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Kalırol~un :Fruwm, Parise, Koa~ika fftlll mtıı Damı .. ı . l!ıuln 1 3 3 9 
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\"e 'runusa diyo bagırdılar. Sayısı 5 kuruş Yılı;J Sayı 
;::::;---:-------------------- Telefon No. 82 11 3264 ~~DELtx: SİYASİ HABER FİKİR G-A_z..;E_T_E_s_t------------------------
İngiltere Bacvekili ve H8fi-1Vali ve Parti Türkiye B. M. M. 

• ~ başkanımız d .. t I d cıye nazırının beyanatı Altın madalya ile un op an 1 
B. ~emberlayn: Musoliniye açı~ca teessüflerini bilfü~i ve ezcümle şunları söyle~i: !~.~!;~.u ~~~~!.~'e:.ek• 
Yalnız bizim isteklerimizi değil, diğer d~vlet T~~~ H.~~kK:.~~:::uu~~~~~!~~:~ 
1 leri yük'iek aıılka ve bu uğurda 

Bazı mebusların mazbataları 
okundu ve tasdik edildi erin de ne ·ısted·ıkler·ın·ı tetk.ık etmek lazımdır sarfettikleri kıymetli mesai dola 

rıairle merkez idare be1etinin Ankara 14 a.a. (Radyodan] l Buııdan soııra ' ..Ağrı, Bin-

kararile altı o madalya ile tal\if Türkiye Bliyiik millet mec 
1 

göl, Bitli:-ı, Siirt ıırnl>uslnrının 
Hii.rriyetleri uğrunda muk'!vemete karar verenlerin yanında edilmiel•rdor. U.i hngiin Mnzlıar Oormoniıı intihap m:ızlıat:ıları okuıımu' 

k • • k 1 · l l ~hdalya ve veaika şehrimiz ve kabul eılihni~tir. 
yer alma tçın UVVet l O ma ıy1%. ru, k H ••• kurumuna gelmie •o başkanlığında açılmış vo nçıl- ~[illi ~[fülafa:t eııciimoııi 

düo kurum başkanı Zekiye Olgu masını müteakip lsparta me- reisi, ~lilli !\lüdafaa vektıletiM.uhalifler B. Çemberlayni tenkid ettiler ve felaketli siyasete deva- c;a1 tarafından kendilerine verillbrısu 1bı·alıiın Al~.v'ın rvefatı· 
d ı ne 1938 hüt~e. indo 2,500,000 nlJillO teessüfü ffiUCİp OlduX-unu söylediler · miştir._B~ .yükbs~kk. tdaltı.ften o ana <lair gelen yazılar okuu-

f5 l '' Valımızı 'e rı e enz. .. 
mu~ ve hatırasına lıurmotoıı 

Ankara 14 AA. (Radyodat) tiyeo millellerl_e tPeri~i ~esai et' şimdiki .lıük_Om_eti_n v_aı.i1eti idare Selinı'Lten40 ki,ilik bir he~et bir dakika sükut ediluıi~tir. 
b logiliz Baş9 ekili B Çember mek aznııııdedır. deıoıetı.:-. 1 edemedı~ıoı bıldırmıetır. 1 ! Bazı hatipler künıüyo ge-

erıa1n Avam kamarasında be· B Cemberlayu ve B Dalad\ ~luhııfaz· .. kılr lıde~lerlnden /laziranJa memle· lerek müteY"effanın do""erli 

bin lira mummm tahsisat vo
rilıne~ine dair kanun l:tyıhası 

lıakkın<laki izalıu.t dinlenmiş 

hnaıt b 1e t t d ı b • birisi söz alarak herkeeın ha1re o a uluourken Haricıye na ara ın au Yap an eyana. 
tırı L ta b. b.. . ı d ti içinde Çemberıa_1_nin ei1aaetiııi ketı·mı··e geleceı..ler 

ve nıezktır tahsisat ıııü.znkere 
ve kabul edihni~tir. ~1ecli~ 

paıarteı'i giinii tekrar toplana 

caktır. 

