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Çember/aynin söyliyeceği nutuk 

SoVyet Rusyaya ve Domin· 
Tiranda muvakkat 1 

idare homitesi l 
bir toplantı l 
yaptı 

Devlet Demiryolları bütçe
sinde fazlalıl{ 

Urfanın 
kurtuluşu 

yonlara bildirildi DemiryoHanmızda 
.,,. ·-"T 

Ankara, 12 a.a . (Radyodan) 
Urfa dün Kurtlue bayramı 

nı kutlulamıetır. Lord Halifaks 
Sovyet Büyük elçisile uzun 

Bayrama Belediye parkında 
Ankara 12 AA (RRds•odaa) J 938 Senesi içinde görülen İnkişaf İst ik!aı mareile baelanmıetır. 

Tiraneden bildiriliyor: . Ölen şehiUerimiıin hatırası 
Muvakkat idRri komite dün 1 Devlet Demlryolları işletme mıştır. 1939 bndce projesiyle de Cınünde bir dakika sükut edil· 

• Umum MOdOrlOğOnOn 1939 bOtçe 450 lokomııtıf, 800 yolcu ve 3200 mietir. 

bir mülakat yaptı eabah te~rar toplanmıştır. k tı 1 sı varidat ve mıu;uıfı mütevazin yOk vagonunun tamiri için tabsl . Val~ inkil!bı anlatan kılla ve 
Komıto yabancı memle e er 1 vecız hıtahede bulunmuetur. 

Ankara, 12 a a. (Radyodaıı) Aııkara 12 a a . (Radyodan) 
d b 1 büt - Arna"ut mu- olarak 39,130,000 lira olarak tes sat istemektedir. İdare bu tamir Bund B 1 d" .. e u unan un • · . . . An sonra e e ıre reıeı 
messillerine bir tamim göndere 

1 
bıt edılmlştlr. 1939 bOtçesl geçen işinden başka fevkalade ıoşllat, aziz şeh ı tler.in hatıralarını hür-

Londradan bildiriliyor : Londradan bildiriliyor: 
80

v1et Büyük elçisi Lord Sovyet büyük elçisi, Harici 
llalıfak · ı . _ 

s ı e göruşmüetür Je nazırı Lord Halifaks ile uzun 8 . 
ay Cemberlayn Avam kam:ı bir müldkatta bulunmuetur, Bu 

raıınd 
il" • a Japacaaı beyanatta mel mülakattan sonra lngiliz harici· 
•nı ı .1 

8 ogı tere dominyonları ve re komitesi toplanmıe ve müza 
0
'tu hiiknmetine bildirmiştir. kerelerde bulunmuııtur. Bu top-

t .Gazeteler İngiltere hükumeti lautıda Bııevekil Çemberlaya, 
enııo t h · · r'I il sahasını süratle deQişti arıcıya nazırı ve daha birçok 
1 ıtıeeiniteR ·ı · ı -h· h ni . omımyaya tflemı ı mu ım zevat azır bulunmue· 
ıeteınektedirler. !ardır. 

rek her türlü diplomatik fııaliyet 
ten ikinci bir tamime kadar is
tinkAf etmeye davet etmiştir. 

' Havas ajansıuın verdiği bir 

habere göre de Paristeki Arna 
vutluk elçisi bir tet>liQ' aeerede· 
rek: Arnavutıukt~ Prens Ali ve 
Hüseyinin idaresinde zabıta, as· 
ker ve jandarma kuvvetleri ile 
ltalyanlar arasında eiddetli mu-
harebeler cereyan etmekte oldu-

-.___ ğunu bildirmiştir. 

-------=-----:-~--------------------~-------------------Dün Halkevinde büyük bir toplantı yapıldi 

Bu toplanfida Haıkevıeri-müfettişi genç ve 
ve kıymetli şairlerimizden Behçet Kemal 

Çağlar bir musahabede bulundu 
Musahabeden sonra okuduğu şiirleri çok alkışlandı 

seneye nazerM 8,34,600 lira bir tesisat ve tevsltıt için geçen sene 1 metle yıldAttıkten eoora Kurtuıue 
fazlalık ıuzetmektedir. olduğu gllıl bu sene de 8,000,000 savaeını aalatmıs, HalaskAr Ata· 

l 
türk'ün ve Milli Şef ismet İnönü· 

De mir yollarımızda 1937 sene liralık taahhUd ve sarfiyat icrası - - k k h . 
1 

. . 
• l}UD vu ·ile ea sıret arının bı1· 

sınln ilk ıtltı ayına göre 1938 se için BllyOk Millet Meclisinden sa - T- k -11 t" · 
1 

.
1 

.,,. . 
~ tun ur mı e mı emsı ettı&ınt 

n sinin llk altı ayında yllzde on ıabiyet istlyecektlr. Lokomattr ve hıldirmiştir 
beş olsbetinde bir artış mnşahede vagao tezyı'd ve tecdit programı· T'ıyyarelerimizde merasime 
edilmiştir. 1937 yılında 93,542 nın tatbikinden olarak kanunu •ietirak etmiş ve onların uçueları 
olan tren adedi 1938 de 100,988 ı mucihlnce nç senede teslim edil· 

1 
halk üzArinde büyük bir beye· 

1937 yılında 7,085,767 olan tren l mek ve altı sP.n .. de ödenmek Qze can uynııd ırm ı ştır. BelediJe tara 
kllometresi 1938 de 8,099,738 ki j re ısmarlanan 16 milyon lırııltk \arafıııdnn saı-asa iştirak eden 
lometreyl bulmuştur. 1939 yılında ' ı k if b d il 1 i k.ah~amaıı lArımıza bir ziyaf~t 9e 

• • • 1 o omot ve vagon e e ç n rılmış ve Halkevınde gece buıük 
tren kılometresın.ın 16 mtyonu bu 

1 
bu sene ödenecek m\ktar olan bir balo tertip edilmiştir. 

lac&ğı tahmin edılmekledlr, idare · 275,000 lira bOdcasine konulmuş· Bu güoüu eerefine eehir ta 
bıitlarımızın genlşll~lnl gözönOne 1 tur . maman donatılmıetır. 
al11rak kadrosunu biraz genişlet 

miştir, Halen 1'5,000 klştlik ohın y • k A 1 ti 
kadroyıı 1426 kişi ilave edilmek en 1 ve a e er 
tedir. Bıınun 102 si yol, 619 cer,

1 

=--

579 u harekt!l servisi kadrosuna T eşk·ıla" t kanunları ve kadro-
konulmuşlur. Bu suretle devlet 

demtryoıtım kadrosu 1so2s kişiyef ları hazirlanıyor 
çıkmaktı:ıdır. 

~elıriıniz H 1 Jtokomalif. 720 yolcu ve 3000 yOk lan VekAletlerin teekılAt kanunu re vekaletine, bir kısmı Ticaret 
1 idare 1938 bQdceslyle 370 Ankara - Yeni ihdas adi 1 bir kısmı Münakale ve Muhabe 

evlile .· · a kevindo Hnlk 1 ~{er~irı de ycııi fikrin bir Geuı; şairimizden ıwnr:ı 1 vııgonunun t11mlrl için talııisat al projeleri ve te~kilAt kadroları 9ekilletine verilecektir. Nafıa Ve· 

kile ~i~:~u~\~~ar1ililerin iştira 1 karnrgll.lıı, yeni nizamın bir Vnli ve Parti bn~kanımız kı~a hazırl1:1nmaktadır. lı:illeti bütQesinio bir kısmı da 

nııştır .• B ıı toplantı ~·apıl- 1 kı~ln,ı, yoni imanın bir ma- veciz bir hi1abede hulunmu~- Alman Propagan~a Naziri Yeni kurulan Ticaret vekille Münakale ve Muhabere VekAleti 
ler· .. u toplautHla Hulkov bedi olacaktır. dcıııiı-1tir. la.r vo Halkovinin yükHek ga- ti, teşkilAt kanun projesini ha ne verilecektir. 

