiroııdo bu 1 u 
nacaklardır. 

Alay komutanımız förorıue 
kıymetli hir ııııtnk ~iiyliye

cekler Ye mleriıııiz ~anlı Hnn

cağımızı muha.t'az:ı. Pılt.wokle

riııe dair yeıııiıı .. Pılel'oklı•rdir. 

ınitc<'isi siltı.lılı olarak l>ohrit·o lıucludunJaıı Uoıııaıı.'•aya 
goçmi~lcnlir. Hndnita Homaııya ,jandarın:ı ları tnraiiııılnıı 
yakalaıımı~larsa da ınulıafrnlanı taarruz ı dnrek k:ı çmnya 

ha~l:rnu~lardır. Huıılarıları iki"i i>I tl iiriilınü~ , o diğorlcri 
kaybolınu~tur. 

Bu hareketler Dohrico<loki Romanya c~rnfınm mülkii

ııo ve bilhassa tan'nrp f'ahrilrn8 ı · n!ıibiııin ~alı ısıua Ye miilkii 
nP ınüün ccl'ih hnlunuyordn. 

Kral Emanoel ve Prens Pal Napolide 
-------------=..,....--~------------

.Ankarn l l .ı\. A. [Hadyoılıın]- Homad:rn bildirili,\ o r: 
Yugo~l:ıv~·a Kral ııaihi J>rcııs l'ol, i tnlya kralı Viktor 

Bıııanool ile bil'liktn <loııi;ı; geçidinde lmlunıııak iiuu Xnpo
liyc golmişlerdir. 
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Toprak ma~sulleri ofisi Lise ın ual ıi m mektepleri Güney Yurtda 
- Folklör 

1 
Oe;1,ıbo:;j 

-------------------------------------
lağve~iliyor ve orta mektepierde Atalar Sözü - Oeyişet 

-7 -()-

Bülfin Monblan sHsilesine. Şamoı - Gidecekmisiniı? - Bu sizde 
nikse cephe ver.en Suua dağ- pek Ala biliıoreunuz. Hatta, siz 
tarı üzerinde Pasi sanatorıomun den btr eey r ica edeceğim, sizi 
da onu ilk defa ziyarete gitmie· çok seven bir ölünün hatırasına 
tim • hürmeten. Kızınızı bulunuz ara 

Buğday işleri gene 
Ziraat bankasına 

verileli 
T~prak . mahsulleri ofisinı~ j 

Ders kesimi ve imtihan 
günleri tesbit edildi 

IAğvedılmesı kararlaemıetır. Oft ı Lise ve orta mekteplerle. 
sin idare ettiA'i buğday ieleri es 1 mualllm mekteplerinin 1938 ·1939 
kisi gibi Ziraat Bankasına cev ! ders yil ı , ders kesimi ve lmt\han 
redilecektir. ' ların yapılacağı günler ile 1939 · 

tibıtnlarına ı eylOlde başlanacak 
tır. Liselerin son sınıflarıoın lmtl 
hanları 8 eylOlde, parasız yatılı 

Derliytjn: Sa.it Ugnr 

• Al kuzum ver kuzum. 

• Ark atlamaz, köprü geQ' 
mez, ioi kao, dısı gön. 

• Atın ölümQ arpadan otsuo 
Manevi tezellül ve ruhi bü· ıınız. lnsao hiQ bir vakıt çocu 

tün iztiraplar onun haıat muu ğunu karısını ıabut kocasını 
zenesini bo1.mue verem bae gös- terketmemeli. Sizde benim gibi 
termieti. Ailesinin hırçınlıkları kabahat islediniz. Orada kalacak 
onu, kocaıı.ından nafaka isteme· 

talebe müsabaka imtihanları 5 ey 
lOlde, muallim c:ıektepleriyle, orta 
mektepler, liselerin birine\ ve 

• Aç tavuk kendiıini darı 

anbarında görürmüe. 

• Aptalın korkağı taşın bfi· 
yüğüne sarılırmış. 

sini israrla, tehdiUe tesvikleri bu hm. Kızım, evinden çıkmamakla 
mariz ruhu harıibettikleri kadar haklı1mıe, eimdi anlı1orum • . • 
onun asil hislertni kamçılayamı- Fazla konuşmaktan forulmuş, 
rorlardı. bitkin bir halde ranından hiç 

Memleketin her tarafında bu 1940 derE yılında kayıtların başlı 
lunan silolar da bankaya geçe 

1 yııcağı ve bUtuolema imtihanları 
cektir. . . ı nın yapılecağı zamanlar Maarif 

• Atımına gelmez domuz 
olmaz. 

- Buda hata ! Sanki inat ayırmadı~ı bir kitabı bana ieare 

Dahıtde ve harıçt~ buıtday Vekl\letlnce teı.bit edilmlştir. lmti 
alım ve satımı bundan sonra Zı han sualleri Maarif Vekaletinden 
raat Ba ı kası yapacaktır. Genel mekteplere gönderilecek, olgun 
ofise bağlı olan afyon işleri de 

1 
Iuk imtihanlarının hangi günlerde 

beynelmilel mahiyeti dolayıslyle 1 yapılacağı da ayrıca aUlkalılara 
müstakil bir idare olarak afvon 

1 
bildirilecekllr. 

ikinci sınıflarının bütllnleme ve 
engel imtihanları, orta mektep bl 
Urme imtihanlarına dışardan giren 
lerln imtlbısnlartyle mezuniyet im 
ti hanları 15 ev Hl ide bitirilecektir. 

• Az verme hırsız ederaio 
çok sö1leme arsız oderaiıı . 

• Aman beyler diyeceğiıııe 

aman daı!'lar derim. etmekle ne kazandı. ederek Senpolun bu bahis üze 
- Pek çok eeyler. Evveııı riae ıazdığı nasihatlarıaı oku 

bütUn mezelletlere, bütün baka maklığımı rica etti. Sadık kadın 
retlere kareı benliğinde asil bir lar sadık olmıran kocalarım, ri 
hissin idamesini bulabildi. Bazı ne sadık erkekler sadık olm1-
elmaslarını satarak bir müddet yan kadıolarıoı takdis ederek 
bucala,abildi Sanatoryomda sa . . 

inhisarı sekline sokulacaktır. An 1 Ders kPsimi ve imtihan 
karadan eehrimize gelen toprak 1 

ı başlangıcı 
mahsulleri ofirıi meclisi idare rei M ll1 kt 1 l · t 

L\selerln son sınıflarının me 
zuniyet imtihanları 9 eylOlde bsş 
lıyacaktır. Liselerin son sınıfları 
nın olgunluk imtihanları 18 eyll11 
de bitirilecektir. 