ı. Ord Halifıiks da Lordlar rın ır ırının a1nı o masın an 
1 

• r< 
ll&trıaraı.ınoa Ba•vekiıtn beyaoa· l dola11 Londra mehafıli eon de tasvip etm•ş, logılız - tal yan 
tına b "' Akdeniz anlaşmasının feshinin euzer be111oatıa bulun- rece memnundur. . 
trıu•tu G t do11oru olamıyaca~ını bildirmış ve w r. ene siyasi mehlifil ogiltere & 

B dört millet araaında Balkan bir r k aevekil, B. Musolini aon ha ve I.ı'ransanıo, bütün kuuetleri · 
cı 4tile .. . . liğinin temin edilmesini tusııe •ermı• oldu11ou temıııatın ni tevhit etmeleri ve devamlı eanıitniy r .. " • etmietir. 

teessüf! 
6 _ı~ı ıhliil eUiğindenaçı k mesailerile her insanın isledi~i Bundan sonra müteaddit ha 

ıor . erını beyandan eourn; Mu süktiocti ve gerginliğin izalesini •ı"nler so .. z almıalar ve Yuoanis· ıı:ıı, Madrid neçit resminden · t '"' "' 
sonra lt 1 "' tamın edeceğini ümid ediyor ar: tan, Romanya ve Balkan antanu 
ileri çek~I Jan gönüllü kıtaatınıu Ankara, 14 a a. (Radyodan) münasebetlerinden b.ıhsetmieler· 

Ankara 14 a a. •Rad1odan• 
Sel4nik Tilrk - Yunan mu

hadenet cemiyeti azasıodan 40 
kieilik bir grup memleketimizi 
ziyaret edecek\ir. 

Haziran a1ı içinde Yunanlı 

dos\larımız deniz yoliyle İstan 
bula gelecekler ve _burada!;l _An 
karaya gideceklerdır. DonusttJ 
Edirnefe de uArayacsklardır. teyı'd ece~ı 9 Mart tarihinde Londradan bıldirilioor : d. 

e1Jerniı,t' H . . ' ır . 
Kont c· ır. arıcıya nazırı Dün Avam kamarasında bay Hatipler lngilterenin Fransa 1 rak Kralının 
dikıe •nno da bu kıtaat çekil· Çemberlaynin beyanatından soo ve Sovyetler birliği arasında 

çıılı~uıalarınd:ın vo lıatHala

rınclan bahsetmişlerdir. 
• 

Halkevinde Çalışınalar 

idare heyeti 
Evvelki giin toplandı ve bazı 

kararlar verdi Jarec~ı s~n~a hua fılolarile tay ra muhtelif hatipler söz almıe- tam bir ittihat ve le birli~i JRP Kaza netı·ce•ı·n Je erınıo n . k" .. !ardır. 1 ·ı . ü U' bildiroıi r a- ~erı çe ılece~ını mak ldzım o duğunu l erı 8 r 
kuınetı ~ 

1

• MU Jule Britanya bü- Muhalif parti lidorlorinden müelerdir. c . • l Halkevi idare hoveti ıııun-
1 
deki kursun :-:ona erdiği vo 

ede . u Bozleri senet ittih·1z bay Ad ley söz alarak : En son hükOmet namına mü VeTaf effığl an Q• fazaınan toplantılar;na dovnm 1 buraya 45 ki~iniıı devam edo-
rS Daevekil ÇembMlaynio nut· şx ı··b ı fd 

ulbu zakereyi idare edea • vı o ~n ce ŞI 1 ehn~ktedir. E'\"volki gün do rek bunlardan otu~unun tııua-lti h _ rnuhafoıa hususunda kuoun kerırlisini sukutu hayale R 
1 

b 
ll\ er turlü ga:vretlerimız ve iyi uğra t tığını söylemiş ve Arnavut seyi ~apamıe ve b ~many~ ı_e ~ Londra a.a. - Irak elçlllğl . başkan Fuad ~Wrelin riya1'eti va girdiği ,.o yirmi be~iııin 
rtJ.'1 .. 