"' ı lıuufötti~i Beh~et .Kemal 1 )[ıısalıal>e çok :-:a'miıni bir yelerini, miinevverlerimizin .. l zırlama~a bRş\amıtttır. Yeni Mü Haber aldı~ımıza göre De· 
~ag: ar· l' Jstanbula ge di nakale ve muhabere vekAleti1le 
lhh,..,. ' >ıı· ınıısnhahcde bu- 1 ha Ya içinde clovaııı etmi;ı, ~ai- vazi felcrini anlatuıı.,lardır. . nb:bank ilga olunacak ve rerine 
""'<u\ıı~t ,.. , · ı 2 (R d d ) son deaıeıklik dolayısile bünye 

Y ur ı · · · ·· 1 · · ı · kJ J> K l (~ öl b ·· sıanLul, 1 a a . 8 yo ao merkezı· lstanbulda olmak iızre 
T · rımızııı gnzo şıır t:rı zev - e -,. emn ~ne ar ugun ' !erinde yenılikler olan iktisat ve 
oplantı b V 1· a· l . k k Almanya Hariciye naıırı B. u·Jh k b-tne ı"IA ı"dare ed " lı"r bı·r l> ya aşta a ı ve ııı eııun.~ ço , pe - çok alkı!'l- Uglo tironilo Tar~nsa gidecek Nafı.a vekAletleri de teekilAt ve m a u v 1 

arti ha k 1 
' GoLle~ tıaat 15,20 de Yeşilkör Denizıolları umum müdürlü~ü de l) ·.Ş. anımız olduğu hal- lanmı.,tır. ve Hnlkevini toftiş etlo<'ektir. kadıolarını tanzim etmektedir· 

l artı ılyiin ve ilçeyönku· 1 tıı) y n·re meydanına inmiş, lstan· ler. Bu arada her dört vekAletin ve Limanlar umum müdürlüğü 

~·_:e'ıeaı .. al~e.vi idar·o· VO komite ! ı·ta lya n 1 n At•ı na bul va li muavini B. Hudayi, Ha bütçeleri de reniden hazırlan· kurulacaktır. P.T.T. ve D.D.Y. 
ı b k va s!\fer le ri müdürü, Alman ko· m· akladır. umum müdürlüklerinin mülhak "at . ' ıı ço - ın unevvor ze- 1 

ılo ~et11 • • 11. 1 · loııisi tarefaıdau kareııanmıe fkti&at VekAletinin KamutaJa bütçe halinden çıkarılacakları 
ni ·; ·ıınız ınun ını erı- M h •• 
lern<lı"kı·ı.~ın1 azamı i., tirak etmiş as 1 a atg uzar 1 1 tır 1 • . ı verilmie bulunan bütçe projesi etrafındaki haberler mevsimsiz 

1 

~ o zır otoınobılle stanbula üçe bölünmektedir. Hu bütQenin teldkki edilmektedir. 

11, ı harnket ı:>lliıış ve Perapalas otel ------
kad~\'r ı:mıonu ta ınerdivcnı0~·0 j Hükumetinin Yunanistana hoışı hic,birı 110a ınni·eı ı r. . belediye Meclisinin kararları 
h" taınaıncıı dolmuş 1nç 

