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Çemberlayn Belediye Reisimiz Ankaradan döndüler General Veykand 

Ankarad n ayrıldı t:z~~"!;r:,:'0;::~; Milat Toroğlu 
G 

• verdi Kendisine müracaat eden bir arkadaşı-

Ankaralı 
gençlerimiz 

Bizde cok temiz , 
eneral Havas oıansına beyanatta bulu· A k d · t ğ t l l tt 

k
. I Ankara 4 a a. (Hadyodan)- mıza n ara Q yap l l emas arı an a l 

narak Tür ıyedeki gördükleri hüsnii i Loııdradan bildiriliyor: 

hatıralar bıraktılar 

t b /d · f h J 1 A k d l ·ıt ,. S Ankara Halkevi gençleri şeb ~Q u en memnunıyel erini iz ar etti erı vaın amarasın a ngı ere ç e 1 . t 'I" . 1 1 1 

• L 1 d' L L 
_ hükfimetiııiıı Hıllariu teklif etti- m U asısa ının 1 aveı ınşaa f fÇfn U8 e ıye uanıasm· rimizde üç gün bir bayram neşe 

Genera ay are ı·ıe ı·stanbul- ği . deni~ koıı~eran~ınt kabul Jan 16 "ı'n lı'ralı'· ı'stı''·ı"8Z yapılJı . si yaşatlılar. edıp etmıycce~ı sualıne B. Çem· U U 1 1\ U Tamsillere Mersinli hemşeh 

dan B 
•• k • d k berlayn şu cevnhı vermiştir: rilerimizde lllyık olan ehemmi 

u reşe g 1 ece tııgiltere hükümeti Hitlerin ! El kt .k . k t• d k. b. yeti ve alakayı tam manaeile 
Ankara 

3 
a.a "Radyodan" , . · yeni bir mukavele yapmak niye· e rı Şlr 0 in e 1 ecne 1 göstermişlerdir. 

G eıı ernl \ tı)·kııcl, Aııkanıden tinde oldu~urın pek emin de~il- h. 
1 

• Halkın sanat sevgisini uyan 
dan ~eııornl Voykarıd A~k~ra 1 :ı~· r.ılmadau havas ajı.ıDSI mu ha dir. 1 sse erı satın ah nacak dırmak. güzel sanatlara karşı 
l staubula hareket etmıştır. bırıne ber ırnatıa buluuınue rn Hükumet buna nasıl cevap --· ___ milli benliğimizde mevcut bulu 
il~as.voııdn J\tilli Müdafaa Ve kıli· beyanatında ezcümle c;uulerı söy vereceıtinı· tetkı" k ile meaguldur. dan malUmatına müracaat edl ın 6 " nan büyük kRbiliyeti hızlandır 
~ 1~1e Hariciye VAkllleti genel lemıelır: le M"th t T "'I Qek y h'll • n 1 8 oro,. u şu besanaı mak çe kültür bakım111dao çok 

ret~ri Numnıı Menemenci,.,ğlu •Tnhrandnn dönüşümde An emen sa 1 erı ~' ta bulunmuştur: 
ranr.a lıü>· ük elQisi, elçı lr k erkii karnda ta,·akkuf ederek esa.;en önemli hamleler yapmak gayesiy 

~ 1 \'e daha bir çok kımselflr tara tnnım ı kla mühahi olduğum Rei cSu tesisatının ilhei mşaat le eu ufak menfaat düşünmeden 
t1~an uğurlaıımışlardır. Bir aş icüınhur f;:ımet lnönünü se anıla ve Babülmendep keefi için 16 bin liralık istikraz beklemeden ıurt iQin binlerce 

ı:tı~~~i~.'ta selam resmiui ifa eyl'3 mak istedim. Kı.rndisindPn hüsnü tahkim ediliyor işimiz tekemmül etmiştir. meşakkate katlanarak seyahatlar 
Müzika iki hükümetrn mılli kabul gördüm ve hu ve ile ile A k 4 AA (R ci d ) iktisat vekaleti t a rafından tertip eden bu kıymelli ve ener 

111 
Türkiye hüyük şahııiyeılerile de n ara · a yo an 1 tanzim edilmekte olan iskele tari jik gençleri takdir eylememek 

arşını çıılmıe ve mısafırlm •z ı tanıştım. Koııuşmalarımız sıımi El Musul gazetesi i!itıbbara 
~Blk sürekli bir eureıte alkışla miyet ve itimat havası içinde tıua atfen; Yemen sahillerile Ba· fesinde belediyemizin noktai na elden gelmez. 
ll'ııDt zarı· r n "d f t" B Genç misafirlerimiz gaye uğ 

" ır. devam etmiştir. bülmeudep boıtazıııın t;ıhkim d 
1 ı mu 8 aa el ım. u iee 

1 Misafirlerimiz, yarın lstanbu Hnkkımda göslerilen ihti edileceğini ve Iraktan geltc3k müsbet bir sakilde istikamet ver runda her tülü fedakarlığa hazır 
a Varac k d t ·1 1 dik. ve her meııfi cümle:vi ezmeS!'e 

ı:ı· a ve ora an ay yare ı e m'imdan dolayı fovkalfıde müte . subaylarla buraımıın kuvvetlen 
~eşe hareket edecektir haeslRlm• demiştir dirilece~ini yazmaktadır. Umumi mağazalarla iskele ı amade olduklarıuı bu seyahatle 
il Cenubi Afrikada inşaatından müıe~ellit ihtilAfı hepimize g~stermiu bulunuyorlar 
l\"Omanya Hariciye Nazırı B. Gafenko halletmek için rapılan müzakere Muhıelıf meslek erbabıcdan 

R d 1 d 
askerlik ler eyi bir safhay>t girmiştir. ,,erleemiş ve sanatın ibrasına 

Oma an a Y rl 1 AnkarR 4 a.n. (Radyodan)- Elektrik şirketindeki ecnebi uğraşan her yurd köşesindeki 

Pııristen bildıriliyor: Belediye reisimiz ıh· . . b d d tu Cenubi Afrıkı; Milıi Müda B .., ıss~ler_i satın almak iQin nnfıaı gençlerı de ış aşına evet e en 

11az1r beyanatında dedi ki· taa nezareti bir emirname neşre • Mit~t To~oglu . 1 vekatetınde cereyan eden müza uyuşukluğun bedbinliğin berni 
' darek eiındi:ve kadar hiç asker Oo beş guııdeberı baledıre kereler de eyi bir şekle girmiş mizde yeri olmadıgını ve olamı 

lfarbin feci neticeleri anlaşılmıştır. Bul lik etmİ}•fln 17 yaşmdan. 60 ya~ mizin bazı mühim ışleriııi takip tir, Demiştir. yacağını daima neşeli durumla 
eınR kadar olan erkekıerııı ledrı t k v 1 .ık d k t · ı B - · k · ı ı t b ı b" 

dü Ü b
. r· •f • • .. .. ı .. _ . . e me e a i1 a ar ma ama ı e unun uzerıne ar adaeımız rıy e an a an u genç er ıze ne 

R nCe zr J"ITen Vazl eSlnl gorUyOT cen talim gormflk uzre ıhtıyat _ I k · h 1 b k I 
Y alaylarına sevk edilmesini bildir temasta bulunmak uıere Ankara e e trik eirkeıiudeki ecnebi his temız atıra ar ıra tı ar. 

mlştir. 1 ya gitmiş bulunan belediye reiEİ selerinl sormuş ve buna da rei Temsillerindeki, disiplinli ça Ankara 4 AA. ~Radyodan)- ! firen va~ıfe~i . görü)·or •. Her_kos 
lloınanya Haricıye nazırı B. bunu mudrıktır Bu fecı dkıbe · 

Gafenko dün Romadaıı oyrıl· tiu ö ıl«:1nmesi için bir anlaşma 
ll'ııetır. Mumaileyh hareketinden zarureti vardır. 
;:\'el l"ransa, lngiUere, Polonya Romayı zirar(ltim de iki mem 