6\l~rimize ra~men u""radıı'lı lua:ta kyrsıyapılan hRrekihın çok zı muzak_eru\ta u unm~ . uzere bufadtt neşrPlUği tılr teblihdP, kı· ' altınua toplanılıuı~tır. munıffak oldull'u fü?reııilmi~-
re .. bırçok mu:affakıye.tsı·,1 ·ıksle feua tesirler hıraktığıuı, Çember Dükreşe hareket edeceQını, rapı ral Gı.ızl'nln bir kaza uetlceslndo e . k 

ta~ .. ıacak ittifaklardan Bl!lla So\lfe. tlöldO""UoU teyit ettikten sonra dl·.1 Ihı toplantıda Rv tarafın- tir. Ay 1'0nun<la Gazıpa~a o ·u Dıt rn.en sabır ve talıammu·ı !aynin bu feltiketli siyasete deva b k k 6 ı k l 
1 

1 11

uıterd k ler Birliıtini harice ıra ma ıs yor ki: dan ayda bir defa neşredilme lunda devam ec cııı mrsun < a [>u ı · \ ~-ını ı _ muc_ ibi teeı .U_f oldu~una M l'd bl takım te 
o _ temiyoraz demiştir. Fakat usu 8 r 1 fo olnn tçol dergisi otrafında sona ere<•t•ği anla~ılnıı~tır. ler: ~ırada meclisten bazı ses sozlerıne ılave etmı~tır. . _ . . satçılar bu hususta yalan haber er 

f Hatip: Sıya~ı m~hafıl ~ d klarmdırn halk toglllz booso giirii~ülmüş ve bazı kararlar Kur:-;lardn ınuvat'fak olan-- S l S Türkıyenın halıhazırda Ro- Y8 Y 1 k k 
hn OVJeller Birliğini ue ngıli7, Fransız ve ovyet . ıosbt\oeslne tec11voz edere on alınmıştır. Iarlaı Bi<;ki Yu)'(lnndan uıo-..,ı1orsu . b. 1. . d b" .• 'b t manyaya bır taarruz vukuunda 

1 
dl ı k hUktl 

1 
1 

lk 
Oe . ııuz dıye sormuşlardır. tr •il• arnsın. a ta~ ı_r ı.tı a b" d b 11oı 1 ğ ıle merbut solnsu öldOrmDş.er r •. ra i Gelen evrak tetkik otlilnıi~ zuıı olacaklara Wreıılc J a -
S rnberlayn sözüne devamla: llizımdır demış, kabıuenın de pek ır yar ım ar; ı 1 1 etl ve milleti bu bad1seye tees •' . f d d. 

1 
vorı-

etın ~"Jetler Birliğinden bahs mütecanis olması icap etti~ini bulundu~u lurnaatindedirler. ~t eder ve mUttefik B()yUk Brı- 1 Jıer komite mi.ime~. ili bir lıaf on tara rn an ıp oma 
edıieırı d tanv. tı'ya olan dostluk btslerinio I ta .zarfmda koıııito i<lare lıe- lec·ektir. daiırı e Sovyet elçisi i'e l 1 T d •k d 

Cak : tenıasta buhmdum. Yapa- 8. Muso ini "ene 1. sarayın a samlmiyetlol beyan eJer. . yeti tarafın<lau yapılan i~ler İdare lıoyeri halkn ve k(iy 