ır bo~ yor kalıuamı~tır. Tanı fena niyeti olmadığını bildirdi Kaya~ müsa~akalan yapılacak binaların kat adetleri ve yük 
~~~t on Mkiz<le geııı;'. airinıiz Anknra, 12 a.a. (Radyodan) \f-- k 1.· ~ • B k'I' ' J' . . seklikleri tesbit edildi 
.Ursüyo çıkarak ınu~~habole- Atinadan b ıldirıliyor : ransll aumesı asve 1 m sona eruı 
rıne b 1 hnlyan Atine maslahatgüzarı , • J I.' 

1 le hUt~~ auııştır. HoparHirlor- bir tebliğ neşretmişt;r. 11yasetmue ulr top anlı yaptı Birinciye bir heykel 
un ,ohre yavılan ınusn Bu teblığde deuiliyorki : 

ha he ·· t • · ı y · k a ı ·ı k l ınu oadilit ılefalar alkı~- unanıstana ııreı g ya tal Ankara 12 AA. (Radyodan) Veri ece 
l\fltn1lil 'i yan hüktimetinin fena lı:astle ol Paristen bildirilivor: 
() ,. vo musahabeden sonra , 
O~k duğu Şa)• iaları dolaemıe ve bu Fransa kabinesi B Daladiye 

lerin·Un a~ık Üıner lıa11J1 ~iir- eayinların dolaemalarıda muhte nin riyRsetinde toplanmı;ıtır. 
J ı okumak suretilo gelen- meldir. Bu şayialar yalandır. · -:- Htlkılmet toplantıdan sonre 
ere t tl 1• ı " · k bir tebliğ ne"retmi .. tir. 
. a 1 vo zevkli dakikalar .a fa .ı unanıstanın topra Bu tebli~de k~bine koase· 
Ja.aatınıııt V"' adalar hakimiyetine en ka·•·ı · . 

-Y ,. ır. " • yının pazar günü toplanan milli 
I>ehcet K bir eekilde riayet edecektir. müdafaa kongresi mukarreratını 

emal Çağlar· mu lıalya Yuııanistanla samimi kabul eyledi,..ini •eni kararları aahabes· ' a , 1 esnasında: baglarını idame etmek ve bu tasvip etmie olduğunu bıldırmıe 
Mel'sı·n A bo,..ları dııha fazla inkioaf ettir· tir B Dalad· B B ·ı . i nkaranın .. b "' · 110. onne ı e 

beklerın<lorı birid" goz e- mek azmindedir. Hua nazırını kabul etmietir. 

ır. --------------------~---------------------=----
lü ;!;::~:1~01~:t>~1~~1~ se8ınbo Mu~alefetten vazgeçen eski ı Hollanda 
11 b ıı. ulh y 1 • ,. f J ç~:ı b~I ü; aynı ıncvsiınde lıeııı un an 1 Siy ası şe er sın 1 r ı n da 

:ıeğı, lıoııı ıııoyvoyi t 
?t{ . ~ıyaıı 

Ankara, 12 a a. (Rad1odao) 

Ulu dağ ve Elma da~ıoda 

kayak musabakalarını kazanan 

lar tesbit edilmietir. 

Birinciliği kazanana bir ka· 

yakçı he)'keli verilecektir. 

Trakyada 8600 
hayvan aşılcinclı 

Ankara, 12 a.a. (Radyodan) 

Trakya mıntakasında 8600 
hayvana ııarban aeısı yapılmıetır 

Bütün mıntakada aeı ieleri 1940 

senesiııe kadar bitirilmie olacak" · 0rsın portakal clah olac k Paris a a. - Yunan 
tı... n . etçiıi~ı 1 Askeri kontrol • 

tesıs tır. 

Şaf :M:orsinin bu maddi inki-
'te Utn b" \\Ilı ranını ır ınanevı 

llla~au "o inkişafla taın.aınla 
lG.ııtndır. ......._ 
~ -- ---

tabii~ ediyor: 

Vunanistanın sabık siıaset 

adanııarından Şiliınan, Argiropu 

lo ve Veuizelos Yunaoietanın 

Pari11 eloisine müracaat ederek 
gerek kendi namlarına ve gerek 

edildi 
' 

Londra, a.a. - Deıli Eksp
res gazetesinin Amsterdam'dan 

istihbaratına göre Hollanda'nm 
alman hudut mıntakaeı 50 kilo· 

klltıu~ ~lean Halk Sultanatının 
C "Utu general Pıastıras namına enter metre derinliğinde Hollanda hü ocu~ ~ RUndQr. Buoıın için . 
eden ç •Jtaın1 ve bunu takip naS)'onal vazıyet \'e bu vaziyet küıneti tarafından askeri kont-

ıınltanaı~~\. hııftasıodts çocuk ten Yunanistan için çıkabilecek i rol altına konulmu~tur. Hollan-

Çocu~sıt edı mektedlr. tehlikeler kareısında Yunan hü da'om ÜQte birini bir ka~ saıt\ 
Q ~&lrgeme kurumu kftme&İııe karşı hM türlü muba i iÇinde BU altında bırakmamak 

tmeı:-~~!!lle!::ı-.'~"~•·l Merkezi !afetten vaz geQmie olduklarını I için bendlerde icabeden tertibat 

~ ... ====_.;; bildirmiolerdir. alınmııtır. 

Köylere damızlık hayvan da 
temin edilmektedir. 

·c. H. P. 
/lyönkurulu 
toplantıaı 

Cümhuriyet Balk Partisi 

ilyonkuruln parti binasında va 
Ji ve parti başkanı Rüknüddin 
Natıuhioğlunun riyaseti altında 

haftalık toplantısını rapmıe ve 
büyük işıer üzerinde konuşmuş 

lardır. 

Şehrimiz BelediJe encQmeni 
evvelki gıln toplanmıe bu loptan 
tıda: 

1- Şehirde 1eni rapılacak 

binaların kat adedlerile yüksek 
liklerinin tesbiti hakkındaki Be· 
lediye encümeni teklifinin kabu· 
lüne karar veriloıietir. 

Ba karara göre' eehrin is 
kan mıntakasında bodrumdan 
baeka azami iki k1:1t bina yapıla 

S OH HAB[RLEH 

cak ve rükeekliği on metreıi 
geçmiyecektir. 

Ticaret ve eanari mıntaka
larında da bodrum katından bae 
ka azami üç katlı bina rapıla
bilecek ve fükeekliA'i on dört 
meıreyi geomiyecektir. 

2 - Atatürk parkı icinıielıi 
Arap Ortodoks kilisesi binasının 
rıkılerak arsasının parka ilAveei 
için meı kılr kilisenin Halkavi 
müsamere salonu ile mübadele 
sine karar verilmietir. 

IJ. Çember/ayn beyanatta bulunacak 
Ankara, 12 a .a. (Radyodan) -
logiltere Baevekili Çemberlayn yarın (bugün) beranıttla bu 

ıunacak cistatok• tobirindeo ne anladığını izah edecektir. 
logiliz gazeteleri ltalıanların tekziplerine ra~men lspany2 

ltalranlar tarafından reni den asker çıkarıldı~ını israr etmektedir 

Belçika hükumeti tapraklarinın 
fazası için tedbirler aldı 

Ankara, 12 a.a. (Radrodan) -
Brüıuelden bildiriliror : 

mu ha-

Belçika hükumeti bir rellrot tebliQ' neeretmietir. Bu tebliğde 
Belçikanın kendi toprakhmnı müdafaa için H\zım gelen tedbir· 
leri aldı~ı bildirilmektedir. 

Nevyork borsasında fiyatlar yükıeldi 
Ankara, 12 a.a. (Radyodan) -

Nevrorktan bildiriliror : 
Nevrork borsasında flaUar riikselmiıtir • 
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Dertlerimiz 
Hakikaten hiziın iunrelıa-

ne, birnz ela Mnrko pn~anıo 
kıluiğino hoıızcr : Ahmed, 

Melımeue yan bakını~.. l\Ieh

med, haydi gazete idarehane

sine ve bir sürU boş laf .... An 

iran Veliahdinin 
evlenme töreni 

Almanya'nın . 
mımarı 

Muazzam gayretleri karşısında 
EdirnP, a.a. - Sinan gUnO · /" l • 

bu sene de Edirne ve frakyanın Romanın mesu ıyet erı 

latır, Ahmede s(;ger, sayar 

ve: «-Efendim; bu dedikleri

mi gazeteye baı~ ! lıer kaç ku

ru~~a para~ını verecceğim .. > 

Veyahut; Ali, ınintarufillfllı 
oynatmış. 1.'alıta;ı noksanla~
mı~; ktmdi aklınca milletin, 
memleketin refah ve ~aadeti 

için bir takım fikirlere salıib. 

Bunları abuk sabuk, rasgele 

sıralamış, yazmış, .. ayfalar 

doldurmuş... Karşınıza diki

lir, size vnzılarını <.ıifahon do . ' 
uzun uzun anlathktan sonra 

Törende bulunacak heyetimiz 
Tahrana hareket t~tti 

birçok yerlerinde parlak bir suret Yazan; Emil Rochil 
te yaşatılmaktadır. Sellmtye'oio airt 

11 l Almırnyanın sarka do~ru si 1 letlerin iktlsacH sistemine • 1 
iç avlusunda yapılım törend~ va , yasetine SBd çekmek · için öte sini tasavvur eden Hodıa T 

bUtOo orta okullar ~talebeler ' ~llu yandakiler ne yapmıılardır'? d o haberdar de""il mirdif 

lnn Veliahdinin evleıımA 
merasiminde hazır bulunacak 
olan Türk heyeti husuı:ı1 trenle 
hareket etmiştir. Hı>yet esağıd e 

ki zevattan müteeekkıldir : 
ı - Bey Ali Raııa Tarhan, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