• Aya~a dolrunmadık tef 
olmaz, 

• Ayranaız tsım, 

baeım. 
• Açma kutuyu, 

kötüyü. 

ağrımaz 

• . . ızdıvao bağını asla koparamaz 
de b\r oda iegal etmıatı. Ondan . . .. si ve umum müdür vekili eski ı ua m me ep er nın, .or ~ Maarif Vekllletl, derslere baş ' 

!anacak gDnlerl ayrıca tesbit ede 
rek mekteplere bildirilecektir. 

• AQ'aç fidan iken ekilir. 
• Ummadık tae bae 1arar. 

tamamile nakdi muavenetimi giz lar Fı1kat bu benım ıçıo imkan 

lirerek daha muntazam, daha ! sızdı • . 

mekteplerle llselerin blr\ncı ve 
lstanbul valisi Reşit ve umami lk' 1 rı d 31 1939 _ _ ınc sını arın a mayıs 

zengin bakılabilmesi için direk - Nasll ımk9.osız ? 
sirona emirler vermietim. · - Süpbesiz, bana sadakat 

mudur .m.u~vini ıakirin istirakiy gOnU dersler kesilecek.Ur. L\sete 
le meclısı ıdare dün eehrimizde rio UçOncQ sınıflarında sözlOye ka 
bir toplantı yapmı~tır. Toplantı 1 ol rın isimleri 3 haziranda ilan 
da bu hususlar üzerinde korıo :du:cek ve 7 haziranda sozın im 
sulduQu tahmin edilmektedir. Uhanlarla dışardan liseyi bltlrme 

iş ihtilaf /arını uzlaştırma 
Nizamnamesi 

ve tahkim 
- Onu seviyormuydunuz? göstermiyen bir kadının kendi 
- Ona olan aekımdan size lüksü ve serveti içinde yaeıya· 

bahsettim. mazdım . • 
Lagv kararının haziran basında \mtlhanlarıoa girenlerin imUhanla - DUnden artım - 1 Kanunun 77 nci maddesinde - Her hangi bir erkek bir Niha7et Madam Lemartife 
tatbik edileceıti anlaeılmaktadır · veda ettim. Kapıdan çıkaı·ken rına başlanacaktır, Mualllm mek t~rzda belirten her hangi bir ~e tarif olunan ve iebu nizamnaıııe kadına kareı rakınlık gösterme· 

Qe baelarınca • • 
- Buda c:ürümils bir felsafe 

azizim t Birbirine benziren, ra 
but aıni cinsten olan eerler ara 
sındakl cilzi farkları ayıramıyor 
sonuı. Bir çok kimselerde bu 
hatayı iellrorlar. Madam Lemro 
tiye kareı hiç bir zufım roktu. 
O ölüme mahkümdu. Evet, ev 
uıa ona arzurla. güzelliQine 
harran olarak ba~lanmıetım, son 
ra bu hissim merhamete, eefkate 
tahanül etti. Bütün bu al9.ka ve 
yakınlığımı aek namı altında 
tahlil etmekte ıııerbetsiniz. Onun 
ihtiıacı olan sükuneti kendisine 
temin edebilmek iQin en mühim 
bir tesebbüae dottru onu icbar 
etmeıte baelamıetım . 

ölüme mahkOm, son günlerini Ko·yıu·ıerB teplerl, orta mekteplerle liselerin kılde mazbata yapılmasıoın o ıs re mevzu teekil eden tekbaetı 
yaeııan bu kadının son sözü ne biıinci ve lklncl sınıflarında sözlU 1ertndeki işçiler ve isverenlerin • 1 1 ki . 'ht · ı•rı an veı a •OP u u o ıe ı ı a arı 
oldu bilirmisiniz ~ Kocasının ho ye kalanlar ııııo olunacak ve 12 kabiliret ve seviyelerine göre 1 
euna gidecek kadar henüz güzel Ucuz. elbise temin bazlranda sözlQ imtihanlarla, dı · serbest bakılması muvafık otur. cak Kanonun Ceza faslında yas 

!iğini kaybetmediğini benden duy 1 / şerden orta mektep bitirme lmtl 118 inci .Ma<ldo hakkında l lı muayren ceıa müerrideıerio9 

_ Nasıl bir tesebbüe ? 
- Kızını ve kocasını ranına 

çağırmasına ısrar ediıordum Ev 
velA reddedirordu, Yaeamak ü· 
midini, raeama zevkini kendi 
sine telkin ederek barıemala· 
rıuın elzem oldu~onu anlatııor 

dum. 
Benim mevcudi)'etimJe her 

seri unutabildiğini hatta bürük 
bir emniretle beni sevdiaine ina 
nabiliıordu, Ondan hiç bir eey 
beklemedi~im iQin beni seviror 
do. Bir gün niharet hatasını an 
adı. •H~kkmız var dedi. Acaba 
geleceklermi '? Benim bu sera· 
hati sapmaklıA'ıma imktln yok.• 
Onunla beraber bir ıelgrafın su 
retini hazırladık, yahut ona ha 
zırlar gibi göründllm. Fakat ben 
QOk telAslı bir telgraf çektim. 
Derhal cevabını aldı. Kızı ve ko 
oaeı tanare ile Fransara hare
ket etmieler. Saygon ve Burje 
arasın aki bava rolo aı vakitte 
aQılmıe ancak yedi günde gele 
bileceklerdi. Ba eOrati tercih et 
meleri ona bir an evvel feti~e · 
bilmek içindi •• Genç kadın. sa 
adetin müjdesile alev alev ıanı 
rordu. KanaUanmıe bu sevilen 
beklenilen yolculara acaba kuu 
eabileceltmırdi ? Nihavet Burje 
den son telgrafı aldık, Bende 
kendisine veda etmek istedim: 
c Orada kalmaklılımı rica edi-

rordu. • 
Bana artık ihtiracı kalma 

mak istedi. Bir kaç güo sonra ecli di hanlarına ve orta mektep mezun\ Bu lüzum tahdit ve tarin bağlı bulunmıyan •e leveren '
8 

ölümünü babe~ ~ldı!fl. Kızımn, . ~timhurrisim~z fsme.t fnön.ü, t yet imtihanlarına glreolerlo imli edilmemiş olduQ'undan kactroau I ya ieveren vekili ile bir vefB 
ve koc~sını~ .butun~uk ~ransaya ' ko1ı_u~~ ~~uz elbı.se tamın . edıl· ı baolarınll başlanacaktır. Liselerin ve vazıfeleri müsait olan Bölge 1 bir çok isçiler arasında her bil O 

ıerleetıklerınıde bır g~n. tes~ · mesı ışını ehemmıyetle takıp et· f UçllncO sınıflarının sözlO lmtlbtln lerde mümkün otdu~u kadar faz . . k best 
düfen satın almak lstedıQ'ım bır tirmektejir. 1 d d il 1 biti 1 ti . . . . . . . gı bır se le bağlanması ser 
otomobıl ıçın muracaat etııgım HükOmetin bu \loldaki te · b 1 1 1 1 i tih 1 17 . olan umum v01a er ıe sar . 