"'İ• • 
00 

•• çok zor bir ••zile· A ısa bir nutuk söyledi K öv muhtarları için ' üıe~in.ıo i.alıa_t .•~rmi~tir. lö ltırinıiıo faydalı olacak ba"1 tiınıı·ardır .• Yalnız bizım istekle 'J • Kurslar kowıtesıııın açtıA"ı bro~ürler He~rini tlo kararla~-
iet~d/kı~~~ı~, diller milletlerin n~ Nutku oı·nı·ıyenler· yeni tedbırler kurslarda Kayatepo nıektebin tırmı7tır. eın8ıı6 . ~nı ve bu husustakı • 

tının tah kk k Vaz"ıfelerinin mabireti ve ne a u etmesi iç10 h 
1 

F 
, ... , •. ',kapetntrna:k.hbım geldil'lfoj de 1 K a ro sun ra n sa ehemmiyeti İlibariyle daımi su 
"'" " 

5 

rette işleri basındu kalmaları I~ 
Hi • zım gelen köy muhtar~arının 

'<le z, ga:rrellerimize devam p • K • k T devlet dairelerine Ye bılhas~a Son 
~ın c:!i~._ ta_arruza uğrı1acakla- arıse, OrSI a Ve Un USa karakollara eık sık QaArılmaları 
1
•\e . hurrı1ellerini keybetmek d • b v d ı hir çok köy işlerinin zamanında 
tar ~·Jeolerin mukavemete ka ıye agır 1 ar görülmemesine meydan vermek 1 
ltıek ~r~ceklerin Yanında yer al- le ve mublarlarıa gidip geliele 

V Cın kunetlenmeliJi:r. Ankara. 14 A.A. (Radyodan]- Romadan bildiriliyor: rinden mütevellit masrafları da 
1 kar, ~rdiQ-imiz ve verece~imi7. Diin geco İtalya Parleınentosu Arnavutluk tacını köy büdcelerine Jükl~tilmekte~ir 

---Haberler 
filosu >'oııı: ~rrn, Parlementodu, domlo ltalya knılının kabul ettiğine dair olan kanun lılyilıasını Dahili1e .VekAletı bu va:ııy~ 

leketl r da ve diQer al""kalı mem· d.k t . t• te bir son vermek ~bere reDJ 
a tas l - e 1111~ 11'. • k 

er e taavip d'l . . baıı kararlar almıştır. Bu arar 
e<lileceaine katire 

8 1 d~Q'ıne ve B. )[usolini Vene<lik sarayı önünde toplanan . h!'-lka lara ğöre köy muhtarları kanun 
tıu1orum d . . n emın bulu- k 1 . h 

• emıelır. hitaben kısa bir nutu söylemiştir. Bu nutkunda mumai- ların sarabaLle göstard Qı ueus 
b Fransa Bae•ekT lavlı ezcümle: lar dıeında dairelere v~ karako~ 

Uluodoeu be 
1 1 

Daladiye de • lara ça~rılmıracak, her haogı 
Unahan «-Biz büyük işimizle meşgulüz. Bizi rahat bırak- • 

rtlatbaata da a sonra bir ie hakkında malumat alınma hulunınu,tur. ;:ıc~ be1enaua masrnı dünyadan rica ,ediyoruz. Ufa bugün olduğu gibi ya- sı lhım gelen ahvalde kUQük 
kab· . . . e7anatında ı d ... am edeceltı"·, deını'"'tı· b ' b ı d . demek 
\ ınenın ıttıhaı euı·~ ·ı ' rın da yo um.uza e, E> ~ Y r. mikJ&sıa ırer e e ıre 
edb· • •ak 

4 

• Ik ı · d ·ı ırterden bahset · er 1 
.le Tutku dinliyen ha : olan kôJ idare erın en ıazı ı e tıın le mıe, Fransa· izahat iEtenecektir. leııırı 6~di müdafaasının ku••et Kahrolsun Fransa •• 

tıuct ~81 • rii~er devlAtlerle teı:ıa· Parise, korsikaya. Tunusa diye bağırmışlardır. 
rtlet a~tarının artırılmasına hur 
ile b~ld~ceQiui 29 Marttaki nutku 