2 - Bay RefAl Cırn 1t~z. B. 

M. Meclisi reis vekili. 
3 - Orgeneral K!ıın. O bıty 

4 - Bay Xebil Batı, Hııricı 

ye umumI klhip muavioı, bırıncı 
sıaıf elçi, 

5 - B. CeHil Üner Ri )'ac~ & i 

subaydan mürekkep kumanda 
heyetiyle birlikte 148 erattan mü 
tee.-kkıl bir askeri kıta ve 46 
kıeılik bir bando refakat etmek-

ttlllm memur ve halk mOmessı e . . nın a 8 . 1 
• . 1 I Kollarını çarpazlayıp seyırcı Haberdardı Fakat Vıf 

rl hazır bulunmuş ve tarıh mua - kalmış olduklarını söylemek · · coıof 
ilmi Osman Peremeci ile felsefe t . . ve BucapE>ştenın revız100 _.a 

haksızlık olur • . ngılızl~r her . · · b d babPP' 
muallimi Ziya Somar Sinan'ın btt nu teevık ıçın un an 

' çareye bae vurmuşlardır. Geçen .. _ _ 
yat ve eserleri hakkında nutuklar . 

1 
f d R gorunuyordu. 

00
-

ıed r. . senanın son ay arı zar ın a, o İL 1 8 
keodini revizyoo 

" k d söyle~lşlerdır. . 1 manyayanın müsterilerilerinin ! 21 Y • . • ord• 
,.. n ara garın a 1 Bu arada bazı mekteplı genç b d ı · 1 d p k j ğun şampıyonu ılBn edıf ff 

H ~· aıın a ge ıyor ar ı. e az . · ··ı Bde eyet Ankara garında B. 1u. ler de Sinan bııl1kıoda beyecanh . f: .kat hakıkaue genıı o Q • 
\ f ı· · · · · ı 11 . · lk•' t - j kımııe bunun farkına varmıetır. . . k ' t . e 1110 "" ı r.ı reı sı ı e arıcıre, •188 bitııbelerde bulunmuş ve bilhassa . . . . na eıyaseıı ta ıp e mıy ırt' 

Z V k . . R " . Ke:vfıyet onlara o kadar ımldhı . . K d . . . . P v~ ıraat e ıllerı, ıyasetıcum muallim Ziya Somıtr Sina'mn sa .. _ _ . . . . dir değıldı. en ısı ıçın ....ı 
. . . . . sız go ruuuyordu kı ıstatıslıklerı . . ki eır: lııı r umumi kllubı, Rıyaeelıcum· nalından bahseden nutkunun so· . kada bır çöl fethetme e rtl .; 
. - - - bıle artık 'lkumu)' Orlardı . H al bu . 9 ~ıı huı· ka l amı mahsus muduru, Bae nundıs gençlere bOyUk sanat Usta . _ .. t ken orta Avrupadakı me O 

- h - k kı Almanyayı sozde haya sa . b d• ve katet musteşarı ve ususı a dının şısbeserl Sellmiyeyl göstere l ,, . . ka}' be hı, ve Almanlar ura ~ 
• • . . kA "b" ha sında bulunan bır memlekelı 1 . b 1 ıı:ııl' ıarn mudurü, Harıcıye 11tı ı u· rek tıUtUn yapıcılık ve yaratıcı . . . i surette revızyona asa 

1
; 

. . . " 1 • ınhısa rın a almaktan menelmenın O . ,ı• 

tomarları uzutır: «-Kıymetli 

gazeteni1.;in bir kö~e. inde ~u 

yazılarını yer bulabilirse ıneuı 

lekete sizin temiz vasıtanızla 

ııııım ı ı ve Ilarıoıye erkanı, ren lık kudre tine işıtret etmiş ve bun _ _ b" zerınde Cermen taz .,
1 - - . B 1 ı mumkUn olduğu boy lece ııa ıl . . . i ., cumhur baeyaveri. hu> uk fll çısı, Yugoslavra ve u dan böyle yaptırılacak stınıtt eser hıseeuırı.ıemek ıçın umum L., 

H - - ô 0- 1 1 . G- -k t l. olmu~tur. . . k . 1 it IJ• r 
6 - R. usnu ıPI', um gar e çı erı,_ u_mru ve n\:ısk~r lerlnin uırk sanatkarlımna ya;>h· ı Bununla beraber şimdiye ka be ıştırn . e_tmıe o an . a ''" 

rük ve İnhisarlar Vekaıetı husu lar Yeklll etı musteşarı ve e a rılma~ı ıozum ve ebemmlyellni te f _ k l9Ce zaferıoıo en mühım dl .M 
. 1 dar ya"ılan teşelıbusler artı . . • B r,.. si kalem müdürü, Jet erkAnı bırçok zevat tarafıu barOz ettirmiştir. . . 

1 
sinı elınden kaQırmııbr. u ; 

7 - Bao lrfan Sabit Ak ll b t k gayrı kAfıdır. Almaııya fa nız l 1 d b•• 
uaçi;r, bir hizmetim c.lokunınu~ , ça dan sel mlanmışb'. kaş a .mh ı_zı a Hıtlkevlnde zengin blrT mkllsa çek ve slovak ticaret ve ishhsal ki dev et er.'\ ar~sdın ba·ı ıı• ıı' 

Hariciye Vekaleti husosi kalem olduA'u askeri ır ıta ı tıram mere verilmiş ve Sıoan'ın ra ya ki olup Tuna uzerın e ı vat\ o]acnktır!> cliyerek reveramı- lerini kendi inhisarına alma a 
müdür muavini, elçilik başkAt ı bi merıı simioi ifa eylemietir. daki eserleri umuınt nıllf~ttlşUk 

1 
.
1 

• 
1 

.. b kQm sOrmek. sıl 
larm biui bir paraya, eğilir, 8 - Bay Recep yazgaa, el 7 tayyare ile 21 uçucudan mm atelye 'şefi Vebbl tarafından ngı ıarenın ~ayret arını oşa çı Macarları ele alalım. · ..ıl 
b .. k .. ı· · · .ı t k . . karmıetır. ~ramıaya aelince 911" 

u · nur vo sızuon cevap )O --,çilik başkAtibi, mürekkep btr hnva fılomuz ayrı film v~ projeks\yonlarla gösterll· ı . . . lerce müddet huduUar.ına.t• Jı1 
] B ·1 k · · k d k h ti onun aayreıı s•mdıye kadar ına r er.. a , ınızuau avına - ıçın Hevete Anadolu AJ

0

ırn Jından ca hare et e ece ve eye e ay iştir etmek imkAnınan _kendılerıoe J' 

' T. h d b 1 m • nılmıyacak derecede zayif ol ıı' «-Hay hay ilk fır.-ıaHa çalı-. b ir rednkıör ve bir foto muha- oı zamanda a ran a u una- soliniden geleceRınl sanmı~lat I 
şırız. > ceva ını yapı~ . ırır., - ırı ı e ı ır.e r ı ı gazetem ve on UJ ~ a ' b t "'l ıb· . · ı d,, .k. . caktır. (a.a.) vı·/..cıu•tJerı"n J 93 9 muştur. Şimdiye kadar diyorum Halbukı· bu ı"mk""n kendıler'I 

çünkü arlık anlamış görüuüyo • ııız. Bundan sonra gün geç- • • yılı bütc, eleri rın:. Bitler.den ge_l~ietir. ~em de J 
mez ki bu adam karşınızda. Avrupa ıtalya ıle Almanya di ıetıklAllerınt tehdıt eden '; 

Villlyeı Hususi idareleri 1939 Fakn yalnız licaret reaksi icinde. Fakat gene de Maoatl.ıt boy giistedp: «- Beyfcnuı - • kAf d · ıd · Al d · ır 
S da nasıl taksim bütçe projeleri dahiliye vekaleti · yon 1 c ~ı ır. man evı memnundurlar, muuffakiye& 

bizim yazının henüz sıı·ası ara 1 n B - k da p k ü kek bir aekilde _, 
ue gelmeğe başlamıştır. u gu ereısın e r "' kendilerint o kadar körleetir 

gelmedi nıib i8tiflıamifo sizi • 00 kadar E lbılt, Yozgat, İzmir dikilen maniaları s13rtJeeıirmek 
rahat~ı:.ı etmesin... 1 edılecek ? Eskieehir, Gaziantep . Kırklareli, , maddeleştirmek lAzımdır. 

Bu llizim derdimiz.. 1 Çoruh, Kastamonu ve Antalya Evvelce Roma protokolları 
Diin de başka bir tip, vil9.yetleri bü ı çeleri gelmiştir. Da bloku vardı. Ayni zamanda kü 

matbaamıza geldi: Saçlar Berlin •A.A."' - Havas: 1 da tuksim edilmektedir. Arnavut biliye vekiiletinde mütesekkil vi- çük antant iktisadi bloku vardı. 
uzun, Yağ ı, aranmamıA. • . 

1 
_ h aı l t 1 Bitlerin Vılbelshaven'de •ıtuk ile Yunanistan doarudan l"vet husus-ı ·ıdare bütçeleri ıet Aoeulusa müsade etmekle 

· ,T . • söylediği nutukla naeyonal 801 doğruya tayan nufuzu ve atııı kik komisyonu bütçeler üzerinde ltalya kendi eliyle bina etmiş Tra~ U.:lıunış .. ..,, ere<le. ıHO. ya.- , eal ist p artı" sı·n ·ın Nurember<Y'de Jı .lvanıo himaye idaresi olarak 
l 1 111 1 1 ki tetkiklerine baslamıştır: ı olduğu mı:1nianın yıkılmasına or nak lııza~ını geçen fav(_n·ı erı-. ! kongrenın hir •sulh koııgresı" aJrılmıetır. Yugoslavya ile Is 

k k Valı"ler arasında taktık etmietir. ne karışını~. Sırtında -ı es ·1 olacakıııa dair gecen l\Öıler hak pıınya :vine hal}'anın si:vasi nu Hür milletler hutaEJndan 

paltonun göğsü ve yakası lla- j kanda A mıın siyaRi mahafıliude tuzuna ıabi olaoakııa da ekou.o değişiklik yok Qek'ya ve Slovakyanın silinmesi 