Japon mallan 
Fransaya giremi

yecek l 
Urkire büyük elç lnrıle Yunan:s leket arn ınd ıki muğlak mesele· 
an 1 leri h 1 için İtalya mesut adam· 
• e Çisirıi kabul ederek görüş· 

lrıuşıar larile görü~tüm. Ankara 4 a.a. (Radyodan)-
hnlya ve Homnuva arasında Paristen bildiriliyor: 

Ilı B. Gafenko Romadan cyrıl· 
,, Bdaıı evvel gazetecııere yaptı· 
"

1 be eti Y_anattıı; şuna knnant getır 

ta~ kı Avrupanro hiı> ük peri· 
l'İ tlarıncta harbin fe } I ııetıcole 
~Bu düşünce Lı r 

ırk ve menş birliğine yaklaşanı Resmi gazete bir kı.rarna· 

Aski hir dGslluk vardır. me neşretmiştir. Bu kararname 
Bundı:ın baeka iki memleket ye göre husuRi bir mezuniyet 

k a rşılıklı ekonomik ve siyasi olmadıkç:l .Tııpoıı mallarının 

ha~ l arl a da hirbırine bıı~lıdır. Frnıısaya ve Fransa mfü~temle· 
D m ştır kelerine girnıPııiııi mımnetmiştir. 

llzakşa k erbin- Polonya Hariciye Hazm 
/ngil·z büyük elcisi-! 

• ~e 50 vaziye_t 1 Ank~:. !~~.U~R~d~~~an)-1 ç 1 n k ti • v "' h • • Varşotoııdaıı bildiriliyor: 1 uvve e 1 unıng şe rını Polonya Ham:iye nazır mu·· 

üç taraftan çevirdiler ::\u~~:~i~izc~'!:ü:ü:1~iHi~~at kıaı~ 
Ç; 30 da Hariciye naıırının Hitle· 

11 ordusunun askeri vaziyeti gittikçe rin nutkuna vereceQ'i cevabın 

l "h b / k d metnini bildirmiştir. 
Ba a U ma ta iT • Otuz dakika devam edecek 

r-ı l{?unkig (a.a) - Çiu ku9etle şi arasındaki düsman kıtaları olan bu nutuk çok diplomatik 
bul ıaııgei vildyetinin şimalinde ı oevrilmtştir Çin .askeri vaıiyeti bir lisanla yazılmıetır. Gazeteler 
ta Unan Vuniıı.ı şehrini üç taraf 

1 

gittikçe ıeldh bulm~ktadır J_a~on de neşredilen heyecanlı hususatı 
li~ Çe9lrmişlerdir Ev~lce Şıtnsi farın Tangpu demıryolu ı!!tıka I ihti 9a etmiyec·ektir. 
r b htinde cereyan eden mubtt metinde çek ilmeğe hazırlandıkla 

1 
,. 'I' R 'Lt' d" 

t:ıeler tedricen Tungpu demir rı bildiı iİ> ?r . n~ı ız • omen il ısa 1 
il bölgesine kadar 

1 
Orta çın bölgesınde Yengtse • 1. 

a Çitıliler halen p ya~ı mıe_tır cenubunda ve Kiaııgsi tilayetioin rmunaseuatı 
l'alJllldakl düDmanUÇeU le Şıçe eimalindeki askeri barekdtın İn 1 

----

lllü v ordusunun . 8 k k h \ebak· . . t d t k kıeafı hakkında sorulan suallere Ü reşte i evete 
b' ısını ar e me tedir T . · b" 'J 1hnd . . . a Çııı kurmayının selahıyettar ır 
le Q akı QIO kuvetleıı Maçeng memuru çin!İterin bu cephelerde Salahiyet Verildi 

miz Mitat Toroğlu dünkü eke· s miz 1'1itat Toroğlu elektrik şir lışınaları ile muhitimiz gençleri 
ketinde 188 hisse senedi ecnebi ne numune oldukları gibi. rolle 

presle şehrimize dönmüşlerdir. 
!erin elindedir. Fakat bunlardan rinde çok muvafık olmaları için 

Ankarada yaptığı işler hak bir kısmı itfa edilmictir. Ce .. abı 
w ,. uğraşmaları da perdelerini bal· 

kında bir arkadaşımız tarafın · nı vermiştir. kımıza devamlı alkışlarla kapat 

tırmıetır. 

Her güzel şer, be~enilir ve 

I beğenilen şey de unutulmaz. 

1 
Biz de bu değerli gençleri 

, be~eudik, uııutmuracagız. 
j~~~~~~~~~~~~~ 

Okulların tatil ' 

I 
t 

zamanları 

1 Köy okullarında bu arın 

1 on üçücde tedıisata son verile· 

r cek \'e derhal imtiLanlarg başla 
n a caktır . Şeh ir te kasabalardak 

okullar da ay sonuna kadar ted 

içme su tesisatı tablosu 

r i ı:;ala. deurn edecekler ve haz 
ranıu on beşine kadar imtihan 

- arını bitirmiş olacaklardır. 

Resmi meUep muallimlerinin Son 
Hususi mekteplerde 

alabilecekleri 
dersler 

haberler 
Sovyet Hariciye komiseri 

vazifesinden affedildi 
Ankara 4 A.A (Radyodan) - Moskovadan bildiriliyor: 

Resmi mekteplerde dersi bu 
ıuoan muallimlarin ilave olarak 
özel okullarda bir muallimliğe in 
baları sırae.ında bu muallimlerin 
resmi mekteplerde okuttukları 
dersleri özel okulda okutacağı 
dersin haftAJık eayıs .mn 24 ü Sovyetler Ali heyeti Litvinofu talebi üzerine vazifesinderı 

le ileançeng istikametinde sürat JapoDları filen imha etmie olduk 
, "11Yorıar Tiyeııcin va ıı~ang ıarı bildiriliyor 

geçmemesi kararlaemıştır. Bun affetmistir. Yerine icra komitasi hereti reisi Molotof seçilnııştir. 
Ankara 4 A.A. :<Radyodan)- b" ı ·r oy e ma~rı idareleri, özel türk I Molotof icrR komitesi reisi ve Hariciye komisei'İ unvanını 

vııavet bütçelerinde yapılan 
ı münakaleler 

1 <ır11 
erirı ~ekil) · · 'IA t 

1 ltı3a erı hayatı vı ye muntazam t h ·ı~t ·ı ·ıA t e 1 b- • k 1 a sı a verı en vı i1ye 
&tıııl'tı Udcelerinde muna a !erimi 

lllunııırtt ası ve bazı vilayetlere 1 • z Malatya, Erzurum, Balı 
kındııkj tahııieat verilmesi hak kasır Antalya, Edırne, Tunçeli 

etrnietil' ~a~ili~,., vekaleti kabul Amasya, Samsun, i\luA-la, Mardiıı 
unakale yapılan ve 1 Eskieehir Ankara ve Maraştır 

Bükreı.ıten bildiriliyor: mekteplerınce seQilen muallimle k 
İngiliz - Romen iktisadi me 1 taşı:vaca ·tır. 

selelerini görüemekte olan heyet rince inha ettikleri veya yabancı ----------------
merkezinden y_,ni ve mühim bir ve azlık mektepleri türkçP, kül G e ra l Ve k d t · ı 
talimat almıştır. Bu talimata gö tür derelerine muallim seotikleri 01} y afi a YY a re } 9 
re heyete geniş bir mezuniyet sırada ?u muallimlere iiilve oıa B i.1 kreşe h arel{e t etti 
verilmietir. Buna göre enelce rak verılecek derslere esas saat 1 
Romanya ya verilmesi derpie edi teri yekununun yirmi dördü geQ l lstarıbul a.a "Radvodan• 
len 5 ınilyon fııoiJiz liralık istik · · G • "' memesıne dıkkat edecokler ve eneral Veykand bu ~ün saat 15,15 de tavrare ile Bükreşe 
raz daha çok artırılacak ve se· 
uelili: faiz niebeli df. süzde beş dere saati yirmi dördügeçenleri 