ı dırdı~· 
ra, l! ~ıni hatırln\tıktau son 
ı ransa . 8tın 111 •mparatorluğu hudut 
0tcı1.11t1.ı Raranti altına alınwıe 

llu h 

. . Orduıı 801ıemibtir. 
ıecııerırıin Uo •e Milli Müdafaa 
detıniış • tneaaisiııi takdirle yad 
miotir. a &likranlarını bildir· 

Baovekıı 

İngiliz 
hükümdarları 
Sen manevralarda 
hazır bulundular· 

1 

Ankara 14 a a "Radyodan• ı 
f ngillz hükümdarları son ya Britaoya, Bi;ı _ll'raoıa, Büyük 

letıeri, Rue1a,e~~ Amerika det· pılan manevralara iştirak etmie 
karı Antantı ila dıo_nu ve Hal !erdir. 

Paris evleri 
Hava taarruzunda 
kumlarla üzerleri 

örtülecek 
Ankara 14 a.a. •Radfodan• 

Paristen bildiriliyor: 

Muhtemel bir hRva taarruzu 

na kareı bütün Parie evlerinin 

üzerine kum dökillmeei takarrür bulunmaktadır. aıl'lla temasta Bu manevrada tay1are ve 
F sahra toplarını tehiele manev etmietir. Kum_ lar çık~cak raogın ı.. . ransa tahakku ı k iç·n 

•tıne katireo kar ın teeebbüs rJl liahasındaki telsiz ıelgraf ser l&rın sirayetıne manı oma ı 
8' ko1mnk Is· visioio iolemeaioi se1retml11erdir en üst kata l'ökülecekfü. 

General Cemil Taner 
Dün şehrimize 

geldiler 
Baevek4let Beden Teabiyesi 

Umum müdürü General Cemil 
Taner dünkü ekspresle şehrimi· 

ıe gelerek böltlede ve İdman 
yurdunda tetkiklerde bulunmue 
!ardır. 

Yaptıkları tetkik neticesinde 
Mersinden Qok ümitli olarak ay 
rılacağını söyliyerek bölgenin 
ve yurdun çalıemalarından . mem 
noni1etlerini bıldirmielerdır. 

Sayın misafirimiz General 
Cemil Taner bu sabahki \relJl J 

VE>hrimiılleu &ft'ılaca ktır, 

Bir Alman 
Jspanyol sularına gönderilecek. Filo 

burada bir ay kadar kalacak 

İstanbul, 14 a a. (Radyodan) -
' 

Almanya hükOıneti bir ay kalmak üzere ispanya sularına 
bir filo göndermiye karar vermietir. 

Londra gazeteleri bu filonun buraya gelmesinin siyaı;i va 
sevkülceye noktai nazarından ehemmiyetini tebarüz ~ ettirmekte· 