ram parça ve kirli kalın pal- ! beyao olundaguna göre, "Eyhile mik sı.hada Almanya faik bır Valıler arasında nakil ve hı ne kayıtsız hir eekilde seyirci 

tosunun iç ve clı~ cepleri yı-, kadar her eey bitmle olacaktır.• 
1 

vaziyette olacaktır. yinler yapılacağı etrafında son kalmakla Bükres ve Belgrad ken 

ğın yığın kağıtlnrla dolu. Yer MJşabitlerin kanaati eudur AlmRnya Cermenliğin . bin günlerde bazı gazetelerde çıkan di elleriyle bina eımiı oldukla 
gö~terc.lik. Oturdu. Maksadını j ki, bü"tün ~trafıyle düıünüle s:denb.e~i şarkado~ru genıeleme haberlel'in alakalı dairelerce asıl rı sedde bir çok kazma darbele 
izahn. başlaclı: Meğer bu da rek soylenmıe ohm bu nutuk, sıyasetını tekrar e .e alacaktır. sız olduılu beyan edilmektedir. ri indirilmiş oldukları intibaını 
kendisini şiir ve sanat fı.]emi- 1 ~e:men sa~hunuu ~a~i oluak te Almanya 1939 eyhilune kadar J 1 f Lı L İ ~B bırakmıelardır. 
niıı Jıudut:su:t.: eng inle rine knp- ı 8181D0 manı olan b~tun meselele kedisini Sovyetler Birliğinden e gra mu11Ruera 1 P. Paı·ıs ve Londranın da me 
ınış kovuvermi bir zavallı ri Almenyanın Eylulden evvel aynlan bütün memleketleri bo Telgıaf mürasalAtıoda kaza suliyeUeri olduğunu biliyorum. 
· - n"· '!d it •• 1 ;lcıt ' hRlledillp bitirmek azminde bu l yunduruk altına alacııl}ını ümit ismi yaoıııda vilAyet isminin de Bu iki devlet uzuu zaman orLa ımış. ıze, yaz 10 1 şıır eru .. . 

·t "t .. k] -· t .1 · lunduğunu gosterecektır. ediyor. mutlaka isaret edilmisi lüzumu Avrupaya karşı gerek siyasi ge çe,ı çcşı orııe · or gos eruı. 

K d. 1 t ı 1:.k t ,.0 Zannedildı~ine göre, Alman Polonya bu sahada birinci posta, telgraf ve telefon umum rek8e iktisadi bakımdan kayıtsız eıı ıne ma ısus a u a _ . . 
... . ra ile Italya arasında .nuetMe oumerıt)' t teşkil etmektedir ve müdürlüğUuden bildirilmıetır. kalmıelarrlır. 

belıı.ğatle okudu. Taşkın Jest- keu tesbit ectilmı11 bir p A n ın MesaAı u·cret'ı Fakat 1934 de ltaı .. a onlara v tıı y si Al ınan maha fıli, Polonya o1 

lerle koııdinden g eçti. Nerede tatbı'ki mevzuu bahısur Şmdııık k b ' · · · ·h bir mazeret hazırlamıa de,,ılmı 
nııı şu ıki Si tan ırını ıntı np "' ı; 

ise lıeyecnn , iddetile ağzındaıı hareket ltalyaya aıttır Fakat Hudut, kapı, iskele ve istas dir? haı~a "Tuna Avrupasını 
mPcburiyfltiude olduQ'unu acık köı;iiklor açılacaktı! ününe Almauyanan İtalyeya harp leva .. 1 {jktedir. Ya ei.ıasetiui yon ve terinerlerinin hayvan ibra ben üzerime alıyorum• diyor gı 

t .k 'T k ' tt"k b k - - ı 1 ça soy em 1 d · ti · ha ·c·ode geç ı -. c . · ıu c ı ve n.,- zımı ve as en muLa ıassıs er H 
1
. .

1 
. d catın a mesaı saa erı rı ı biydi. 

, Ronrn • er ıo mı ıverıne uy u d 
tan . annak içindo kendisinin göndererek yardımda bulundu c k hut da Avrupa hari&a yapacakları muayenelerden o- Duçe, Çak . Sıovakyanıu Ro 
on çok beğendiği ı;ı,u şıırını Q'uoa dair uzuu znmanhari Ç'fltİ r a 

11 
' ya .

1
. c ktl Al 

1 
layı mesai ürrc ti a rema~a hak 

sından sı ıne e r. man ar ları olml\dığı ıirnat Vek~letin ııe.,redecoğimizi vadetmek fo- len haberler teeyyüt etmektedir. k ti rına harbetıneden "ara 
·b· A l ma sa 8 den bildirilmietir. 

Jfiketine uğradık. 1939 modeli Bu plA~ .mucı ınce, vrupa 
1 
caklarını ümit adıyorlar: Polon J 'f 

ıçoı .• airiniıı ~iiri ~u idi: ŞU suretle ık• memleket arasıu ı yada ekallıreuer arasında bir Doktorlara gönuen en 
Ahengi. Mela" 1 ı h a f' k tı l uva ııdı rnca k VA Polonva 'ılaAçlar 

• • • hudutlarında da daımi huzur 

ma protokolünü imzaltyan dev 

Tarsus Zir&at dairesi 

Langa hiyar tohu
mu ve kiraz aşısı 

tir . rf 
Almanlar muahedelere k• ~ 

müşkül meseleleri hal~e~me~ b' 
susuodaki kabiU}'etlerını ı• 

etmiştir. 'ti 

Tekrar edelim: Roma bir 

na politikası yapmayı bilme~ 
tir. l~ıe büyük fenalık da 9GP" 

ıiz ki buradan aeıme~te~ir. ~ 
gün Almanya ona pıekın 

dere vermiştir. 

Onun icin Paris ve Lon4~ 
mesul iseler, Roma daha ziri 

mesuldür. Kendini toplamak ~ 
düser. Bu canlanıeıaı orta ,. -
pad&ki eski ve yeni doetıar• -

kareı borçludu~ .. Bunu A_lm~P' 
kArının kemiı:tını kemırdıklt' 
sonra kendisinin de bir gün o' 
tulacaQını düeünen Macarieı• 'I 
borçludur. Adiryatiki birli• ı4 
paylaıııkları Yagoslavyaya bO-' 
ludur. Pf!trol saııelarında o 

1 
hisse ayırmak istiyen· RomaP~ 
ya borçludur. NıhafAt ona •

1
, 

eı bunca zamnn doRtça ve atlıJ 
yıslı hareket etmie olan B&JIJ" 
rıstana boıçludur. 

La Republi-ıue / 

Bisiklet .varıe1 

P Zfır güuü ysı pılmas1 IAS~ 
gelen pısıkleı yarısı yurd il"' 

Sevgilime: 
Yeldayi be!abet okunur nuru teninde 
Perveetei amal olo1or ruh üzerinde 
Baktım kopuyor n!lei sünbül deheninde 
Titrerdi onun nağmei pürhuni lehinde 

suıluk ve endiije yaratılacaktır. 

Ekonomik muahedelerle Al· 
manyaya ba{tlı bulunan Roman 
ya daha sıkı bir tarzda Alman 

yara tabi kılınacak ve Ro 
manra üzerinde taırik 1apmAk 

Ecnebi memlekellerdekı mü 
esseseler tarafından dok torlar 
adına Könderilecek ilAQ ambalAj 
ları üzerine (Bedua da~ıtılır, 

doktorlara mahsus nümuoedir) 
ibaresi razıh bulunmak eartiyle 
gümrüksüz ith41ine müsaade edi 

ıııbsrıle lehır olunmuıtu. 
1 

T ars us *Hususı" - Tarsus Dün 125 kilometrelik bu f
11 

ziraat dairesi piyasadll iyi rağ rıı Sılifke yolu ılzerinde Y"~ 
bet bulan Laaga, hı ıar dı • ·•• 

Çıkmış denize Jerlei afakı sükOnu 
Düımüo yere ankayı letafet güherinde 
Pemal oluJor zevku safa lerzei hunu 
Penhaoı Gabuet dilenir rehgüzerinde 

Aştftei taonani zarif ds~değaHZ ol 
Tahriei gubar e}'le onun demgüzerınde 
Nasazı felek kükredi dembeste btıli~ ol 
Bıktım kürenin piçü sebep derdimeuiade 

Ağlattı gönül zervei ıerdayi serinden 
Patlar, eımarır, hop diye OfDar seforınde 
Kurban olayım kabri sitemden ölürüm ben 
Affet güzelim leylei ferdarı şebinde · .• N.S. 
...-iir hurada bitti. Bittabi! Defi bela kabilind('on dere 

için de Macaristan kullanacaktır ıeceği bildirilmiştir. 

ta A!;~;:~:i:~i:~,~~0 t:~:;· ~:

1 
Almanyaya pamuk i~racatı 

gane millet Almanlar olacak ve Almanyada pamuk ithalatını 

ouların etrafında askerlikten ihti.yaca uyQun _bir sakilde ~ayin 
t c it ed "lmi11 ııraat memleketleri ve ıthal etmek uzere. o~ mı.iyon 
e r ı "' Ran mark sermayelı bır eırket 
bulunacaktır. Bu memleketlerin kurmuetur. Yalnız bu müeBBese 
vazıfesiAlmanyaya ip tidai madde ithalAtı idare edecek 9e ihtiyaç 
ter yetiştirmek olacaktır nisbetinde ithalat 7apacakur. 

Bu şirket kurulalıdan beri İran 
J 939 Jzmir enfer ve Türkiyeden Almanyaya pa 

muk ithalatı artmıılır. 

nasyonal Fuarı 
b

. .1 .. t . 1 Sürek avında yüz on 
ır mı yon muş erı- ı J ld üld .. . aomuz ö ür u 

010 Uğrağıdır. Tarsus •Hueueı• - Oynoı 
Mallarınızı şiındiden vA Karauucak çtıvresinde büyük 

tohumu ile Malatyauın meşhur Birinciliği 4 saıst 36 da~~ 
parmak kızılcık kirazı aıı ka da Seyfi, ikinciliQi Ali Ek ~ 
lemleri celbetmiş 9e isteklilere ıloOncülü~Q de Hikmet k••' 
parasız dağıtmıştır. mısladır ıı•' 