. . . _ . . 1 arı, ışar an sey rme m la ışyerındekı ıecılerın bır memu i f dt · ti" 
. . _ _ _ 1 ' an arına g ren er n m an arı j run nezaret ve murakabesı altın · · 1 rt 

acentenin dırektörluA-unu ıapan sebbüslerinden iJi neticeler ' alto b 1 d ır kt 1 1 _ _ _ . _ rına u ısçı hak ve menfaat 
8 

Mösrö Lomartiıi görünce anla· t L az ran a, mua ım me ep er' da yurutulmeıu faydalı ve murec Ot ll'k 1 1 ki ı·bti 
mıs ır • t kt 1 1 11 1 1 bl 1 1 ı .. _ ~ ne m ea ı an asmaz ı arı 

dım._ Z~hm on~ tanımak için Sümerbank fabrikalarında ora ı_ne. ep ere se er n ,.r ne ceh gorulmüştur. 
bü1uk bır tecessusüm vardı. Onu 1 

1 
_ b 

1 
, .. ve \kıncı sıoıthmnın sözlU ımti· 24 üııcii ınaddo lıakkıııda va eder. 

yapı an tecru e er, en ucuz iWJ • • e 
mültefit •e kibar buldum. Yor lü elbisesinin, boruna 'göre 360. banlarıyle dışardan orta mektep Bu maddede ,azılı birinci Kanonda ceza müeyyideeıo 
gun ve hasta bir Qehreai vardı, 450 kuruea eatıea çıkarabilece- lmt\hanlarıoa glreceklerln lmt\ban mümessllio veyahut o•ıun bulun baAlanmıe olan hal ve hareketi& 
Sargoodao &Jrıldığına müteea· ğıni gösıermisıir. lıırı ve orta mektep m1:1zunlyet madığı zamanlarda vazifesini gö r in 7apılması vera yapılmaması 
sir olup olmadığını sordum. İnce earak elbiseler 520 - imtlbaoları 30 bazıranda billrlle recek olan di~er bir mümessilin ise birer suç teekH edeceQiode0 

Bastan savma· cevapla~ından onu 655 kalın sarak 545 _ 700. da· cektir. Liselerin UçUncU sınıfları sıktığımı anladım. Ölüler pek malı eayak 550 - 700 kuruşa nın olgunluk lmlibanlariyle lise evçel~i ~ümPssillerden bir farkı 1 ba kabil haller üzerinde bir ,e 
veya ımtıyazı mevcut olmayıp ya bir çok içilerio ieverenle • 8 

çabuk unutulurlar, rahut onların satılacaktır. Satıslara baetanmıe· mezantyet imtihanlarına girecekle 
manevi kudretleri bir esrar gibi tır. rin imtihanları 19 haziranda baş bu ieoinin ayırt edilmesinden ya ieveren vekili ile eu •eyR bil 
geniııter ve hükmfinü icra eder Köylünün elbise tedarikinde lıyacak ve 30 haziranda bitir\le. makEat münhasıran uzlaetırma eekilde anlaemaları yahut buol• 
Andre Lemartirle baraber sera aüt.\U""e u"'ramamaeıı için Ziraat cektlr. işlerinin düzgün suretle yürütül ta .. Aasutll 

"' " 11 ts mP.sinin temininden ibarettir. rın mümessil işçiler .a 
bat ettiğimi, onun güzelliğini, fa Bankası sub.elerine de bu eatıe T,lobe n,m ... ,ot k,y·dıııa "' .. •• " •• 26 2~ · .ı.1 ı ile uztaetırılmaları varit olaıPll" 
kat aüzel olduğu kadarda ken la meegul olmaları bildirilmiştir. vo ' ııcı ınauue er 
di gölgesine sıQ'ınmıe bir kadın Böylece ucuz elbise memle haşlanması hakkında ' Bu hallerin vukuundu keyfi1

9
t• 

Ltse ve orta mekteplere alı- - d b ı tm k K i talıİ olduğunu anlattım. - Evet hak katin her tarafına rayılmıe ola J mu a a e e e ve an un 
nacak parasız yatılı talebenin mu s ~ y • b t · · k t•h· ,si kınız var dedi, onu maalesef caktır. Maamafih köylü elbisele k e ze e meyve pıyasası ı a a gırısme se a ı1et ve v s..ıbıtkıı tmtibantarı, mualllm me ı e 

ka'bettl
·m. Ve daha hiç bir şey rini dahil ziyade ucuzlatmak . fesi ancak le Dairesinin ilgili ıe teplerl, orta mektepler, liselerıo 

konuemadaa ayrıldık. Ölüm, o- için tecrübelere devam edilmek- birınci ve lklnci Rıoıftarının bOlUn Şehrimt:ı Halinda dünkü top killUına ve mahalli zabıta kıJf 
nun ikinci rabıtasını ııktıeını tedlr. leme ve engel lmtihıilllttrı, orta tan 9ebze ve meyve fıyatlarını lvetlerine yahut müddeiumumiJilı 
anladım. Belkide bunu karısına ç. k bal osu mekteplerinin son Rınıflarınıo SÖZ yazıyoruz: lere mevdudur. 
"1- k d . 1 k Bende } ne l t kilo Cinsi Krs 36 37 . ·1 ·

1 l o ur en va etmıe o aca • 'V IU, dışttrdan bitirme ve mezun ye •e ncı ınauue er 
sözümü tuUum. Mersin Tüccar kulübü tara lmtihıtnlarına ve liselerin son sı 1 

domates ?O hakkında: 
- Nasıl bir söz '? nıflarının bUtOnleme ve engel im 1 anekadın fasulya 

20 
- Kızımı aramak için verdi fından Marısın ıirmiıine doQru 1 barbunya c 13 Nizamnamenin 36 ncı IJJlld 