dirler • 

Askeritahşidat devam ediyor 
~~~~~~~~.~~~~~~~~~--

Meli na limanlanna nakliye gemileri geliyor 
Ankara, 14 a.a . (Radrodan) -

Cebelüttarıktan bildirili1or : 

• 

Her gün Kadidden her türlü çaplarda büyük top, mitralyöz 
tank ve buna mümasil slAtı harbi10 buraya gelmektedir. Hur 
zinniya1a 302 bin kedar askar gelmietir. Melina limanına da nak 
!iye gemileri geldiği gôrülmü~tür. 

Belçikada hükumete verilen salahiyet 
Ankara, 14 a a. (Radyodan) -

B.-ükseldeo bildiriliyor : 
Belçika parlamentosu muhtelif mütehassıs ~e lüzumlu efradın 

aiUlh altına çaA'rılması için hükumete selılhiyet veren bir kanun 
Ulyihas1111 kabul etmie~ir. 
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Yeni yıl bütçesi 
Biitçe encümenı bu hafta 

içinde tetkiklerine başlıyor 

'I Şehir ve 
·--·---------. - Bir mektup ve bir 

O. H. Partisi l~man Yur~u yeni kaptanlar ı Konya ~ız öğretmen o~ulu tavzih mü11asebetile 

memleket haberleri 

Bal o_s ıı_ ~, seçimi yapıl~ı 1 talebelerin~en I Akşam gaıetesinin 10·4·9
89 

tarih ve 7356 uumarah nush891' 

\1 ekaletler bütçelerinin fasıl ve madde- Bu_ g .. ece T uccar ku- ı idman y:;::;a yeni idare\ Elli kişilik bir l nın aıtıncı say tasında .ıc,ıeı 01
•• 

/erinde deJrrişiklikler var l b J l k f grup topları baelığı altıuda intiş•f 
5 u unae yapı aca heyeti seçımi dolayısi1le yeni· 21 Nisanda şehri- ! eden yazının Aktıam gazetesi!~ 

KAmutar büdce encümenı• 

bo hafta içinde yeni büdce üze 

rinde tetkiklere baehyaoaktır. 

Maliya Vekaletinin kazırlamıe ol 

dugu büdce projesi, tetkik edil · 

Merkez müleferrikası 10 bin Onıuhuriyct Halk Partisi den kaptanlarıu \esbiti için baş • / k i olan allıka ve münasebeti(J) dO 

kırtasife 76 bin mahkem~ mAs tarnfmdaıı lıugiinün gecesi kaptan Edıp Horaıı'ın başkanlı mıze ge ece f layısile ba1.1 müuevverler tar•' 

rafları 235 uın; ctefterler ve mal ~elırimi:1. Tüccar knlühiiııde ~ırıda bir toplctı1tı yapılmıştır. Haber aldığımıza göre Kon ı fından şahsıma atfedildiğini b•· 

bu e"rnk 380 bı· n·, mu"akkat m"' k ı · b Bu toplanııda muhtetıf spor eu ya Kıı Öğreımen okulu son 81 •
1
1 ber aldım. 

• u • ., büyü - Hr alo verilecektir. · n ,. 

h 
belerı keptnoları secılmıstir. nıf talebelerinden 50 kiailik bir Yeni Mersin gazetesinin b 

muriyet arcırahı 60 bııı ; hRrcı B ı b""t ı ı kl ~ 8' n onun u ün ıazır ı - a- Teuıs kaptanlığıua iş banka kafıle noııı 21 1· ncı· gu-nu- "ehrı·011• 939 tarih ve 3261 numaralı ııtJ. 
mE\lr Qzere encümen azasına te9 rahlı r 169,500; posta, telgraf üc ' v 
zi edilmielir. n sona ermiştir. Komiteler sı muhasebe memurlarından Zı ıe gelecekler çe 23 Nisan baJ- hasında Vali ve Parti baek'tıı 

reli 547,913; vergi ve taslı ı· .. .. .. fa Bablı1nr, futbol kaptanlığına R-k -dd. N ı · "'luııuır 
Varidat ve masarif fasıllan re ı·eıerı· 1 " k . gece ı guuduzlu çalı~mak su- ramını burada geÇıreceklerdir. 1 lnız u nu ın .. asu 110A • 