1 
hareket etmietir. Ta>' yare mE1ydanıoda vali, emniset müdürü be 

buçuğa indirilecektir, 'inha etmiyeceklerdir. ledire reisi Fransız sefaret erkdnı tarafından uğurlanmıetır 

-
ı rı 

iŞ 

uh 
bi 
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Ymmn: 1 
Henri 

\..!:aenux 1 

SICAK KÜL 
1 (~eviren: J 

1 
Cezihe 

1 
Piyasaya aarif Vekaletinin mühim bir kararı 1 İş ihtilaflarını uzlaş 

tırma ve tahkim 
Ucuz inhisar kolon- Teclris saatleri d8ğ·işiyor Ders Olcay -
yası çıkarılacak ler ög'"' leye kadar bitecek 

Qocı1kluk hatıraları, kayala- ~e hevecıın biraz da nnzarı rlik lstaubul - İnhisarlar umum 

-1 

rın arasından fıekıran eabboy kati celbediyordu. müdürlüğünün1eni kadro ve 
Sene ortasında ayrıca tatil yapılacak çiçeklerine benzer, hayalımızın Avukat muhatabını teskin et büdcesi için Ankaraya gitmie 

iztirablarını örtmeye çalışırlar. mek istiyerek : o1an umum müdür B. Halet Taş 
Piyer Srnjs büyük bir teessür - Bununla beraber tercih 1 pınarın İEtanbula döndü~ünü bil Maarif vekaleti okulların yıl f Bundan baelrn en muhim de 
ioinde Parisin kalabalık caddele 1 etmeniz l!zım gelir azizim. r dlrmietim . Ôğrendi~imize göre Jık çalışma mJddeti. tatilleri çe ~işme de okulların oalıemn saat 
rioden uzaklaşarak Balo~ ~ı~tı - Tercih etmek mi'? •ınhisarlar umum müdürlü~iinün ı güulük derslere başlama saatleri 1 ıeri üzerinde yapılacaktır. Ôuü 
m e , " _ _ _ - e ta ııı e~e • ararsıı 1enı _ u ce~ıo e o. ısper, ~rman ür.erinde ıectkikler yapmakta müzdeki dere yılı basından iti il Senlüi odasını bırlıırıue p k t ·• ı K ··b-d · d k' h ı 
baıtlayan Turnel Koprusunı.:n lık içinde kalamazsınız. Elinizde cı, muhendıs ve dığer lı:ıkoık ele d ô :'I> d ' . . " k 11 b b 1 k 3 k . . _ . ır. f!ının ığımı:ı:o gore o u a aren aş ıyara saat 1 e a 
karsı tarafına doğru ılerledı. Bu biJlunan mektupları gösteıEırsk mantarın kadroları takvıye edil _ . . . . 

Ük h rpl
,,

11 
biraz evvel kaybet ııı.k · 

1 
ki f d . . . 

1
• y k ı·ı· . 1 ı ın gerek yıllık Qalıema uıuddet dar beş saalte deı·slerıaı bıtırmış 

y a "' ~ ta 11 davasını sız e ı e ersıoız mısır. apra u uu ve sıgara a 1 . k - ı·k 1 1 ki d 
dği çok sevdigi annesini yalnız - Evet yanlışlıkla aQtığım rımızın dış memleketlerde sürü erı ~e~e s.e gu~ u ça ışma. sa o aca ar ır. 
bırakmamak, hiç olmAzsa haftada bir tek mektap. münü artırmak İQin geniş mik atları uıerınde onemlı degıeme Ôğleden sonra talebeler okul 
bir iki gününü onunla beraberi - Karınızın kttli oldrak iha yasla propaganda yapılacaktır, ler ol&caktır· da cimnastik, mu&iki. resim ve 
geQirmek için Politeknik mekte l ııetini gösteren mektubu elinizde Bunun içi o büdceye tahsisat kon ı . v_ekale~, .0k~lların am~mi la okulun diğer içtimai faaliyetleri 
bina devam ederken bu ci 9 ;ırda} bulundurdukQa • . mue_ıur. Son zamanlarda inhisar lıl m~d~etını ~ort. aydan uo aya ile meşgul olacıtklardı~·. Bu faa 
ikameti tercih etmemişmiyrli '? Maalesef ki öyle. ~ar ıdaresi tarafından kolonya veya ıkı aya ındırmek taeavvu liyetlere öğretmeulor ııezaret 
ine ona uzak kalmamak için Ver - Yahut karınızın mahke nnal edllmiye yarıyan ispirto fi rundadır. Buna sebep de yıllık edecekler. :a da topçu müUlzimi olarak va meye müracaat etmesine müsaa yatlarında tenzilat yapılmış, ol- çalışma devresinin az olması do Senebaeı ınunasebetiyle ya 

zif~sine baslamamışmiydi? de edeceksiniz. mademki arnka masına ragmeıı iJi kolonyalar pi \tayısiyle talebenin ldyikıyle isti pılan ÜQ günlük tııtil müddeti 
. . b' b' 1 . . tınıza danıamadan kendisine bu yasada pek pahalıya satıldığı fade edemedi~i ve bu vüzden yirmi ~üne baliğ edilecektir. 

Ana oğlun eevgılerı ır ır arını o v . . 1 ' 
k

. d h hakkı verdiniz - maamafih rü- ve bazı kolonyaların elıketlımn ~e iyi randıman alınamadı"'ıdır Hususi okullar da bu kaydıı ta 
kadar tamamlıyordu ı sonra a a _ · 1- ,; . _ • _ • h d b·ı·r ·

01
·z fakat onun de razılı evsafa tekabul etmedı .. - " d k" d 1 b bı tutulacaklardır. Gunde 6 saat 

eski hatıralar oou busbutun bas cu e e ı 1 sı - g· g" -ıd·g- d ·d -k k Ooumuı e ı ere yı ı aşın ders yapan ecnebi ve ekalliyet 
ka bir memleketin başka iklimle aleyh;ne sildhlarınızı kullanmak d~re~:~i i~i uenvs:~ıı'. aa;:i yu se 1 da okullar tedrisata 25 eylülde 1 okulları da derslerini öğleye ka 
rine doğru sürüklüyordu. Kızıl tan sarfı nazar edince, kanunun zaman başlamış bulunacaklardır. ilk dar y"pınıs oı.acaklardır 

·""· b tt rıı · hk da ucuz kolonya imaline karAr , ~ nehirin rıhlım boyünca ıızanaıı talep ettı.,ı azı e 1 erı ma e- okullarda olduğu gibi bu yıl da Maarif vekllleli tedrisatta 
·b d' · vermielir· Bu hususta lüzumlu \'İlliyet konağına doğru giden meye 1 raz e ınız. lisq ve ortıl okullar dArslerini 10 mühim bir değieiklik yapacak 

- Na gibi deliller ? tedbirler alınmıştır. Yani kolon hazirandıı kesecekler ve imtihan ı b fk · eğaclıklı geniş bir caddeyi, Ha. _Boşanmanın liQ sebebi var:

1

Ya yakında piyasaya Qıkarılacak o an u ı rın tatbik eekilleri 
noide babasının doktorluk ettiği larını 26 hazirana kadar ikmal üzerinde etüdlerine devam et 

karı ve kocanın gayri maeru mü tır · edeceklerdir. geniş ve zungin bir hayat iiÜr b ti . .1 "" t k d' mektedir. nase e erı, aı e oca.,ını er e ıp p , 
1 

. · 
dükleri zamanı hatırlıyordu .. ~.0? gitmesi; fena muamele etmek, mü ansıyon u o~ul ög"retmenlen ----------------
ra bu meşhur doktorlln anı olu 1 tecaviz yahut şiddetli küfürbaz • b 1 d • ~ü.nden so_n~a F:a~saya ude~l~ olmak, Küfürbazlık deha dikkate ~ır toplantı yapacaUar Tarsus e e ıyesı· 
rını, anuesının buyuk matemını sayandır, hakaretamiz bir mek 
idrak edemiyecek kadar çocuk- tup kafi gelir. 
luk neee ve zevkini hatırlıyor- _ Böyle bir mektup yazma 
du. Eski aile ocağı olan Bordo- yı reddederim. 
da 1erleemek ietemielerdi, fakat, - o halde karınızı bir eıı · 
geno dul, karşılaştığı hodbiniye hidin önünde dövünüz. 