Tar sus bağlarında Haftaya pazara ayni rol d' 
rinde 150 kilometrelik yarııa 

tırtıllarla mücadele ''vam edilecektir 

Tarsus •Hueusr - Şehrimi 
zin merkez beglarında 1abancı Silifkede 
tırtıl görülmuş ve bunların sarı Jı 
arıları bağların taze surkulerini Bir hıraız yakalafl 1 

remek suretiyle zararları müea Silifke •Hususr • Silifiı8P!~ 
hede olunduQundau ziraat daire .,.. 
si tarafından ba~mlara bunların ~Oprü baeınd~ manifaıu~a~~ il 
t ıanmak suretile imha edilme 1 lıh ve Musa tıcarethaoeeıoı -' 
op ı k · · b r 0 10 v 

si teblığ olunmustur. Bu muıil' til açı ara 1ırmı eı ıra ha"' 
haşaratlarla mücadele}'e baılao lınmıı. olduğu ıabıtay~ bl 
mıeıır. verilmıı ve derhl\I tehkıkata ,J 

-- - · lanarak bu sırkaıi Muılu 01ııı 
11 Çocuk bir cihandır. Çocuk Saraç mahallesinde otur:.ın I' 
! ıi Esirgeme Kurumu blnlerca el sen o~lu Duran kalaycı oıd:,f 
1 h 1nı k"c ~ın ı iıl t şıvan hl m ı ktılRşılmıetı r. l<'a ·• ra lrnlıHl 1 t.11 r ı; ü r~k av ı e ı ı ı p f!dılınıe v., 

hazırlayınz. tJu av eenasıadu malısu l Alli z ıı ·' beddlr. Yıu1ıı hlr lira verip sız 
20 E l·\I rar veren 110 domuz öldürümüe 1 de Uye oıunuz 1 

1 dııf 
; çRld ı ~ı para ılP bırııkıe n dit 

20 Ağustos - y u ı == 
tür, 

siz do hizim gihi bundan biç ettiğimiz bu şiirden dola.J: ı 

birşey ımlauınmı~sınızdır. Yı~l okuyucul~rıın~zdaıı fü~iir .. dı
nız, itiraf etmek lazımdır kı, lerkon, a} 111 zamanda hıztlo 
bu şiirin , boş bir gaı:yağı tt;j- gnzetecilik lrnyatmın hu usi- ı 
neke i gibi. çomakla vurul- yetine ait hir iki noktayı can-J 

dukçu 0 ,. vo g iirii itli ~ıkaran l~nd_ırmağa da mu v~ffak ola· ı 
bir hususiyeti var!.. bıldıkse ne mutlu bıze... f ~;;;;;;;ıı--~=======--

1 y~ t~vdı olduumuı te9kit ' 
i mıetır. 

l 
r 
2 
ş 

3 

6 
8 
7 
k 
8 

~ 

2 
2 
b 
2 
2 

1 
2 

' a 

1 
l ., 
' 
8 
4 
2 

2 
y 

(3 



J' 

_ SAYFA~3 YENi MERSiN 13 NiSAN 1939 

Ankara 
Radyosunda 

brıranku program 

{Q} _______________ [g] l [!) 
ll!J ' 1 l A N 

Dünyada Neler Oldu 
Oluyor Mersin Ticaret ve Sanayi o~ısın~ın 

--------------~-------------------~--·rn 
~ ..... N4,__ 

1'&rlciye Radyodifllıyon Faydalı bir tedavi 

MERSiN 
PiY~SASI Odamızrn 4 7 3 sıra numarasında ve birinci 

@:= 12-4-939 --ıcr!l'!!!!!I sınıfmda mukayyet ve müseccel Mersin Ticareı 

PoıtıL, T k' 
Anlc 

11
' Dr ıye Radyoıu lngilterenin Saatte şehrin James yOrUmeğe başla.r ev. 

Pamuklar 
Klevlant 

Ku. r-B. Ku ..,,_!.; bankası Türk Anonim şirketinin 8-3-939 tarihin 
38,39 

Dağmah 
Kapı malı 
Koza 

•ra Radyosu. b ı 
de oturan James s~ott isminde lenme~~ kavuşmanın cazı e ı 

DALGA UZUNLUÔU bir adam bundan beş sene ev hayalile beş sene mOtemadıyen 
Kırma 
Kozacı parlaiJ 

T 16
R9 ID. 188 Kcı. 120 kvv vel evlenmeğe karar verir. yürUr. Bu müddet za~fıoda _t~ 

2 
.A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. Kendisine uygun birde nişan pu Uç bin iki yllz İngılız mıh l 

9~6~vv. T. A. P. 31,70 m lı bulmakta. geçikmez. F~kat uınoluğunda mesafeJ~r ka.teder Buğday - Çavdar 
Kcı. 20 Kvv, o esnad~ Mıstar James bıraz Geçenlerde siğorta şırketı tara 

Perşcınbe . 131411939 zayıf görUndOğU için nlşanlısı fındRn hayat sigortasına da ka 
12.30 Proğr . olarak kız, istikbalden emin ol bul olunur. Bunun Uzerine Miı 
12,35 Türk ~~ziği - Pı. mak İçi~, Jamese gidip evvelA ter James evlilik hayatına ka 
13,0o M 1 hayat sıgortasına kaydolunma v r F k t kendısinin beş . em eket saat ayarı . d J . uşu · a a 
BJ:tne ve meteo .. : sını tavsıye e er. ames sıgor sene mutemadiyen yilrUmesi 
13 g rotoıı haberlerı th şirketine mUrecaat eder. ir · 
la;,. ,14 Müzik (Senfonik plak ket doktoru muayene netice!n ne sebeb olan kızla değıl, aral 
Pi) 0ı>era aryaları ve seire - de Jamesin göğsünü 1.&yıf bu dan gecen beş &ene Zci~fında 

. . k. f d k Uı.el bır kız 18 3 lur. Muharebeden sonra kalma ın ışa e ere g ., . 1 
ıs:·a~ ~roğr.am bu zaafiyeti temiz hava alın- olan ini nişanlısının yegenıı_e. 
19 00 Neşetı plakl~r - R. . ma~I~, bol bol yUrnmekle geçe evlenir.lÇUnlcO bunun ılk nı-
19,ıs Konuşma .<~ıraat saatı) ceğını söyler, ondan B?nra yi şaolısınöan daha az maddt bu 
Yeti) Tor& mliıığı (F1t11l he ne gelmesini!tavsiye eder. lurl 

Catan1a 
rer k r .= Haklr.ı Derman, Eş Borçtan kurtulma usulü 
1t ldrı, Hasan GUr, Hali.Jk • · 

ecai, Basri Üfler H mdi To Frensada Strazburg şehrin -.Lütfen şu ıeoedı göre-
kay. ' a de garip bir muhakemeye jbaş lim demişlerdir. 
Ükuy11n : Talı . K k lanmıştır. Davanın mevzuu şu Aile efradından dördü ala 20 00 eıo ara uş. .d k" 
1 

1 Ajııns etoo 1 •· h be dur: caklı zahn yanına gı ere · 
eri . ' m c- ro oıı a r d' ~ termi 

2o ; zıraat borsası (fiyat) Strazburgda, geçenlerde Şarl Alacaklı sene ı . g_ s _ ş. 
' 5 TUrk rnüzi"" Stokel isminde bir zat ölmüş mUracaatcılardan bırı kAgıdı 

falanıar : Vecih;• Cevdet Çağ mirasçılarına bir miktar ma; kapd!ğ1• gibi buruşturup yutu( 
81 Rerık F ' . . . varmıştır. . . 
ıi Seyh ersan, Kemal Nıya ve mUlk ıle beraber on bın Senedin bazmedihp edılme 
Okuya ~n. . frank ta borç bırakmıştır. MI diği malum değil ama, alacak ! 
Melek ;~~ · Mahmut Karındaş. rasçılar mal ve mlllkU kabul 1ı bu hareketi hazmedememiş t 
l - Oku Rftı. etmişlerse de boacn kabule ya ve derhal mahkemeye baş vur• 
revi. Yanlar · KarcıgAr peş naşmamışlar, nihayet bir çare muştur. Bakalım mahkeme ne ~ 
2 • Selahatti bulmuşlardır. karar verecek?. f 

Sert anadol 
Yı,maıak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Anadol yulaf 

Arpa 
Ana dol 
Ye-rli 
Nohut şark 
Fuulye anadol 
Yulaf yerli 
Mercimek ıark 
Sablep 
Tatlı çoien 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

Yapalı 
Siyah 

Şark 
Ana dol 
Aydın 
Y ıkanmıı yapak 
Gnz yuna 
Konya malı tiftik 
Yoııat 
Keçi kıh 

Pirinçler 
Mııraı Şarkı 0 Pınar - KarcıgAr 1 

a • U~i Sana gönuı verdim. Müf kiil bir tedavi uıulii ! 1 Ceyhan 
Çay 
K~bve 

kı. Elicn~h~et • KarcıgAr şar· Finliiadiyada çok garip bir de bu esnada ötekini vurmuş · 

. 

Badem, çekirdek 
4.. Şuk~ e ı ken senin. hldıse olmuştur. . . ikisi de ameliyat bekliyeo h~sta 
ltaata ~~Un ~ KarcıgAr şarkı • FinlAndıyada Revaoıeanı nın göz.~ önt1nd~ lUmUşl_erd!r·. ' 
5. bı.~ Um1tıe bekledim. şehrinde meşhur iki operatö~ 'J'.r&Jl - komık . hAdısesının f içleri 

Tatb badem içi 
Acı • • 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
lçel •ı 

Ur Ş~llrunun - Halk türkUsQ- geçenlerde, vaziyeti çok tehı~ komık safhası ~u ı~ı ölUmdeo 
fatıyım ezeld keli göriilen bir hastaya amelı son~adır. Mlldhış. bır hey~can , 

6 ·Cevdet Ça ta~ yat yapmak üzere bir kiliniğe gPçıren hastane~rn ~m~hyatı 
&imi. ğ 8 Keman tak çağrılmışlardır. Amelıyst saıo bır mOddet tehır edılmış, bu 
7 - a. ·r nunda ıkı op ratör arasında esnada hastalığının geçmekte 

34 
33,34 
6,7 
yok 

32,33 

4,50 
4,50 
3,50 
3,75 
4 

4,50 
3,55 
6,50 
16,18 
3,62,S 
5,00 
10 
70,71 
69,70 