Y e Up;raeao omıeyoa . ' maliye memurlarından Hicri ı 'h" - b rı · ı ıır 
260 mılyon lira olarak ve müte masrtıfları 163.140 cibaoet mas :retıle bll balonun mc"Vtıirnin Ge!eCek misafirlerimizi bura avzı 1 

munase c 
1 

e varı en .11 
, Ohandan, güreş ve boks kaptan da ilk okullar misafir d ki hattan da aulaeılacağı vechi 

rafı 72,700; faiz ve aciyo 1500000 en güzel balosu olm:unnı te- lı""ına itfaiye komutanı Hakkı A ece er b ·1 b · h. b. ı·ıcadl " dir Talel 1 1 d .1 " u yazı ı e enım ıç ır a a 
Avrupaya gönderııecek müfattie ınin i<;in uğr:ı~mı~lardır. , Berk, bieıklet kaptanlığına güm • >e er, Jura 11 gazı mege k 

lere harcırah 35 bin; irat getir- Bnlodu. Hiirpril'. komitesi-! rük muayene nıemurlarıudan lh :~:terdyerbler1 i gozekc
1
eklder ve tet 1 yo 

1

;:~ kQllür ve seciyemi; g6 
miyen milli ernh1k tıımir masrafı . 1 1 1 

.. . 1 . ı san Aksu, deniz sporları kaptan r e u anaca ar ır. ru-a ve duyuaJarıma de"'·ıı, go~rı1f 

vezin eekilde hazırlanan yeni 
büdcemiz de, vek!iletlerin bir 

çok dairelnrhıe ayrılmıe olan pa 

mu ıa;,r,ır ne ığı ::ıurprı;,, erın ı 
1 

,,., 1. · k ,. 1 8 " v ('; 
212,370: mtıli em9al müşterek ı 6 ına ı .nan şır e ı muınur arıu M ~ı 8 ~ 1 cif' ı·ok ('~lencoli olıı1.1an-1 kuvvet.le dan 'Gu"rı·pik,· lskrin ve vele.,boı 1 Un ar er er ve duy.uş arımı; ~ültür ve se .ı 

BasvekAletin yeni büdee pro masrafları 37,500; 2777 numarah -> - 0 ' me lı•z:neı ettırerek hare~~ 
. 8 1 k k b ı k · umulmaktadır. k t ı "" a tıcaret odası me M b ı l ..,. 

ralarda esaslı uiı· artıe vardır. 

BaşvekAlet büdcesi 

ıesinde 13 O lira fazla ı vardır. anun mucı ıuce yapı aca sıra ap an lglll e us arımızd~n Doktor edeıı ve razı yaznu bir insaııı"' 
Kırtasiye fiyatlarının artmasın sal bilgiler okulu masrafları kar A.yrıeo. bir gel'u için bir- murlarıudaulrfan Demirhan seçil Muh~a~ Berke~ ~un Ankaradan J dır. Heni tamyanlar bu söıletl 
dan dolayı bu fasla 5 ıüz lira !fılığı olarnk 125 lıiıı; bağday üe balo gazetesi nc~reclilecek~ mielerdir. tehrımıze gelmıetır. Mebusumu me pekalA hak verirler. 
ve müteferrika tahsiEatının a~QI· koruma vergisi cibayet teakilatı ı J .1 t ı kt İlk toplantılarını yapan kap zun pazar günü Aukaraya döne 1\ Ji Piıı:a Tuuc-1 

v gc en cro uağı ı aca ~ ır. tanlar heyeti ikinci toplantıya \ 
masmdan dolayı da bin lira ~e masrafları 370 bin; Ankara H • 1 · · .1 H ceği haber alıumıştır. veny ~aır orıınızuen al-j kadar hazırlık yaparak faali ye N k • • d 
ilave edilm iştir. kamlıiro borsası büdceeine yar B M B ,. .. evyor sergısın e 

Resmi gazete ile kanun vo dım 27,701; Konya ovası sulama kcvleri nıiifötti~i Belıcet Ke-l te geoeceklerdir. • ansur 0Zuogan 
sairo louiat i~leriade kullanıl idaresiuce Zirrat bankasmdan nl Çağların bu gazete ic;iu I •• dm aıı y u rd ll Marae mebusu B. Mansur Bog"'a l'uu·reşlerı· 11