ğim söz • bir Qioek balosu verilece~i ve ı çalı • 15 desi mucibince verilen uzıaeıı" 
- On bee seneden sonra ! hazırlıklara basldnıldığı haber Kendisine Balediye müfettişi 1 Sarı c 15 ma kararları ilgili makama ıe~ 

iste rine bir hatA maziyi müm alınmıstır. 1 kabak 5 diiuden aoora gelen en az 2 pC• 

kün olduA'u kadar raeatmamı..ğa Baloda berRZ elbise giymek SÜSÜ veren ~ı'r a~am 1 taze sarımsak 7 6 ve en geç 5 inci ie haftasııı•~ 
Çallamalı. Gençsiniz, zenginsiniz, mecburi olmamakta beraber 1 ıenidünya (Malta eriği 8 ·10 k b b .k ed• il il gününden iti aren tat ı 

Yeni. bı· r bayat bacılarıoız, baaı mümkün mertebe davetlilerin ya~alan~ı 1 erik ıo "' il "' ) 10 leceğinden, bölge Amirleri btJ 1 

nızı arkara çevirmiıerek • . beyaz girmeleri istenecek ve bil hıyar (adedi rarı icap ettiA'i takdirde feeb 6' 

- Yeni bir baratmı? haıır hassa bütün gelenlerin bütün Mersinde oturmakta olan El- dde 
b 

mek hususunda 37 nci mil 1 
teeekkftr ederim. Yine bir hoppa çiçeklerle eüslenmie olmaları ri· büstanlı şu·kru· o"'tu Hu· seoin Lı·man ha erleri ııb • , mucibince haiz oldukları ıe 

rine bir hasta kadına tesadüf ca edilecektir. lnal adında bir adam kendisine L"ımanımızda b"lunan Alman ıst 
etmek iQlnmı ? Bu iki tecrübe Baloda içki paralı olacak; fa- • .. Jeti, kararın eHel~l mühlet t 
bana hayatta kAfi. Fakat kızımı ıtat ıemeklerden para alınmıya belediye müfettiei süsü vererek bandralı Belgrad vağuru Nafıa fında kutlanmaları muvafık ollJ 

bulmak, onu tanımak arzusu ne caktır. birçok evleri gezmie ve evlerin ra ait Trues ve köprü aksamı 50 inci maddo hakkında: 
güzel bir herecan. Qiçek balosunun çok güzel pisliğinden ve aairesiuden bahs Eğilberg vapuru çimento boealt İtirazcı isçileri temsilen seO! 

- Onu buldunuzmu 1 ve e""lenceli olacabı kuvveti e ederek ceza ile tehdit etmle ve M 1 k d O 
1§ 1§ makta, Yugoslav ban d nalı at· ece bu ieoinin de eiin e. .. 

Hem nek kolaJ Karım 1 kt d r bazı yerlerden elli, 0 üz kuru" ı'"" - .. · omu ma a ı · ' "' ı · zamnamenin 43 ünc6 madde9 .,,, 
k . k p h . gibi para almıetır. kooqiç vapuru Karamancı ara aıt "" ıani es ı arım aristen ıç G hh b k h 1 göre tanzim edilmie bir vesi 

uzaklaemamıe. Boeandıktan bi ayrı Si "ı ara a ve ug"' ar Meseleden haberdar olan za çimentOJU çıkarmakta, Türk 
ruz Sonra ııeıkı olan mösrö No· d . t:ıolmak icap eder. 

bı\a derhal faalivete geçerek er· bandralı Sevim vapuru 8 Jıne ·:u- kk t dd } kk d~ 
rua ile evlenmiş ve benim ter Beledı~ve tarafından , ıu.uva - a ma e ta · ın A.,Q 

mıetı, lftkin bana karsı bürük 
bir eilkran hissirle baQlanmıetı. 
•Size bütün haıatımı borçlurum 
Sizi her eeıe tercih etmekliQim 
lAzımdı, netekim örledir. Sizi 
tercih etmekle beraber gitmenize 
müaıı.aöe ediıorum. Size kalbimi 
ba :ıavallı hasta, kırık kalbim 

d ld ._, tesı· gu~n Hu·seyı· n·ı vakalamıs r.e Karamancılara tlit yükü boealt· Mü · ·ı 15/6/iWJ>"' kettiğim boetuğu o urmue. , .. meseıl ısoı er ,. 
- Hatta yanılmırorsam his yıktırılacak tahkikat evrakile birlikte Com· maya devam etmektedir. dan itibaren faaliyete baslıf80-ş 

seiearia usulünun cari olduQ'u Sıhhat bakımından içerisin· horiyet MüddeiumumiliA"ine ver· ·- -- gından ıeçim daha evvel bil:~t 
bir zamanda evlenmle bulunuror de oturulması doA'ru görftlmi1en mistir. J 939 Jz.mir enter olan ieyerinde bu tarihe kil 1 ı 
dunuz, ve ,bütün o servetin nıs cadde üzerlerlndeki huQ ve ba· S çıkacak ı's ı·btı· ı•tıarı hakın-38 ·6 ahte müfettis tevkif edil· l F 11 

•1 
fına aabiptiniz. rakaların rıktırılınuı beledire mietir. nosyona uarı ne eskisi gibi iş kanunuouıı 

- Hiç bir ser kabul etme· t f d · ı ·1 ·1 b ' td· ·ı te ı r ara ın an ı gı ı ere ı ırı m b' .1 .. t · ocı maddesi hükmü cari o u • ..,ı.J 
mie, ralnız kendi hususi eeram~ ve bunun için muay)'en bir za- Cezalan~ırılan esnaflar ır mı yon muş erı- N t 1 b . IJ)e "" alıp evimi terketmietim. 8efaletı o - e u nızamna ,ıı 

man gösterilmistir. nı' n uğrağıdır 'b" d ht ,., k ıara cok rakından tanıdım. Şimdi, • cı ın a mu e ı ma am Mi den baeka verecek hiç bir serim 
de rok . 

Mazinin hatıraları, aile ra-
bıtaları her eerden daha kuv
vetli. Kızımı \le kocamı affede 
ce~im. Sonra, vicdanımda biç 
bir aıap durmadan gideoeRim. 