yok 
18,50 

yok 
47 
45,46 
52. 
80.85 
yok 
117 
129 
48,SO 

19'20 
18,15 

~40 290 
10~ 

95 
61 62 
'ı 9 

90 95 
75 kı . G~ beyin - KarcıgAr şer- umeliyatm ne şekılde yapılaca oldnğu. hayretle ğörUlmUştUr.: 

1 
8 _ B 

1~Yor sevdığim. ğı hususunda ıhtilAf çıkmış, Öyle kı on beş gUnde sapassg ı No•• betçı· §§~~ 
ı. edrıyooın _ Hi" k ıki taraf ta dii'"erinin fıkrini fam adam hastaneden çıkmış,, 
"tUrnt . ~ .az şer ı - '5 • . U U b ı t E 
Q tıııç aşk I kobUI etmediğı için iş büyUmllş ışına g c ne aş amış ır. ~~~~ czane 
~.sadeddin 

1

~: ., • münakaşa küfre kadar varmış . Kat:r. ra .. ~at ~UşgOI bir te~a ----
llenı lit>ven b . ynegın işte tır. Nıhayet operatörlerdan bi vı u~ulil degıl mı? Her~e~te Fın 13-Niaan - 939 da 
10 , Sad _emm. ri tabancasını çekip arkadaşi IAndıyah hastanın talıhı ne ge SAGLIK Eczanesidir 
lletnaisı. eddın - Hüseyni saz nı vurmuştur. Yaralı op"ratör leı ı. Osmanli Bankası 
:::~ ldeınıeket saat ayarı. Radyoda telefondan naaıl 1 L A N 
2l. ıs K~uşma (Mizah saati ) iatifade ediliyor Memlelrette tasarruf ha 
biy ham, tahvilAt, kam f . d · 1 k · · b" 
(\ 

0 
- nukut b ( . ) Alman yada zaya ıstaayon ıra yo dın eme ıçıa, ayrı " reketinio inkiaafına hizmet "l :.ı- ors11sı fıyat . . . b " 

2 .. 'J Neşeli plakı - R lar1 almak ıçın telefondan ıs at yaptırıyor. arzusunda olan Osmanlı Ban· 
~·30 MOzik ( KaUrUk ·0 k tifade etmaktedir. Telefon merkezinden takvit kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
·q • ~ c r est- d' · 
ı _ -.ıef : Neçip Aşkın ) Hafif ıelen ve en kuvvetli ye e ılen baılıca llç ııtlsyon Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
2 _00hoanyi - Rapsodi r'dyo ma'irinelerile bile iyi an ~ardır. Bunlard~n ikiıi A.lman yapanlara kur'a keşidesi su· 
~ed ,Glessmer - KırJa 1 lamıyan istasyonlar, telefon ııtHyonudar, bıri de fngıltere retile Hşağıdaki ikramiyeleri 

il ngıç arın .- · · d k" h • il ti t k · N · L a ı ua1resın e ı uıuıı e e • nın atıonal ( •ndra orta dal tevzie karar vermitti r. 
~ • Borchert - Bir . viye ediliyor ve neıriyatı ora ıa 261.1 metre) iıtHyonudur. KAaideler 25 mart ve 26 ''•an V geceoıo ro- k . d"I . b. h ld . "T 
'_ ı - ala dan, ta vı~e. ~ ı mıı ır .. a e Bu ııtaıyonları evine tele Eyltll tarihinde icra olunacak'. 
~ Leopold • Karlsb d h telefon lelı ılı evlere verılıyor. fonla ıetirtmek iıtiyenden yaJ ve her • ·eşidede ımıı1fıdaki 
" - Ko k a atıraaı . 1 f b 1 f • .. r.IS tireıernne e • Mai elbiaeli hem ~u nef11yAt te e Fonkm:. •~ere nız te e on tea1Atı puHı ah ikramiyeler dağıtılacaktır: 
p· operetinden ııne kar1ımıyor. a a ııtiyen nıyor, Aynca kcret iıtenmi- TOrk liralık 
a 'oaı mar9 • ve evinde telefon olmuyan, sırf yor. 1 adet T. L. 1000.-' 
Po; Hanns Löhr - Ternpoı T ' ,, ,, 250.-
7 Gatop em Samandan evler yapılmaıa baflandı 5 " ,, 100.-

- Pachernegg v· t d evler ya h il · k ı·· bel · :.ı 25 ,, ,, 50,-1 ) .,. · · • •Yana ıu·ıt· sveçte saman an ya . ş erın u u erı şeklioue 50 nU"U'· . ı B . l ıpt d t k 1 d ,. " " 25.· ~\) 0 y 11. geçıt reı:1mi pılm&ğa başlanmıştır. u ış e ı a. mes ~n er efSil, mükem 
a) 0ı>erada balet müziği bUyUk bir şirket meşgill olmak mel. bınal.:ı raır. Saman şiddetle Ceman 85 aded T.L. 5000.· 
4) P rabende gezinti tadır. Samandan ilk avler ıs ta~!1~ edılerek kereste haline TUrk liralık ikramiye, 
"'cı.·"Oraterd_e atlı karıaca ve"in K ı b d mıntakasm ge ırı mekte ve inşaata kereste Aile sandıiı hesabında-
c.c J day ar s 10 ~erine kullanılmaktadır. Bu 
2s Muıık ( S r ti PI ) yapılmaktadır. ınaaat malzemesi keresteden ki mevduatı kur'anın keşide 

·OO~ll . . 
0 19 

er· · " edildi~i tarihe tekıddUmeden 23 ıııc ( c b d Pi ) Samandao evler Afrıkah daha ucuza malolrnaktadır. 5 ,45 ~ az an • · altı ay zarfında: 
yarın~14 Son ajans haberleri ve Ehramlar tehlike atlattı T. L. So.· Tork lirasio· 

~ram Mısır D b'I' N t• b ri ve bu taılan bil llk b' dan aşağı dOşmemiş olan beri ~--·---- a ııye ezare ıe n y ırye d' b k . . . ki 
("-2- ~ ~ ramlann mubafazaıı irin bir k4n teık.il etmeai bu kararın mu ı . u eşıdelere ışhra 

3 Nisan k T ·1 d kt 
Çocuk' 

Cocuk Bayramı ararname neıretmiıtir. ven meııne Amil olmuıtur. Fil e ce ır, 
Bu kararoama mucibince b•kika yapılan bir hesaba gö '----------

Bayramınızı~rŞ: seyyahların ehramlflrdan ·•Ha re ıeyyahlar bu tekilde ehram Va tanda ş ; 
J en N 1 E l tır. için,. ea ufak bir parça lardan iki bin kilo taı alıp hl. L • • J 

c .. i olrnaıını ö ' efe i ğ en ·,if P alp götlirmeleri yasaktır götürmektedirler Bu gidııle Hava te t1<eaını aii• 
den ı'ste . . gretaıenlerini z S hl b la b. . lldd L 

yınız r yY• HID batır• olsuıı .. ram rlD tr m et sonra fÜn ve RUrumuna 
diye ebramluın taılanndan yeryüzllnden kalkmaaıodaa J t 

.oı:ı>•c.::=: ufak parçalar alıp 1ıt1n1ele korkalmuftar. yaruım e • 

de ictima eden 938 senesi heyeti umumiyesine 
ait ıalutname hulasası aynen aşağıya çıkarılmış
tır. Keyfiyetin 3-4-939 tarihinde sözü geçen ban 
kanın siciline kaydedildiği il~n olunur. 

1938 HESAP SENESi HEY'ETl UMUMiYE 
HiSSEDARLARINA 

SAYIN ORTAKL:\R. 
1938 Hesap senesi senelik hey'eıi umumiye 

toplantısını yapıyoruz bu toplantıya iştirakinizden 
dolayı derin sayğılarımızı sunarız. 

1938 Hilançosunu ıetkikinize koyuyoruz. Bu 
Bilauçoda gösterdiğimiz üzere Hankamız bir sene 
zarfında yapdığı mohtetif işlerd~n 16429 lira 20 
kuruş hasılAtı gayri safiye yaparak bundan maaş 
ücretleri ve idare masrafları ve me,duaı faizleri 
ve kanuni ihtiyat akçası ve muhtP-mel zarar kar
şılıldarı ayrıldıkdan sonra hissedarlara tevzi edil
mek üzere 9464 lira hasılAtı sttfiye temin etmiş bu
lunuyor. Bankamız teminalh çalışmak suretile el
de edilen şu neticeden memnundur. 

iPOTEK: 
! Geçen seneye nazaran ipotekli ;ılacaklarda n 
ı 9800 lira tahsilAt yapılmış ve icra dairesi ne veri. ! ten evrakın dahi takibine devam edilmekte bu -

l 
lunmuş. 

MEVDUAT: 
Geçen senden ssoo lira kadar bir noksanlık ha 

sıl olmuştur buna sebep Haziranda mevkii tatbika 
konul&n kanunda faiz hadlerinin indirilmesi mü
nasebetile Hankamızda Mevduat faizlerini kısmen 

'. indirmiş bulunmamız ve diğer Bankaların mevdu-
1 ala karşı ikramiye piyangolarmın ihdası olmuştur 

NETİCE: 
1938 senesinde bankamızın çalışması geçen se

neye göre 482 lira fazla varidat dde etmiş olması 
şayar•ı memnuniyet görülmekle bilançonun lelkik 
l ve kabuliyle Meclisi idarenin ve ruznamede yazılı 
diğer maddeler hakkında .karar verilmesini reca 
ederiz Sayın Ortaklar. 

23 Mart J939 

Mernirı ticaret bankası mübiirü 

işbu raporun Sicilde mahfuz aslına iki lira 
elli kuruşluk Adliye harç pulu yapıştırllmıştır. 

3 Nisan 1939 

Mühür ve imza 

i l A N 
Mırıin gümrDk müdürlüğünden 
Kullanılmasına lüzum kalnuyan Kasa, Baskül 

Yazıhane, Kanape, Kolluk, Vi11ç, Saat, Hah, Ki
lim, ~Jlrn, ~"a11gal ve saire demirbaş eşya 24-4-939 
da saat 10 da ~atılacaktır. 