Pansiyonlu okulların bas öğ 
retmenleri MaJtB ayı nihayetin 
d~ bir toplantı yaparak pansi
yon ieleri üzerinde görüşecek· 

lerdir. 

Yaz mevsimi dolayısile biricik parkın 
noksanlatını ikmal ediyor 

kareı nefret doyarak ve bir çok - Kimi de.diniz ? 
I02 Esnaf cezalan~ı kimselerin taşra ha1atından uzak - Kimi olncak ? karınızı. 1 

lastıklnrı gibi onlar da Parise ı - Elimı ona asla kaldıra· Bslediye encumeni son top 
yerleşmie olrtular. Çocuğunun mam • . . 
· ·kb ı· · ı · b d bül" 1 - O halde evinizı terkedip l, lantıernda belodıye nızamat ve 
ıstı a ı ı<,t n ıca e erse un . . . 

· · d f t kt k ' gidinız evamırıııe mugayır harekelle bu 
serveıını e sar e me en çe ın· · 
miyecekıi. Maamafih kocasının - Pekfllfl : ancak bun.u. ka 1 ıuoan 102 esnaf cıc'lz..ılandırmış· 

si ya:;r, mnvsiminiıı gelmesi 
miiııaselıct.ilc parkı hir kat 

daha giLt.olle~ı irnıok içi11 park 

fa oları hazı nok~anlarııı ik-
· 

1 
· f b ' '·'ld bu\ edebihrim. Zaten e9ının o \tır • 

mır as meso esı ena ır şeıs ı e , 
ır t . f. Müsterulike haya zengin ihLieamındaıı uzaklaşmam Ku·ııu·r "ırekıu·ru·mu·zu·n 

lece 1 e mıe 1 ıazım artık. Orada daha fazla U 
tında kaydsıılıklara, o kadar sık . . 

d
-f d' \i k' h t kolay yaşayamıyaca!lımı hıssedıyorum. olaıı i'alıno Yo ~airc iıı!'iaatı 

' 
pek yakıuda ikmal cuilecek1 ir 

ınnlino hızln 1,;alıR,ılınnkt:u1ır. 

Parkııı dcYaııı etmek! c 

teftişleri tesa u e ı r ı &ya ın 1 . -akışları ölümü bile insana unu& Baska ~ır bağım olmasa!dı dun 
· 

0 
yanın bır ba~ka ucuna gıder, ka 

turuverır ora a. . 
Şimdi lam oturdukları apar rıını tamamıld serbest bırakır 

VılayfCt Kültür dirtıktörü Şa Hari~ten '1 ar:-<11sa ~olcı·ck 

tıman kareısında bulunuyordu. unutulmnğa çalıeırdım.' _dJ 
· - · d k. - Oda, uzun bır mu el 

fık Ergündüz, refakatlerinde ilk mi..;:d'irJcriıı rnlıat otıııe:.i ı~ın 

tedrisat müfettişi Naci Aydemir avrıı·a tt>rtibat alımııı:-;tır. 
• 1 

Seneler bu cephenın oıerın e ı . . . k t""11o· . . . t de olduğu hal.ie Bckırde, Arpaç, Mu 
. . . . J avınızı tar e \ı.,ınızı ıspa e · 

tezyınatı sılmıŞ,. ~ek ıJahlarıo~.n mezee tekrar evlenmesine imkAn salı, Gözno, Belenkeelık okulla 
kanaL kuvvetlerını lnrmıetı. Dor ı 

1 
ki J rını tefıie ederek merkeze döa-

1 H o amez . - ı d' 
düncü katta oturmue ardı. alır K 1 d d. mue er ır. - ızımız o masay ı en ı · 

lıyordu pe:ıcerelerinin muhtelif eesiz uzaklıseabilirdim. Avukat Bir ay için~e evlenenler 
manzaralara karşı açıldığını, brı Monmoro harbe mülllzlmlikle 
zen Sen nehrinin sakin, kıvrım bııelamıs. piyade yüzbaeılığı rüt Geçen ay içerisinde eehrimiz 
sız sathının a{tır ağır köprü ke besıle yorgun, Asllbı tamamile te e~lenme memurluğunda yirmialtı 
merlerine doğru ilerlediğini saaı zallüle uğramış bir halde Pari~e Qihin nikAhları yapılmıetır. 
lerce seyretti~ini düşünüyordu. döndüılü zaman \ekrar mesleği } 

c Yakıularında oturan genç A il13 baela:nışlı . Saferberlı~in bari Sığır vebası 
bir avukatı annesinin ıiyaret et cinde kalan genQ avukatlarla, bi 
ti~inide unutnıamışıı. Meşhur Yo raz yaşlılarrn bütün ieleri kema 
resin şqkirdi olduğt.rnu bir at. lısüratle aralarında toplamaları 
deli olmakla beraber büyük bir onun mesleğinin yoluna maniler 

Fransanın llındiQioi müstem 
iekesi ile Sud r.nda sığır vebası 

çıkmış olduğundan bu memleket 
lerden ülkemize oıh tırnaklı hay 

merhamet sahibi oldux.unu da an Qıkarmaklıt beraher 1914 eenEsi · 
tt çanlar ile bunlarrn maddelerinin 

nesinden duymuştu. Acaba ismi nin şöhreti henüz uııutıılmamışlı okutmasına ıirant 
ne idi ? Aııkerliğinı büyuk bir şerefi"' ik karar verilmietir. 

Monmoro fanılmıyorsam. mal eden bu avukat 1921 senesi Memleketimizde sıltır 9elıası 
Kendisine müracaat ed&bilirmi- nin hazirırnında meslP.ğıae baş 
ıim ~ > lar baelar.ıaz şöhreti ona müşıe· 

vektlletince 

Park ıJ,nlıilim1c hmmsi: hii-

folor yapt ırılııı:ı.::ı YO hııracla 

mc~hnr 'l':mms kolıabı, lıaklu.-

Yası vo kiipiiklii ayran satılına 

~ı i~in mii:muolcr vcrilıııi:o;'tir. 
Tarsus Belediye reısı 

Celal Rnmaıanoğlu 

çoktanberi sönmüş va tarıhe ka 
rışmıs olduğu için memleketimiz 
hayvanlarının sihhatlarını koru 
mak için vekaletçe ahnmıs olan 

bu tedl•ir yerindedir. Tarsusun gazel parkından bir manzara 

Nizamnamesi 
- Düoden artan- -
Zabıt varakalarıom bir oos· 

hası 29 uncu maddede beyan olu 
mm zabıt defterine yapıştırılır· 
Zaptın ikinci onshnsını lşyt1rioe 
Kesin uzlMştırma içln lş D-sireslolD 
ilgili teşkilatı tarötıodao gönderli 
miş olRn memur ahr ve derh'l 
amirine tevdi eder. Kesin uzlaştır 
maya gitmiş olan memur iş dııire 
sine mensup olmayıp mahalli Wd 

kamlar tarafında o ta vzır l ediloılŞ 
ise aldığı zabıt varakasını 24 saat 
zarfında iş dairesinin ilgili teşkilA 
tına gönderilmek nzere kendisiol 
tavzif etmiş olan makama tevdi 
eder. O iş yerindeki bütan lşçu~r 
bakkıoda hUkmtı nııflz ohm [bil 

zabıt varakaı:a mahalli lş dairesin 
de hıfzolunur. Z11ptın UçtıncU 005 

hası ve icap ederse bir kaç sureti 
işyeriode bUtUn işçilerin kolaylı" 
la görebilecekleri bir veya bit 

kaç yere hemen asılır. 
İtirazda bulunan işçilerin seÇ 

tikleri işçinin de iştirak :ettiği bil 
Kesin uzlaştırma kararına ısrtı1' 
işçilerin yeniden itiraz hakkı yo" 
tur. Kararın t11lblklne bıışlaodığı 
günden itlbaren 26 iş httftası geÇ 
medlkçe ayni gaye ve şekilde 
yent bir (toplıılukla tş lhtllrtfı) or 
taya konamıız 

Mttdde 45 - Memurun teklif 
edeceği uzlaştırma şekil ltt\fısk 18 
kabul edllmlyerek Kesin Uzll\ştır 

' maya varılmamış ise memur, ibtl 

l lllfın mevznunu, kendisi tarafılJ 
dsn teklif olunan uzlaştırma şe1' 
llnl, buna karşı yapılan illrazl"'1 

ve neticede uzlaşmaya mubıılif 
kalanların isim ve soyadlarile vrıt 
Sd lşçilık numaralarını ihtiva ed O 

aç nUsba zııbıt verakıssı tanzitll 
eder. Bu zı:ıbıt varakaları H uocO 
maddede anılanlar tarafıodan dl' 
imzalanır. 