Norualara rakınhıtımı tahmin Tayin edilen müddet soua Beledi ve talimat ve evamiri rilmesi icap ed en mazbata, 
1 · ı;ll 

etmiyerek Suse ve Senmarten erdiğinden bu gib~ hug ve bara ne a7kırı hareket eden otuı os- Mallarınızı şimdiden ha, ihbarname gibi resmi 96
.
6:JIJ 

caddelerinin bırleetikleri meydan katardan rıktırılmıyanların be- · · hazırlayınz. !arın taahhütlü maktup eek 1•1 'd·ıc 
lediye tarafındaıı rıktırılmasına aaf beledıy~ enciimellı &arafın· ı 

da mükellef bir apartmana rer Beled ·ıoe encümeni karar ver· ı dan mubtelıf para cezalarile lec· 20 Ağustos 20 Eylül posta ıle gönderilmesi de cıı• 
testim . , il - .. ' son 

- Sonu var - migtir. ı zire edilmietir. 

12,3 
12,3 
ıa,0 
8jan 
ıa.4 
taın 

1/,3 

(flaıı 
18 . ,3 
l8,a( 
ıo,0 
19,v 
Yeti 
Ceı 
~O,o 
8i~ıı 
20,1 
Caıa 
Ce\ı 
ke 
Oıtul 
l ~ 
2. 
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6u!;0~~;am !ünyada Neler o~~::,~ P~:~:l~ı Erz•kı~il~~~j,JandarmaM~~:~:Ko~;~~:,~!~~~an~~~~ 
Tiirkiye Radyodifüzyon d } (@~ 11-5-939 ==(§1 Erimiş sade yağı 1600 82 50 22 5-939 günU 

~tıt,n, Türkı0ye Radyosu Taksit btına er er Pamuklar Ku s Kul· Sığır Eti 10000 12 00 22·5-939 )) 
1\ le · •· Beyaz peynir 800 53 50 22-fı.939 » 
• •ra Radyosu. . . ... Klevlant 41,4:2 Fuçu zeytinı 800 33 !iO 22-5·93U » 

DALGA UZUNLUGU Taksıt devrınde yaşadıgı- madığına sonradan kanaat ge Dağmah 36,f>O 37 Çapa marka makarna 1500 23 50 22_5_939 » 
? 1639 ID. 

183 
Kcı. 

120 
kvv mız için bugUn taksitten bah· tirir. Yaptığı haksızlığı tamir Kapı malı 36 Arpa 1800 4 2.; 22·5.939 » 

~t Q. 19.7.4 m,. 15195 Kcı. setmek kadar tabii birşey ola etmek için tuhaf bit çareye Koza 6,50 Saman 1800 1 00 22·.5·939 » 
~ l\.Vv T '* A • P 31 70 m. maz. Fakat. lngi_lteren ... in Nev baş vurur DnkkAn sah1.bin'ın Kırma w • 3

3
5
5
,'550° Silifke J. Okulun.un dört tı'-'lık ihti~1 acı olau 

946 • · • · ' Castle şehrınde bır magara sa , . . . . . Kozacı parlagı J -' 5 Kes. 20 Kvv. h.b. . ..d w b la o '27 ıngılız lırasını her uy bı· Bu1wday- Çavdar yuk~rıda ·cins ve mıkdarı ya zılı yedi kalem me 
C ı ının o emege mec ur o - f . . 5 d · 

uma 12/5/1939 ğ t k. 
1 

r t dilf , rer arthıng ıle ödemesini ka· Sert anadol 4.50 va di İaŞP.Sİ 8 5·939 gliniirıden itibaren (15) gün 
12.30 Proğram eda . 1ı ~ sıt ekr emksda ıne e~a t· rar altıaa alır. Halbuki fart- Yumuıak 4,50 müddetle ac.ık ek~ilme sureti le eksihmeve konul· 
ı 2 3 e ı emıyece a ar garıp ır. hin . .1. 1 . y b d 3 50 J 

1 5 TUrk mUziai - Pi M kQ h . h k k hk g ıngı 11. arın bizim mele- erli uğ ayı ' muştur. taliplilerin viiıde '-'edi buc.·uk teminat mu 
1 

" · ez r şe rı n u u ma e- . . . 3 ~ 5 .J .J !\,o0 . Jıklerımız gibi en ufak parala- Çavdar ,6:.ı, vak kal l ·ı ı,· l'kt .. · d k ı Memleket saat ayarı, mesi o kadına karşı bir ödeme . . a para arı e uır ı . e yovmı muayyen e o u 
;ıanrs ve meteorolojı haberleri emri gönderir. ÇUnkn kadın rıd_ır. M~hkem~ .bu suretle ada AnadolAyulaf 

3
'
75 kararğahrnda te~ek kfü edecek komisyona müra-

""3.4s,14 MOzik (Karışık proğ- satın aldığı bir sigara bOkme l~tı yterıne getırdiğine kani- An d 1 rpa caatları iJAn oluııur. 
·•nı - Pi) . . . . . dır. şte mutaıarrır olan sırf a. 0 4 
li,ao f k'I . h. d 1 . makıne~nnın son taksıh olen ma ine sahibidi ÇUnkU bu YHlı 3,2:5 

n ı aap tarı ı ers erı 27 ingiliz lirasını ödemekten kadar f k b' t k. 'ti 97 · t • Nohut şark 6 25 
(llaı1t ) . . Af d Ç k . k' u a tr a sı e ... n F , 
18 

evinden na\tlen. ıstınku e er. iln ü ma ıne- . . . asulye anadol 
18,30 Proğram nio işe yaramıyacak kadar es gılız !ırası hın 2160 stınedejYulaf yerli 1~,15 

,ao MUzik (Neşeli müziği) PI ki olduğunu ve kenditiinin ödenecektir. 40'19 senesinde Mercimek ıark 3
'
62

•
5 

1
1
9
0,00_ Konuşma kandırıldığını iddia eder. ahfadının ahfadının ahfadı ha Sablep 

4
,
5
0 

90,95 
)et~:) TUrk mUziği (Fasıl be- Mahkem~ makine sahibi ıa taksit almakta meşgnl ola- Tatlı çoien ı0,7 1 
C ı) nin matlubunu ta~dik ve kadı caktır. Balmumu 69,70 
: 1

00
1 Tokses ve arkadaşları. nı ödemeğe mahkum eder. Blltüo taksitler bu suret- Cebri 9,10 

~u, Memleket saat ayarı, Ancak bu bUkmUo doğru ol- le ödenseydi, ne iyi olurdu. Susam 18 
~tıs ve meteoroloji haberleri. . Yapalı 
ç •15 TDrk mllziği Pahalı bir Ofk valsı Sıyab yok 

47 •lanıar : Zühdll Bardakoğlu, · Şark 
c,"det Çağla, Refik Fersan, I Avusturalyanın Melbour- liz liras~na mal olacağına biç Anadol 45, 
ICenıaı N. . S h ne şehrinde çalışan meşhur ehem mı yet vermeden Londra· Aydın 51 
n ıyazı ey un. d · 80 85 

9-12-16-19 

i L A N 
Mersin Ele~tri~ Türk Anonim ~ir~etin~en : 
14 Mayıs 939 pazar f.. iİllÜ Miiftii Lransformil _ 

töründe yapılacak t:ıdilat dolayısıyla ~ahalı saat 
8 d~n a~şam saat 18 ıe kadar ~Jahmudiye malıal 
lesinin bir kısmiyle Camii ~erif mahallesinin tema 

nunın cer ~~·anı kesil fl ceği ilan olunur. 