ist~klilerin Gümrük satış komh~yonuna gel-
meleri. 9-11-12-13 

1 L A N 
Binek hayvan satın ahnacaktır 
Ordu ihtiyacı ıçin Mersin ve Tarsus havalisTiı 

den 3-7 yaş arasında binek hayvanı satın ahna
cağından hayvan sahiplerinin Mersin askerlik 
şubesi başkanlığına müracaat etmeleri ilAn 
oluour. ~.;..;.. __ ;,.,..;,;, ______________________ ..;... __ 

i l A N 
Kiralık daireler 

Mersin yoğurt pazarı karşısında ve Bozkurt 
caddesi üzerinde numara ı de 3 çer, dörder odalı 
ve bütiin konforu havi dairelerle, altmdak i dükkAn 
lar kiralıktır. 

ı~teklilerin aym dairede Doktor Aslan Yakuba 
müracaatları. Telefon numarası: 172 

3-3 
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1 l A N 
f ktisat ve~Bletin~en : 
3293 Sa) ılı ka11u11a g()re lıusnsi veya Sf rmayr

~inde devit t iştir~~ i bulu nan veya de vlPt SPrma

j t>Sile kurulan imtiyazlı inıtiyaısız bilumuıu ~ınai 

müeSSflSt·ler IH~ r haııği hir işle kullauacakları mü• 

t~hassıslar içi u: mlilelıa!'sıs yf'tiştirme iiert-ıti tediye 

.eiııe ve ecirce~ leı i bu iiçretleri her altı ayda bir pPŞİ 

oen lrnziıwye yatırnıalan ,.e alacakları nrnkhuzların 

hirer surelİllİll Vf'kalele röndernwğe ntPchur ol

(hık ları ve bilumum sınai müesseseleıin urndiir 

ve muhasehecil~ride dahil olduğu halde ç;ihştır

(iıklars ecnebiler için kanunun ntışri tarihinden 

i tib~ren ücreti tedıyc f'loıelcri nuııkur kanunun 

birinci maddesi hükümleri iktizasından bulundujfu 

dlu1 tle hu ücreti vernıiyenlerden ct-~zasiyle bir

hkle tahsil edileceği ilan olunur. 
13-16· 19-22 

--------------------------------------

1 

DOK.TOR OPR.ATÖR. 

Recep Say han 
tlEMLEKET ll.\STANE~l OP .:\iL-\ TÖl\U 

Diyaltffmi Tedavisi y:.pılır. 

Hastalarını herg~·n saat onbeşten sonra kabul ve teda · 
vi eder, 

Adres: Hastane cadclt·si 46 l\o lu sok<tk 
6 Num:ııraıla 

Buluklu B. H'1mitlin Pvinde 

Kulak, Boğaz, Burun ~Hiıahassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sa1.t onbeşten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin: Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

1 

TENi MERSiN 

T. iş bankası 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

3 2,000 lira mükafat 
Kuralar. l Şubat, ı \tayıs, l Eyhi1, 26 

Ağustos, ı iki ncitfşrin 

T.\HilH .. EHİNDE CEKitECEKTiH. 
• 

·---ikramiyeler: _____ _ 

1 ı Adel ~ooo liralık= 2.ooo lira 

5 ,, 1.ooo " = 5 000 " 
8 ,, 500 ,, - 4.ooo 

" 
16 ,, 250 ,, = 4 000 ,, 
60 " 

loo ,, = 6.000 
" 

95 • 50 4750 ,, ., - ,, 
250 25 ~-

6,250 
" " - ,, 

435 32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesaplar kuraltra 
dahil edilecektir. 

T. İŞ Bank•sına para yatırmakla, yalnız plra bırik
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiı 

olursunuz. 

V~sfi Orgun 1 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
Mümessili 

~ersin Azak han 

Yeni Mersin basım 

vi en çetin müşterile 

ri memnun edecek bir 

mükemmoli yetdedir. _________ ,_ 

13 NiSAN ı~;s9 ___,-

.------Ü L G E Ni ___ _......., 

Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, üJgen 
losyonları, ülgen kremleri, ü lgen briyan: 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıbh• 
kor~aları ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz . 

UR..A Y CADDERİ NO. 2~ 

ÜLGEN ITRlYAT DEPOSU 

Türkçe-Fransızca-İngilizce 
A imanca dilleri üzerine 

Resimle 
Büyük . Lügat 

12 lügat kitabıbirarada 
HABER gazetesi memleket kültürüne 
000~ IHJO~~rgır @~~&n« M~~~rg 

11 ~1ayis 1 fl3n 
Tarihinden itibaren her gün HABER 
gazetesi içindA forma forma bu kıymetli 

eserin neşrine başlıyor. 

Eser hakkında fazla tafsilit 
aımak istiyenlerin 

'' lıt•nbulda HABER iAZetesi idarehanesi,, adresine 
bir kartla müracaat edebilirler 

------------------------
No.4 

Yangın - Nakliye - Ha.yat
Kaza - Oam - Otomobil 

Nsaiye Opr~toru ve Doğum Mütahassısı 
DOKTOR. 

Sigorta 1 a r ı n ı zı 
En mosait şartlar ve 

rediye kolaylıklarile yapar 

A. Yakup Aslan 

FOTO GÜN Atatürkün 
Adana Seyahatleri 

Tnrkiye ve Ruıya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hasfolarını her gün8- ı 2 15 - ı 8 e k·•d.ı r k't bul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddessinde 
A ORES: Y oğurtpazarı 

No.1 

Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çeıtirmek istiyen 

F O ~r O Ci tine Bir defa ugramah~ır 
FOTO GÜN: Resim çeker. 

Yeni cıktı 
1 

Satış yeri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

ADANA 

Foto Gün; ğranclisman yapar. 
Foto Gün; .matör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve sOratle çıkar 

Adrrs: FOTO liÜN 
Rozkurt Cflrldf'si 

·--------------------------------------

r Li~an Ö~renıuek istP-)•wlere 
Fransızca }Juallimi 

HUSUSİ DERS VERİR 
Ücret Hak k rndH ~Hiş~ iilp.-s~ udlik Gösltırnıf'Z. 

Şehir; Haricinde olanlara Mektuplada Ders verilir. 
Arzu edenlerin idarehanemize 

muracaatları 

Türk Hava Kurumu 
büyiik Piyanğosu 

6 ı0cı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka 50,000, 40,000, 25,ooo; liralık ikramiye 

lerle 20,000 ve 15,ooo liralik iki adet mükifat vardır 
Yeni tertipten bir bilet alarak İştir·ık dmeyi 

ılbmRI etmeyinix. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar 
~n arasana girmiş olursunuz. 

Yeni Mersin Basımevinde Beaılmışbr. 

fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annvır~i 
Seri ve ağrısız sürıuet 

yapar. 
Fakir çocuklara parasız 

Adres ; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

Y[Hi MEHSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ) TDrkiye Hariç 

Şerait içi o için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K ' 

AJtıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 50:> 

Bir aylık 100 Yoktur. 

Resmi ilinatın ıabn 10 
Kuruıtur. r . . 

SIH::HATİN İZİ KOR.. UYUNUZ ı 
- N .ASIL :M:I 

KAYADELEN 
SULARINI IQMEkLE 

Sıhhat ve lçıimai Muavenet Vekiletinin 672 numarala raporu 

Göriinüş: Berrak 

Renk 
Koku 

: Heuksiz 
; Kokusuz 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

I 

TAHLiL R \PORU 
Kale\liyet; •' J oo srn;j suya sarfulun:•n N. ıo 

ıuikdarı,, 0.2 sm3. 
Mt>cmu st•rLlik dflrecesi ''Fransız,, l .5 
Uzvi madd~ler icin sarfolunan rnüvelli-• 

Sülfat "SO 4,, 
Klor "CI ,, 
N. t '' N '1 ı tra ı o ,, " 
Nitrat ''No 2,, 
Amonyak ''NH3,, 

rlfühumuza litrede o.4o mgr. 
litredP. 0.0033 gr 

" 0.007 4 

" 
0.0040 

yok 
Yok 

Fennin en son usullerine riayet eder~k kaynadığı yerinden itıb8 : 
ren istasyona kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşeı; 
b~llurhavuzlara dökülmektedir. Oradan d.,. bütün Fiziki ve kimye" 
evsafnu muhafaza edi~rek ve hiçbir suretle tıl değmeden hususi k.iııı, 
yagerimize ve Adana Sıhhat Hakarıhğımn tayin ettiği Sıhhiye m .HJlll' 

ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat menıurn tarafırı' 
dan mühürlenerek ş~hrimize gelmektedir. 