Z11ptın bir nOshası 29 uortl 
maddede beyan olun m zııbıt def 
terine yapıştırılır. Diğer ikisini ı. e 
İş Dairesinin ilgili teşkil&tı tarefıll 
dan gönderilmiş olan memur B~r 
ve derhal amirine tevdi eder. 1\8 

sin uzlaştırmaya gitmiş olan ı:ııe· 
mur iş dairesine mensup olmıt.Y111 

mahıtlll makllmlar tarllf ındao lıl~ 
zif edilmiş ise aldığı zabıt vara~' 
larıoı 24 saat zısrfında Iş o .. ııres1 

nio llglll teşklllltına gönderilıne~ 
Uzere kenı:tislnl tavzif etmiş olıı0 

makama derhal tevdi eder. 

Oçancü kısım 
Tulıkinı 

Madde 46 - Toplulukla ı; 
ibtilMımn Kesim uzlııştırmayd bıl; 
lanm~dığını gö.steren ikl nO tı~ 
zabıt vımıkııı;ını ıılttn lş DBlre: 
teşkilatı, l.ıir aOsh:ısıoı hııdlsede~ 
trnhis ve ke> fiyet ı n iş ihtiUlfltt'1 
hııkem kuruluna btıvale edilıJJC~ 
IUzumunu e!!Ubeyyln bir yııtı1 
ekledikten sonra 24 S'iat zarfıı:ıd~ 
ihtiHlfın çıktığı lşyeılnhı bulııııd~ 
ğu vilQyet mııkammıı sunar. 1~1~ 
el nU~haı;ı dairede hıfzolunur ~I 

M11dde 4 7 - ViU\yetlerdeô, 
iş lbtlldfları H11kem Kurultlıı :1 Onun hakiki adresini nasıl rilerinin çoğalmasını temin ede 

bulabl!irim? Orlean rıhtımını ıa memisti. Lejyon donör nieanını, 
kibederek Notrdama doğru iter harp madalıasını kisvesinin üze 
di. Senelerdenberi ihmal ettiği rine iğnelemesinden başka rapa 
bu civar Qocukluk hatırasile ta- cak bir eey kalmamıetı. Adliye 
mamile canlanıverdi. lete, harbin serasının ihtıyar tilkilerile gene 
baelangıcmda öleo Yandölavil dO kurtları geı;lamesine kAfi gelen 
Mirmonu11 hatırasına hürmeten iradın üzerinde bıle didiemekten 
Polonıa kütüphanesinin kapısına çekinmiyorlardı. Kendisine müra 
konan bronz levha, 1914 senesi caat eden bu s\IAh arkadaeınm 
nin fedakArlık uealine mensup ansızın oğradıAı hakaretten do 
olan yirmi bee rasın:laki bütün layı kabahatli olan karısını affet 
genQliği o da tanımış hatta meeini ve bu davayı büyük bir 

. 
Çocuk dergisi 

Çocuk esirgeme Kuruınu ge 
nel merkezi tarafından cıkarıl 
makta olan (çocuk) dergisinin 
136 sayısı Qıkmıştır. Yurt yavru 
ların ı u saQ'l ık, sosyal kül türel 
durumlarının ıokişafına hizmet 
eden bu kıymetli dergiyi çocuk 
tara, çocuklu ana ve babalara 

Giizel ve ve. il Tarımsa ha-. ' 
rh;ten ziyarelt'i celbi için do 

lftzıııı &o]on kolaylıklar göste

dlocektiı'. 

Hanıa;r.aııogln nıiı-<af'irJerc hor 

tiirlii toslıilltt ~ii:-.tedhnosi için 

hn i~le muYazzaf memurlara 
fftzım gcloıı direktifleri ver-

kotarılmak Uzere iş D11ireslO ! 
ifgill teşkilıHı tarafından aJAkıı~J~ 
Vila.yet makamına 46 ncı 01ıı1 

1 • 
mucibince arzedller her torl~ Jİ 
ihtilafı meselelerinin işbu teş1'1 ı; 
!miri tarttfındım aynı zamaodLI O' 
Dairesi Genel Merkezine de, ı;c~ 
tt>ferrl evrnkının musadd11k 11~ yaları gönderilmek suretlle, b 

aslen Bordolu olan Yandölavil ücret mukabilinde görmeği taah 
dö Mirmonu daha 1akıodaa gör taui1e ederiz. 

büt edecejtinı önceden haber ver ~====·-=======~· 
mılıtü, . 

Biraz daha ilerleyince eski mek isterken kafaşıııın içeri em 
Parisin bu gün biraz daha unu de binbir isLifham canlandı. 
tolmue eski aparttmeolarıle kar Piyer Lanje ona annesini ha 
eılaştı. Biraı enal öğrendiği ad tırlattı. Parie ı:>osıetesinin ı;ok 
reıe mÜl'acaat 6derek : zengin ve çok kibar bir ıuzı o-

- Mösrö Monmoro rica e· lan Süzao Nuayanla izdivacını 
derim • anlaHı Harpten euel ve sonra 

- Üçüncü katta. devletin büUin kamyon ihtiyacı 
Piyer Lanje kendisini tanıt nı t9 min eden bu meehur fabrı 

madı· Kıeaoa ziıaretinin maksa katör Nuoyanın damadı Piyer 
dıoı izah etti. Neticeıi öğrene· Lanje. 
bilmek loin gösterdi~i tereddüt -Sonu var -

1939 Jzmir enter 

nasyonal Fuarı 
bir milyon müşteri

nin uğrağıdır. 
1 

Mallarınıllı şimdiden 1 

hazırlayınz. 

20 Ağustos - 20 Eylul
1 

\ 

Hclediyo roh~i B. Oelt\.l mi~tir. 

Tarsus parkından diğer bir manzara 

rllmesi mecburidir. ~ 
Şayet bahse mevzu oııı00 

ihtilA.fıoın, iş K11nunu'oun 90 ;ıı11 
maddesindeki bUkOmler rnı..ıc t 
ce iktisat Vekt\letı tarufıodall d 
yUk hakem kuruluna yabı..ıt ~ 
rudao doğruya yüksek b11keıtlı;e' 
ruluna veyuhut fevk11lade b~lıı' 
kurulunat verilmesini lcitp e f 
cek m11hlyet ve ehemmlyett0 l 
ruımesl lhtimııll varit ise fş ~ov; 
sinin m11hallt teşkilatı ıırntrlıı801ııl 
bakımdlln ilgili ViUlyel ınaı> "ei~ 
dl'rbtıl vı ki olııctı k temıı~ ı;e>'ı 
muhııbereı>i neticı slnda Vail ı 
yeli tk llıs t V k fılellne hC1111 (10 

dirir , 
- Sonu var -
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SAYFA 3 

Ankara 
Radyosunda 

bugünkü program 

tENı MERSiN 

ıgıı--~~~~~~~~~~~~----~[Q] 

Dünyada Neler Oldu _, __ _ 
Oluyor 

MERSiN 
PiY~SASI 

ö- ~ 
_ _ ,.... ~ l!dJ ~== 4-5-939 

Türkiye Radyodifüzyon Dünyada bir c!akika içinde neler olur ? 
P0atıl~rı, Türkiye Radyosu Pamuklar 
~nkara Radyosu. Almanlar bir dakikada Rusya bir dakikada 30,000 Klc:,vlant 