1 L A H 
Mersin gümrük mü~ürlüğünden 

vkuy S dansöz İrina Baronova bir ak an gelen telP-fon muhaveresı· Yıkanmıı yapak • 
1 "lliao ~ MUzeyyen enar.. şam tiyatrodaki gardrobunda ini bir sesli falim al•n ilete Güz yana yok tır. 
2 cazı lıumayun peşrevı. oturmakta iken Londradan 1 naklettirir ve aşk valsını df'r- Konya mala tiftik 117 A) En aşağı Orla nıektep mezunu olmak ve 

Mt>rsin giimriik ru ii diirHigündt~ açık bulu
nan memurluklara vekil nıemur alınacak-

1 

1 

tı." ~rif beyin hicaz şarkı: (Tes 
1 
telefon başına rag~ ırdıllr. fri- 1 bal filme ~ldırır. Yozrat 129 k .. 

ede · ) ( r ı 52 meınureyu anuuunun 4 iincu maddesinde a, Yım na buna pek ziyade hayret Undan sonra danı6z ka- Keçi kılı • 1 s d h' yazı ı şartları haiz bul•ımnak. 
a ettin Kaynağın ıcaz eder. Çüukü Londra nerede dın bu valaı talim eder ve ber 

:tr~ı: (Hasen il6 geçti) Melbourne ıehri nerede? Ara- ! gece Onunla danaeder. LoDd- Pirinçler 8) Yaşı 22 den aşağı ol mama k. 
d 'ŞQkrUnUn hicaz şarkı: (Sav da yarım arz küreaini kapla· radan telefonla ı gelen bu aşk Mnaı 22 2 isreklilerin h11lgPlflrile birlikte gliınriik mii-
•rtıı dilim anlatmaz) yan bir saha var. Kadın tele- valsı milthiş surette muvaffaki Ceyhan 20 diirHiğiiru~ lıaş vurınaları ilan olunur. 

5: l<ernaı N· . s ~ h . Ke- fon başına gittiği Zaman Lond yet kazanır. Fakat iş bununla Çay 
90 

340 ,. l A N 
ltıtrıce t . ıy_azı y un. rah Romald Emanuel isminde 1 bitmez. frina iıığı Emnuele Kahve . 102 

6 • Ari aksı~ı. . . biri dansöze ilanı aşk ed~r. bir telgraf çekerek buluşmak Bade~, ç~kırdek Tarsus LeJeJ'ıye r'ıyaset'ın .. en 
(b. r beyın hıcazk:lr şarki· ı . . b. ı J k 1 ı . t d' - . . b·ıd· . t . b ıçlerı u u u IJlt b . rana ar yan ış ı o up o ıs e ıganı ı ırır. rına ugün . . 
? ,

0 
alet ıle sUzdll) madığını sorunca Emanuel: lerdt bir filim çevirme'-. ozere Tatlı badem ıçı 95 Tarsus belediye park ı büfesi 1 haziran 939 la 

~t ( 80lan Nihadın hicazk:lr şar Hayır, der. Sizi Londradıki Amerikaya gidiyor. Emanuel Acı .• • 
55 rihind~u 31 llayıs 941 tarihine kadar iki seneliği 

8. P!.ııere uzaktan bak) bir filimde gördüm. size müd de oraya giderek ıimdiye kaf Acı çekı~dek 37 açık artırma suretil • kira va verilecektir. iki sene-
llıca '·"' · · h 0 

A k ld H tt• · · d - d·-· ·ı· · ·1 k Urfa Yagı 95 ı·k l k. b d "'ı· ı· 1 k 9. ZKur saı semaısı. ış aşı o um. a a sızın ar gorme ıgı sevgı ısı 1 e ar t el 75 1 mu ıammen ıra e e 1 ] 000 ıra o np mu va 
~ Dedenin gllliyar şarkı:( Bi için bir aşk valsı besteledim!» şılaşacaktır. Pek pahalıya mal _ç ___ ··------=--....:- kat teminat akçesi (7 5) liradır ihalesi 18 Mayıs 
ı:~ bi çeşmi bidnt) der ve valıı piyanoda çalarak olan telefon muh•veresinin .----------- ~39 p~rşembe giinli saa t 15 de belediye enclime
lı D cıdenin gUlizar şerkı: (Naz kadına dinletir. lrina telefon beklenilen semereyi vermeaini Osmanli Bankası "'ıı ninde yapılacağından isteklilerin şartnamesini be-
21100 ~ aelıip gider) muh~beresinin hiçbir yüz lng ·! temenni edelim! l LA N lediyemizden aramaları il~n olunur. 

21.15 onuşma . Memlekette tasarruf ha 12-16 
biyo .. Esham, t~hvılAt. kam 8 Çember/ayn ve dalgınlık reketinia inkişafına hizme ,. . l A N 
~Ya ) nukut ve zıraat bors11sı • arzusunda olan Osmanlı Ban-
ıı "l S. Çemberleyn'in ıemsi- Çemberlayn bıçağı, yarı "5 N kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
~1~0 eş.eli pllkh•r . R. yesi !arihlık oldu. ~caba dal 1 pişmi~ k?~un butu~a d~ldınn Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
lljı.. MUıık (Riyaseti Filarmo gınlıgı da Amper den sonra ca etın ıçınden taze bır kan 

" ı() f k yapanlara kur'a keşidesi su· 
lterı rlceetrası - Şef : Hasan bir efHne olacak mı, dersi ış ırmıf. Çemberlayn'ın di-

t A) · ? d b b retile 11şağıdaki ikramiyeleri 
ı , nız mağın a irden ire bir aksü-
Or l{llrt Von wolfurt : Senerat Çemberlaya~ gençk.en v~ lamel olmuı, derhal cebinden tevzie karar vermiştir, 