DALGA UZUNLUGU l 44 ton hububat sarfederler. dolarlık ticaret eşyası yapar. Dagmah 
1 DU k · . . Kapı mah 

l6!l9 m. 183 Kcs. 120 kvv . nya~m . ~". co .sıga~a Tevrat yüı muhtJlı f hHan Ko:ıa 
1'.A. Q. 19.74 m. 15195 Kcs. ıçen mılletı Fılıpıulerdır. Bır üzerine basılmı~, yeryOzüne Kırma 
20 Kvv. T. A. P. 31,70 m. dakikada Filipinde 6,000 siga dagıhlmıştır. Te\'rat o kadar Kozacı parlağa 
9465 Kes. 20 Kvv. lra i~al edilir. çok basılmıştır ki bir dakika- Buğday-Çavdar 
12 3 

Cuma_ 5/5/1939 . . Ingil!ered~ bir. dakika da 6o nusha dağıtılır, Saniye· Sert anadol 
• O Program ıçırıde 7:>80 htre bıra sarfe- b" 0 h T t dU Yumuşak 

12,35 Türk müziği - Pi dili r ye ır rı s :ı evre şer ve 1 y ı· b w d 
13 ı · bu, bUtlln sene devam eder. er ı ug ayı 
. ,OQ Memlekttt saHt ayarı, Amerikada radyo son de .. . Çat"dmr 

al~ . ı · h b ı . Fırtınalar, yeryuzUnde bır nrs v~ meteoıo oıı a er er. rece rağbet görrnektedır.Au e· . . . .Anadol yulaf 
13,15 14 MUzik (Karışık prog" ı ·k d d b d h d dakıkada looo mılyon kılovatl • rı a a re yo aşın a er a- . . Arpa 
l'arn - PT ) k"k 100 000 . b 1 kudretinde elektırık hasıl eder. A d 1 17 3 l · . ı a , ınsan u unur. j na o 
li~· O .nlı.ilap tarihi dersler• ~ l DUnyanın en zengin altın Dünyada en çok şarap çı Ye-rli 
18 lkevınd~n naklen. madenleri cenubt Arri kada karan memleket FrBnsa'dır 1 Nohut şark 
ıs:i2 J~~~~a(~ale müziği~ PT.) Transvaal ocaklarında hulunur. ~ransa'da dakika başına 113501 fasulye anadol 
19,oo Konuşma 1 Burada her deki kada 703 lıtre şarap yapılır. . . , Yulaf yerli 
l9, t.5 Türk müziği {Fasıl he· 6raın saf altın elde edilir. Hava molekUllerı denız Mercimek ımrk 
~eh) İngiıterede bUyilk bir sa- hizasında dakikada 18 kilomet 

1 
Sahlep 

;eıaı Tokses ve arkadaşları. neyi memleketidir. İngiltere re mesafe kateder. \ Tatlı çoğen 
~.oo Memleket saat ayarı, de 0 kadar çok maden vardır Harp kokusu yüzünden , Balmumu 

8l<ttıs ve rneteorolojı haberleri. il ki 'lngili ocakları altmış sani dllnyanın yedi büyO~ devleti ' C h • 
2h 15 T k U · • · • z · JAl 1 · · b. d · k d e rı " , ar . m zıgı .. 

1 
yede ~3 ton çelik verir. s~ u ı anmak ıçrn ır akı a a Susam 

valnnııu · Cevdet Çagla, Eş· _ bır milyon fraok harcar. 1 
tef Kadri. Hasen GUr, Hamdi ' Kanada dunyanın en çok ı Yapalı 
1' 1- hububat yetiştiren memleket- Avusturalya, en çok ko- Siyah 

Ollay. t t' . 1 k tt• ı ()ı. t S r· T k terden biridir Kanadadan bü yun ye ıştıren meme e ır. Ş k 11uyan ar : a ıye o ay. · · . ar 
1, Hicaz peşrnvi· Salim beyin yllk 01<yanss'ta bulunan ;Van· :Avustur~lya'dan bir dakikada Anadol 
2- Haydıırm Hicaz şarkı - Hic- kuver adasına bi r dakika içio 550 kilo yün ihraç edilir. A d 
t• y an 
3~rıı el~m. . . de 1,öOO litre buğday gönde- Gazetede bir havadis baş Yıkanmıt yapak 

C Refık Fersan Hıcaz şarkı - rilİr. Bu adaya bir ingiliz ko- lığı aku) uncaya kadar insan G"z 
ıh d b'" .k d. .. u yunu 

8
. an a 11 ıcı se7 ıgım sen· 1 Jombiyası da denir. Nüfusu 500 milyon toz moleklllil yu- Konya malı tiftik 

}n·
8 

H' • 100,CıCJO dir. tar. Yo•gat 
~ • elahattin Pınarm - ıcaz .. 
!arkı • Anladım sevmiyeceksin. f Hakimler suç işleyince Keçi kıh 
'' ·Hasan Gür. Kanun taksimi. 1 
6 ·Eviç şarkı - Bir sebeble gu- ı l<anunuu çizdiki yoldan ği bir sürati geçirdiğiniz için Pirinçler 
Cerımişsin. 1 sapPnlan tutup m•hkemeye 1 sizi 5 ıilin para cezaaına çarp Mnaı 
1 ·Eviç TürkU ·Anladım bah· getirirler. bu adamı hakim ı' tırıyorum, bir daha yapma· Ceyhan 
~ene girdim. . sorguya çeker. Pek iyi, ya yıo. Çay 

• Saz es~rlerı ve oyun ha va hakim kanunun yolundan sapar 

1 

- . . . . . Kahve 
~8{1· sa onu kim sorguya çeker? - Hakim kUrsüdtn inmiş, Badem, çekirdek 
ıı·~? KEonhuşma h 'IAt k Unu da başka bir bAkim.. . ı müttebem mıhallindeki hakim içleri 

' ::ı s em, ta vı n • em B k l d l ·ı k.. .. l . b' . . b .. ._. T ti b d .. biy . t bo • a m geçen er e ngı te ursuye ge mış ve ırıncı a11;ı a ı a em ıçı 
o • nukut ve zıraa rs11sı . (f ı re'de ne olmuş. mı celbederek "suçlu mahal- Acı » » 

Ku. S Ku •· - = 
4Q, f>O 
3ö 
34 
6,35 
32 
33 

4.37 
4,50 
3,50 
3,62 
4 

4, 72 
3 62'•1~ • .ijt 

6,50 
ı~,15 

3,75 
5 
90,95 
70,71 
69,70 
ıo,ıı 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
80,85 
yok 
117 
129 
52 1 

20,21 
19,20 
290 340 
102 

90 
55 

2t Y
2
a
5
t) . .. R 1 Londra'nın polis mahke- linl",, geçirmiş: ! Acı çekirdek 

, Nı>şelı plaklH . . . d b' . . h'"'-' 1 . s· . t b'l' . , Uf y v 21 ıo . . (R. . C melerın en ırının aı<1m erın I - ızın o omo ı ınız var, r a agı 
75 , Milzık ıyos~tı um- .k. . d b"Jl ? t ı 

hıırn F . k O k t . den ı ı tanesı e otom o ı e- . mı. ! ç:..e __ .-··---~--.:.--

~6,37 
95 

. Ş f ıHlarmonFı . t) r es rası rini yolda hızla sürdüler diye - Var efendim. 'ı 
l • : asan erı 1 .. K d. · · k il · L Van Beeethoven _ 2 inci ayrı ayrı surat cezasına çar- - f'n ınızmı u anıyor- 1 
leonore uverlUrU pılmışlu. E·•rakları tabii bu· suouz? 
2 • Joseph Haynd - Senfoni Mi lundukları mahkemt"ye gelmiş Evet efend;m. 