~eetra i . 
0 2 

Oksfort,da teırık ve bıyoloJı mendilini çıkararak buttan 111 Keşideler 25 mart ve 25 
' ) '- çın P· 8 d · k d w ı d · · EylQI tarihinde icra olunacak b ) "l&tt ersı o u ugu sıra ar a ımış. zan kanı ıilmiı, kısa bir pan-

8.ornorıce Birgün evde yemeğe baılar- simon yaparak: ve her keşidede aşağıdaki 
! ) Capric . F' ken, ev sahib; Bayan Çemberj - Merak etme, birkaç gün ikramiyeler dağıtılacaktır: 
< 8 Clo · ıoal l 'k .. b·t· d' 1 't' btt b' k "l Tilki' lk 
11 

' alvat f . . ayn a eımesını ı ır ıye o a ıs ara a an sonra ırşey a r ıra ı 

lll•a ... t· ore ndovıno : SUıt cak bulu kesmesini rica et- maz. demiı. 1 adet T. L. 1000.-
a ) •• ıca'' ' 4 O b Sin' . miş, Çemberlayn da teklifi Diyorlar ki Çemberlayn ,, ~, 25 .-

) S.ra~~ıetta memnuniyetle kabul etmiı. kanlı butu ıevmezmif.. ?; " ., lOO.-
c ) G ut1odl 25 ,, ,, 50.-

~ ) ''otta 1 o mil"on niJfualu tehir : Nevyork 50 
,, " 

25
•• a .. \7i1ıotta .., . Cemao 85 ıded T.L. 5000.-

lll Joh. B h Nevyork ıehri dlinyanın ilen pari ıenede 100 mılyon Tllrk liralık ikramiye, 
p8 . ra ms: 3 ilncU Senfo ' . . . d ı kt d 

a rnaJor o 9 en bilyük ıehrlerinden bırıdir. 0 an .. •ı .. ma a ır. Aile sandığı hesabında-
! ) Atı ' p. o - .. Buyuk memurlara senede k' d t k , 
, ) t\ egro can bria Son yapılan bir heaaba gore vasati olarak 2fi 000 dolor pa ı mev ua ı ur anın keşide 
e ) '1darıte . d 1 ·1 , ı edildiği tarihe tekıddUmeden 

p0 Nevyor ve cıvann a O mı - ra verilir. Bunun 600 dolar altı ay zarfında: 
~ ) ttııeoe Allegretto yona yakın insan yaşadığı öğ kiraya tutulacak olursa vazife· t T L 5 T k 
'2 gro ' • O·· Ur lirasın-

,3o M . renilmiştir. sini tam yapabilmek için bu den aşağı düşmemiş olan her 
~· t>ı) Uzık (Opera Aryaları Bu muazzam şehrin tabii memurların tamamen terfih ı mudi bu keşidelere ıı:ıtirak 
s.0o 8 . ki kuvvetli ve vilsati ile müte· edildikleri rör6lür. . 

1 
edcektir, " 

)atıl!lci on aıan~ haberleri ve ıuatip büyük bir emniyet kad Nevyorta 251000 pobs me-j 

~IP-rsini n N usr,,ıh·e .., 
yolu üzerinde bir f urun 
hktır. 

mahallesinde ve Tarsus 

ile bir evin ankazı satı-

24-5 939 liırihine kadar umumi mağazalar in
şaatı koutı ol mühendisliğine müracaat olunabilir. 

Fazla nıaltimal ve şerait için her gün mezkur 
mühendisliğe müracaat edilebilir. 

ihalA 24 5 -939 saat ıs de yapılacaktır. I-2 

i L A N 
KİRALIK DAİRELER 

Mersin yoğurt Pazarı karşısında ve Bozkurt caddesi 
llzerinde Numara 1 de üçer dörder odalı ve bUtun konförü 
havi dairelerle altındaki dtlklr.1nlar kiralıktır. 

fsteklilerıu ayni dairede Doktor Aslan Yakuba mUra· 
caatları. 

Telefon Numarası 172 

ilan 
Satılık kasablık hayvan 

Devlet Ziraat işletmeleri cenup ciflikleri bürosuna ait 
Tı.rsus ciftliğinde bulunan 455 baş kasaplık hayvan satı· 
hktır. Talip ol oların mezkO.r kurumun Osman İlhami 
hanında NO. 3·~ deki BUrosuna müracaatları. 

1-3 23,1- , Pro~ram. romuna ihtiyacı vardır. Bir mil- murund~n baıka \ ooo de ~·-
~, ı4 Mu · . . dıo peıhs vardır. Bunlann ço· 
~ ıık (Cazband • Pi. yarderler dıyarı olan Nevyork· ğu ahlaki zabıtiya menıup-

}{ 
da tmoivet tedbirleri son za- Bütün Amerika'da 250 ooo 

~ , Obetç• manlarda bir kat daha artml· pol~s vardır.. .Bana federal 

Doktor Nazım Ünsal ---ı r 
1 mışbr. Amerikan bilkümeti ve pobı de dabaldır. 

~ N O k b ı d . . b ü 
1

1 Nevyork sokaklanoda "le emni 
~ E evy r e e ıyesı ug n y• ı k' ,. . d 

Czane ·, . ı yet teı ılatımıı elan e 2,ooo 
nız Nevyor ta 25,000 polıı poliı otomobili vardır. Bun-

12 Pttayıa • bulunm.a~tAdır. Emniy~t meki- 1 ~an baıka birçok. töförle~ de 
li~ 989 da nasını ıyı ve aksaksız ııletmek 'ıcabıoda bu teıkalita iltıbak 

Beaneeldir i~ Nıvyark emai7etiıaı dökü etmektedir. 

Yoğurt Pazarı Caddesinde 

Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8-12 ye akşam 15 ·-19 a 

-------------kadar kabul eder----~----~-= 



' 

SA· {A 4 YENi MERSiN 12 MAYIS lı~a~ 

·-~------------------------~~-=----=--=------------------ -
Yeni Mersin 

Nsaiye Opratoru ve Doğum Müt~hı-1ssısı 
DOKTOR 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ :Lv.[ER..SİN DE BULURSUNUZ 

A. Yakup Aslan 

Siyasi Gündelik-gazete 

Türkiye ye Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etıniş 

Hastahırını her gfın8-12 15 - ıs e kadar kHbul muayene 
ve tedavi eder. 

yeni Mersin 

YENİ l'tlERSİN 

YENİ ERSİNİ 

• 11 Yı llıh fasılasız intişarın 
• da muvaff akiyetini halktan 

gördüğü rağbete borçludur. 

• SizinGazetenizdir Dertlerinize ~ile~lerinize Y[HI 
• ME R Si N sütunları açıktır. 
: Okuyunuz ve Okutmı 

ya çahşınız. 

il ATBAASI 

Güven 
Sigorta Sosetesi 

0/ 0 10 ratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSAL 

30 yaşında bir kimse 25 ae 
ne müddetle 5000 liraya aigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 

·5000 lirayı bizzat alır. Sigorta· ı 

lı vadeden mesela sigorta ol-.----------------------..--------------11 duğu tarihten bir sene sonra 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

vefat ederse ailesi aşağıdaki 

paraları alır; 

Sigortalı meblağın 
% 10 u derhal ... lira 500 
24 sene müddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-

En yeni ve cok çeşitli harfleri rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı meblağ 5000 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

lira 17500 

Sigortalı meblağ, ancak 
sigortanın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

lHJ[g~ lID@W@& fi$lr~IM0lL[glM lHILA~fF[L[g~[L~ MÜMESSİLi 

Vasfi Orgun KİT AP G-A.2 8TE VE :?v.I'EC~U" .A. 

·rabı yapıiır 1 Fenni Sünnetçi I ' 
Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler 

mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğen~irmek sartile yapıllr. 
Evrakı ~·ı ri S~~I aı~.~!~ı Os~~~ııwı 
• yapar. 

Fakir çocukl<u·a par:isıı 
Adres ; Tarsus paşa ga · 

zinof.Ju karşısı 
hariçten yapılacak siparişler habııl ve tezeldengönderilir. 

__________________ ._. __ ..-ı _____________ _ 

1 FOTO GUN 
iyi bir Resim çektirmek istiyen 
FOTO AGüne Bir defa uğramalıdır 
FOTOGUN: Resimçeker. 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 
Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 

Adres: FOTO GÜ~. _ 1 
Bozkurt~ 

!11119------------------------------------Kulak, Boğaz, Burun Mütahassısı 
DOK.TOR. 

Ziya benson 
Haıtalannı hergün HJlt onbeıten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
ı Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi I 

----------------------------Sebze-meyve ve tezyınat 
Bahceleri meraklılarına • 

Hu sene havalar rütubetli gilliğinden Fasulya 
lerde göllerde ve portakallarda zeuk denilen püs~ 
ronlarla kırmızı ve beyaz koşnillerin Lirdenbirl 
çoğaldığmı doma le , ka b~k, hiyar gibi sebzelerin 
gülleme ve mildyo gibi nebaıi hastalıklara lulue 
doklarına göri.iyoruz. 

Bahçelerin lıer tiirlü haşarattan ve haslahk-
1ardan kurtarılması için en son sistem makineler 
ve tesirli ilaçlar gtıtirlerek tPŞ~ilat yapmış olan 
Ziraat Miibeııdisi ~furad Aylek bu glinJen itiha-
ren işe başlamıştır. Alakad a rların Yeni ~lersin 
Gazetesi idarehan~sinde Ziraat ~liiheudisi Murab 
Aybek adrPsine miiracaatları il~n olunur. 

T. iş bankası 
1939 

• 
Küçük cari hesaplar ikramiyeplanı 

32,000 lira mükafat 
Kur:alar. ı Şubat, ı '1ayıs, ı Eylul, 26 

Ağustos, 1 ikinciteşriu 

TARillLEttlNDE CEKiLECEKTiH. • 

ikramiyeler: 
l Adt>L 2000 liralık = 2.ooo lira 

5 " 
1.ooo ,, = 5 000 " 

8 ,, 500 ,, - 4.ooo ,, 
16 

" 
250 ,, = 4 000 ,, 

60 
" 

ıoo ,, = 6.000 " 
95 . 50 - 4750 

" 
., 

" 250 
" 

25 " = 6,250 " 
435 32,000 

1 

En az 50 lira mevduatı bulunın hesalar kuralarda 
dahil edilecktir . 

T . İŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız pira bırik
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

(ursunuz. 

------------------------------------
Yeni Mersin Basımevinde Baıılmışt1r 

Bozkurt caddeasinde 
A ORES: Y oğurtpazarı 

No.1 

--Türk Hava Kurumu 
büyfık Piyanğosu 
1 inci keşide 11 Mayıs 1939 dad•r. 

Büyük ikramiye 40,000 liradır 
Bundan başka lo,ooo, 20,0001 15,ooo; liralık ikramiye
lerle 12,ooo ve 10,ooo liralik iki adet mükAfat vardır 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirık ~tmeyi 
ihmal etmeyiniz. Sizde piyangonun mesud ve babtiyırl 1 
Bn arasına girmiş olursunuz. 

--------------------------- # 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.('00 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 762 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para hiriktirt-ırıl~re 28.800 lira 
ikramin~ vf'rPCf'k 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile SŞdğıdaki plAna göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralı" 4.000 Lira 
4 ,, 500 " 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ., 
loo ,, 5o 5.ooo ,, ,, 
120 ,, 4o ,, 4.800 il 

160 ., 2o ,, 3.~oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde 0/ 0 20 fazlasile verilecektir 

kur'alar ıenede 4 defa, t EylfH, Birineikinun, t mart •• 
haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Sağlık 

Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısrn~ 

Abone ) Türkiye Hariç 

Şerait ) için için 
1 

Senelik 1200 Kr ., 2000 K' 

Albaylık 600 

Üç aylık 300 

1000 her nevi AvraP~' 
Yerli eczayı tıbbi' 

Resmi ilinatın satırı 10 
e ve müstahzara1' 

bulunur. Kuruştur. 

------------------ ·----------------~ 
Fransızca öğrenmek isteyenler" 

Üç ay zarfında fransızca ifadei mernm ve muhabere . ,, 
haftada 6 ders her ders 1 saat olmak Uzre her ay içi 

10 lira Ucret verilir. Tediyat birer aylık olmak: oıre 
peşindir Gurup halinde ders alma1' isteyenyer için ocr

81 

her ay için 5 lira p şindir. Bunlar bittabi bir az dll~ıı 
ağırca öğrenebilıder. Her gi.Jn saat 3 den 4 de ksd

9
' 

ıiyaretciJerini matbaamızda kabul eder. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESS1Lt 

Wlersin Azak han 
No.4 

vil 
Yangıu - N nk liyo . Hayat - J{nza - On.ın - Otoı.n° 

Sigortalarinızı r· 
En mOsait şartlar ve tediye kolaylıklarile ye.P' 