Osmanli Bankası 
t LAN 

Memlekette tasarruf ha ~eınoı M~j5r Nr. 99 . Sıra kendilerine gelince başta . -· Siz dün .. ~o.ndra civa-
b ) Adagı.o - Vı vace assaı büyük olu~ baki~ kürsüye ge rınd~ ~.to~o~ıhnızı çok hız . re"etioi o inkişBfına hizme 
e ı Adagıo . lerek ötekı hikımi kuşısın• lı surmuşsunuz? Hakkınızda arzusunda olan Osmanlı Ban-
~ ) Mennetto - Trıo dikmiş. zabıt varak.sı tutulmuş doğ· kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
a. Vıvaçe . - Siz Londr• civarında ru mu? CUzdanı) hesabına tevdiat 
et P .. Tsr.haıkows.ky - Rome.o , bir köyde otomobilinizi hızlı - Evet efendim. yapanlara kur'a keşi desi su· 

4 _ ~~lıette (Uvertür Fantazı) sürmüşsüaüı. Otomobil nu· - · Peki yollard• hızlı gi- retile Hşağıdaki ikramiyeleri 
lin· Rerlıoı. - Benvenuto Ct-ıl- mannızt •lmışlu, GtomobiJi dılmiyecegini biliyor mu idi· tevzie karar vermiştir, 
22,~ opera~ı uvortUril siz mi kullanıyordunuz? niz? Keşideler 25 mart ve 25 
~3 0 O M.ozı k (Qparetler • Pl.) - Evet bendeniz kullanı· EylQl tarihinde icra olunacak 
23

1 ? ~Uıık (Cazb:ınd • PI.) . yordum efendim Şimdilik size 10 şilin ve her keşidede aşağıdaki 
'9 14.:>,~4 Son ajans haberleri 
-~ Y<lrır.ki proğram. - Peki hızh sürdünüz doğ ceıa yazıyorum. Eğn bir da- ikramiyeler dağıtılacaktır: 

--.. rumu? ba y•parsanız, bir yolunu ve Türk lirahlc 
Paris Transatlantiği yangını - Evet efendim. maddesini bulur üç mislini ı adet T. L. 1000.-

~8ffiİJİ yakan ~ir Alman - Belediyenin kabul etti almm, anlıadınız mı? ~ :: '.', ~~.: 

5 MAYIS 193 9 

1 1 a n 
Kok kömürü satın aiınacal{tır 
1 

2 

•> v 

185 ton kadar Alman koku satm alırrn cak. 

tır. Ktışif bed~li sooo liradır. 
Eksiltme s ıuayıs Pazartesi glinü saat loda 
mersin Gümrük nıulrnfaza komutanlığında 
açık ' t>ksihuıe iJe ~· apılaca~tır. 
İste~lil~rin 375 lir<ilık movakkat teminat 
vermeleri \'e kanuui ~arlları haiz olmaları 
li\zımdar. 

4 -- Şartname Mersin Gümrük ~luhafaza Komu
lanlığıııdadır. 

1 

2 -

3 

4 

21-25-30 - 5 

i l A N 
Tarsus C. M. Umumiliğin~en : 

Tarsus ceza ~vi ndeki mahkt)rıı Ye mevkufla
rıu 1 haziran 939 li:trilıiı•den 31 ~ıa,'ıs 940 
mali senesi ga)·esiııe kadar bir yıllık n1uham 
men olan l Of> 12 kilo ekmeğin ı ~Jayıs 939 
tarihinden itibaren bir ay miiddetle ~rtırma 
ve eksiltme kanunu mucibince münaka~aya 
konmuştur. 

Taliplerin 998 1 ira 6 4 k u ruşn n yiizde yedi 
buçuk hPsabiyle 7 4 lira 85 kuruş mu vak. 
kat teminat makbuzlarını ihal6 giin<i olan 
1 llnıiran 939 perşembe giinii saat 15 de 
Tarsus C. ~I. U. liği makamında toplanacak 
olan konıisyona ibraz etmeleri. 
Verilecek ek ruek dört dıldız undan mamul 
olup 960 gram olarak pişirilecektir. 
Ekmek hergiin azami ~aat 14 de mÜlJahhit 
tarafından ceza evine teslim edilmiş bulu -
nacaktır. 

f> - Eksiltmeden miite ?ellit bilumum riisum ve 
ilan ücretleriyle bilumum m~sraflar miita
ahide aittir. 

6 - Şartname hak kanda fazla izahat alınak iste -
yenlerin her gün C. ~I. U. liğirıe miiracaat
lara ilan olunur. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSiLi 

.. ersin Azak han 
No.4 

5-10-14-20 

Yangın - Nakliye - H aynt - Kaza - Oam - Otomobil 
Sigortalari nızı 

En müsait şartlar ve tediye kolaylıklaril yapar. 

Satllık ev 
Mahmuıliye ıuahallesiruie Doktor Ray Kami

lin evi karşısrnda 5 odalı bliyiik bir bahçeyi ha. 
vi ln3 numaralı ev satılıktır. istiyenlerin eve 
mür(jcaalları. 

L 8 d 1 0 1 ID 1 ? Tahkikatı yapınlu yan 1 cildi mahafilin vermekte malii 25 " ,, 50.-
1 1 d k 50 •ı " 25.· 1 
P . •v• gımn nasıl çıkmış ol uğunu,mata iÖre bu ad1D bir ecne .,~---------------------. 

k arıs Traosatlaotıgı hık henüz tesbit edememişlerdir. bi devlet erkanıharbiyesinin hu Ceman S!l aded T.L. 5000.-
'"d•k' t hk"k t d .t 1 - k' .. d k Tü k lı·ralık ikra ·y Fransızca ögv renmek isteyenlere l'1 k 1• a ı a a evam eı.oı Yangının geminin furunundan susı teş ılatın a çalışma ta· r mı e, 

ttı~ t,dır. Fvvelce tevkif edil çıkmış oldt.iğu malumdur; fa- dır. Aile sandığı hesabında- Üç ay zarfında fransızca ifadei merRm ve muhabere 
ı;-,! ~lan gece b~kcisi Besar kat şekli meçbüldür.Kara kö · Bu kad!n•n. yakuı bir~: ki mevduatı kur'anın keşide haftada 6 ders ht>r ders 1 saat olmak üzre her ay için 
• k,n vakada bar kasti oldu .. ·ı l ıt l f manda Pans Tunsatlantıgı edildicri tarihe tekaddllmeden 
iıı.. mur ı e ça ışma~ ı o an urun - b d b' · 1 1 J'> 10 ı· u t · ı· T d·y t birer a ı k ı k ~- dair hiç bir delil tide tadil edilerek erine elektrik m~rette atın •n ırıy e ev en altı ay zarfında: ıra ere verı ı r. e ı a y ı o ma Uzre 
~dıııtJe .... · tı'r Y • • mış oldugu, f•kat kocasıyle T L 5 T k peşindir . Gurup halinde ders al mal\: isteyenyer için Ocret 

•ulŞ • - furunu kanulmakta ~dı· Bu sı: birlikte oturmadığı meydana • • O·· Qr lirasın· 
(~ . c, .. r Frank ancak V•Zİ· ralarda furundan hır ateş mı k l dan aşağı düşmemiş olan her ber ay için 5 lira peşindir. Bunlar bittabi bir az daha 
t •ı11i 'b l . l k .k . çı mıı ır. d' b , Q'"' ı ma etmış o ~~ la it sıçramıştır, yoksa elektrı teıı y aıadıgı hayat, ecnebi mu ı u keşi delere ıştirak ağırca öğrenebilı der. Her gün saat 3 den 4 de kadar 
t'ft olunmaktadır .. Dı~er ta- sah bir kot.k mı yapmııtır. memleketlere yaptığı ıık seya edcektir, ziyaretciJerini matbaamızda kabul eder. 
'" 'n yapılan tahkıkat Ceaar' V ey ah ut meselede bir suikast batler, busu11i otomobili, bir :.-..---------~ 
d~r•'lr• gecesi henüz ikinci mı vardır? gemici kuııı olan bu kadı-
t, ~ gece bekçiliğini yapmak Müteb.asıslar geminin nın bütçesiyle izah "!dileme· 
aj11 llhınduğu, vazifesi kendi fnrunu kısmında tetkikler ya mektedir. 
\ı'et~ı 'nlablmamış olduğu gibi parak bunu tubite tıhşacak Şimdiki halde bunlar bel 
t., 'ıı kontrol saatini de doğ lardmr. ki de bir palis romanına mev 
tıt 01ıtJ•dığı meydana çıkmış· BiR KADIN CASUS MU? zu olabilecek şüphelerdir. Yia 

· Ce .. . Tahkikata ~~yük b~r ehem kında Par~s TrttnHtlantiği 
kuft zar Fr•nk henuz mev· mıyet veren mılh emnıyet teş y•ngını facıası tamamen ay-
L Ur F k ••akk a at suçlu ol nadığı kilah bir nokta üzerinde de dınlatalacaktar. Tahkikat hakil 
V•rdı~~dı& umumi bir kana•t durmaktadır: Mevzuu b•hso- mi bu mevzu üzerinde bergün 

lan bir Alman kadınıdır. Çok binlerce mektup almaktadır. 

r Doktor Nazım Ünsal 1 
Yoğurt Pazarı Caddesinde 

Hastalarını Pazardan matla her gün sabah 8-12 ye akşam 15·-19 3 

•---~--- kadar kabul eder -------·• 
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·-----------------------·----------------------------------·· ~------------------------------------------------------~-• 
1 Mersin 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

f çten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Siyasi Gündelik-gazete 

• • 
yenı e n • 11 Yıllık fasılasız intişarın 

• da muvaf f akiyetini halktan 

VE 

T 

• 
gördüğü rağbete borcludur. , 

• SizinGazetenizdir Dertlerinize ~ileklerinize YENi 

• ER Si N sütunlan açı~tır. 
ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 

ya çahşınız. 

ATBAA 1 
a ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 
yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni ,er in Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

KİTAP GA:? ETE VE ~EOJY.rUA. 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def teri er 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 

(vra~ı 

1 

Ns:..iye Opr.•toru ve Doğum Mütahassısı 
DOKTOR. 

A. Vakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hast~lcırını her gfın8- ı 2 15 - 18 e k.ı dıır kabul muayene 
ve ted 1 vi eder. 

Güven 
Sigorta Sosetesi 

0/010 İratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

M.İ~ll.L 

Bozkurt caddessinde 
A ORES: Yoğurtpazan 

No.1 

Türk Hava Kurumu 
bfıyl'tl{ Piyanğosu 
1 inci keşide 11 Mayıs 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 40,000 liradır 

1 

30 yaşında bir kimse 25 se 
ne müddetle 5000 liraya sigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta ise 
5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten bir sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 

paraları alır; 

Bundan başka 101000, 20,000, 15.ooo; liralık ikramiye
lerle 12,ooo ve 10,ooo linlik iki adet mükAfıt vardır 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştiı·ık ~tmeyi 1 
1 

ıbmal etmeyi?iz •. Sizde piyangonun mesud ve babtiyarl 
an arasına gırmış olursunuz. 

-------;:lu=~=L:G:E:N:i-------_ 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal. .. lira 500 
24 sene muddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigortl\nın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Orgun 

Fenni Sün .. netçi 

Sıt~ı T ann Over 
St·ri ' .. : ~rısıı ~üııı ı tıt • 
yapar. 

Fakir <_~ocukl:.tr ·;ı p a r~sı ı 

Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 

suhunet verir. ÜJgen kolonyaları, üJgen 
losyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
kor .. aları ve sıhhi Jevazıınatlarını ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

URA Y CAD:OE~İ NO. 24 

ÜLGEN ITRlYAT DEPOSU 

1 
:========--~~== Kııh:tk, Boj!az, B ıı rıırı lltit::ılıassısı 

DOKTOR.. 

Ziya benson 
onbeşten sonra kabul 

h • t l k • • l k b l /d 1 Ad s T Hastalarım hergün saat arıç en yapı aca sıparış er a u ve teze engönderilir. re ; arsuR paşa ga 1 
i l A N 

zınosu karşısı l, __ ile-m•u-ıy•e-ne ve tedavi eder. 
MPrsin; Yoğurt pazarı Has!ane caddesi ı 

-------------------------
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.<'00 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para lJiriklirPnlere 28.800 lira 
ikramiye verrcek 

Ziraat Bankasıada kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en ez 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralıic 4.000 Lire 
4 ,, 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı.ooo ,, 

40 " 100 ,, 4,000 ,, 
loo 
120 
160 

" ., 
,, 

5o 
4o 
2o 

,, 
,, 
" 

5.ooo .. 
4.800 ,, 

3.i'oo ., 

DIKKA. T : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

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

kur'alar senede 4 defa, t Eylül, Birieciktnun, i mart .... 

huiran tarihlerinıle çekilecklir. : 
·---=ıc:;;I.._. ________ ..... _________ __ 

içe I lıususi mu~ase~e mü~ürlüğünaen 
Mahnllesı Cınsi rıumarası Muhammen bedeli 
Cami şerif mahallesi Magaza 2 90 ı ir.ı 

,, Halkevi binası 400 ,, 
" Magaza 4 1 90 " 

~o ,, ,. Depo 
,, 

" Magaza " Kiremithane 

lH 
14 

8 
130 ,, 
90 ,, 

Mahallesi Dükk~n 14~ 40 ,, 
,, ,, U4 60 . " Nilsratıye mahallasi ,, 60 ,, 

,, " 60 " 
Gözne yaylası Vali konağı 150 ,. 

Dairede mevcut Ş:Jrlna m~ lerine tevfıktın vu~a 
ruia cins ve ~\Safı y:,zılı akar:ıtı lhı~usiyew 939 
mali yılı içiıule icara verilnı~k üzere nıüz-iyedP
ye çıkarılmıştır. lf\ ~layıs 939 tarihine mii~adif 
pP.rş~mLe giinii saat 15 d .. işbu emlakin ihalt'Sİ 
icra kılınacağıudan talip olaoların \'iizde yerli bu
çuk lemi nal muvakka.ıalaril~ birliklP. v~ - nıtı.zktir 
~tinde er,ciimeni vilayette h H zır bulunmaforı ilfln 
olunur. 

5-9-13-17 

----=-----------------...-ı-------------1 
Y[Ni M(RSiN Sağlık 

Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısm~a 

F'OTO GUN 
iyi bir Resim çektirmek istiyen 
FOTO Güne Bir üefa uğramah~ır 
FOTO GÜN: Reaimceker. , 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ~ Türkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr .. 2000 K. 

Albaylık 000 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo' Yoktur. 
Her iş foto Günden temiz ve sOratle çıkar 

1 
Adres: FuTO GÜN Resmi ilinatın satın 10 

Bozkurt caddesi Kuruştur. ____________________________ .................... ------------------

her nevi Avrupa, 

eve müstahzaratı 
bulunur. 

T. iş bankası 
19:3fl 

Küçük cari hesaplar ikrami}'eplanı 

32,000 lira miil{afat 
K ur~ 1 :ı r . l Şu l ı cı t, ı l1 ayı ıı:, ı E) h 11, ~ 6 

Ağust os , l iki ncilt>Şri n 
TAHılJLEl1İN OE CEKiLECEKTiU. 

• 

.---İkramiyeler:------· 
l Adet :looo liralık = 2.ooo lira 

5 ,, 1.ooo ,, = 5 ooo ,, 
8 

16 

60 
95 

250 

,, 

" ,, 
• 

" 
" 

500 
" 

250 ,, 
loo ,, 
50 ., 
:> 5 

" 

- 4.ooo 
" = 4 000 " 

= 6.000 " 
- 4750 " - 6,250 " 

32.000 

En az 50 lira mevduata bulunan hesalar kuralard• 
dıbil edilecktir . 

~~----~--~~----------------__.... 
T . iŞ Bankasına para yatırmakla, y•lnız pira bırik • 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 
(ursunuz. 

·------------------------- ~ -- -1----~ 

Yeni Mersin Basımevinde Baıılmııtı t• 