,.üzel lıirkaı~ ımrı·:ı hazırladı-! 
mak üıere bir lıızmeı kamyona yapılmıe olan doksan bir bin li · g > > ' BozdoQan dün şehrimize aelmia· ı ~ d · ı ., " Amerikadaki himayel b11Y' 
ti mübayaası iQin iki bin lira ra istikrazın itfa kareılıılı taksi t'ını a nwmnıınıyet e ()ğren- ı Konı"a muhtelı•tı•ni tir. net cemiyetinin birkaç zamaodıt 
tahsisat konulmuetur. ti olarak 42,828; tihik cemiyeti dik. 'J ,ş 

teakı'I d 10 ı, · ı· k 1 v d . Zı'raat mu·ca .. ele teknı'sı'yenı· bUyUk bir kederi vardır, Bu ce 
Matbaa masraflarını y mneış'tıarr. ım ın ıra~n Çı arı ı·la"'yetı·mı·zae avet ettı u yetin bUtun azııları, Nevyork set' 

eden maddeler arasında, cihan K'f' • ı• 
Düyunu umumive biidcesin Şehrimiz idman yurdu 22 ı ıse tayın e~'ıl~ı· glslnln en göz çeken eğlenceler~ 

pi•asasında kağıt fioyallarıuın • t h · ı t · 1 1 de de bir milyon liralık bir azal a S} a ve 23 nisanda iki maQ fap den birinin "boğa gOreşl. set 
fÜzde rüz artmasından dolayı t • ma vardır Bu büdcede, DUyunn mak ôzere Ponya muhtelitini çel merkez mücadele tek olduğunu öğrendikleri dııklkad~• 
kllfi gelmireıı iptidai maddeler 

umumi)•e senelik marettebatı Vo Geçen yıl ve' O'"lara Mersine davet etmietir. llİBfeni Süleyman Ümer Antep beri hissetmekte oldukları ade 
faslına 10 bin; ie ve isçilerin art d ._, t 

• are meclisi masrafı olan 
6 

Halkevı· Spor 1.omı'tesı· vıl~yetinin Kilis kazasına nak memnuniyeti glzlememektedirle • 
masındnn dolayı da işletme mad 5,317,000 lira, 4,050,000 liraya in nİS etle fazladır l . . . . Şimdiden bu gUreşlerl ysP' 
desine 5 bin lira i lfıve edilmistir dırilmıetir. len taym edılmıstır. Harcırahı k b 1 ' J ttte' 

Devlete ait matbaaların bir T k Vıldyetimizin emvali umumi· 1· k • b • ~ 1 • 1 r 1 • lcıı ayvan ar spanyadan Vtı 
apu ve adastro ye itibariyje varidat ve tahsilil· S rtm ŞU esı raa l• ge ır ge mez memurıyet mahalli sikadan seçilmiı;ıler ve Amerl~' 

Jeştirilmesi lınkkınrlaki 3558 sa T k - ı ·d kt" _ıı opu ve adastro umum mu tında her yıl ve halta her ar yete başlt;"acak ne gı ece ır. nın merkez ş~hrlne doğru )'ur 
yılı kanun bükü ltırinin yerine d- ıüx.- b-d . b k J 6•1 A . ,, . ur 6 U u cesmın ~ u sene te 1 bar!z inkişaf kendini göstermek . . . i u nar ve namur zıraat çıkarılmışlardır. Gllreşleri ya;> 

1 

getirilmesi için bir maLbaa hiua ı•f odılen umum yekunu, geQen tedır. 938 mali sılı zarfında bir Halkevı Spor komıtası ıs· j maktttn maksllt, bunun vahşi 1' 
sının ineaeı zaruri olduğundan seueden iki )'Üı seksen kusur kıtıım vergi kanunlarında mükel krim eübesi üyelerini toplıyerak muall'ımlı'u-·ı zevk olmayıp bir sanat .oldu~i 
yapılacak tetkik neticesinde bi'hin lira fazla olarak 1 milyou le[ lehine tadiUlt ıapıldı~ı ve tekrar faaliyete başlamıştır. Ya Amerikalılara öğretmtıklır. 
nanın rerini, inea tarzı~ı tesb_iı 757.000 liradır. Maaşlar faslı go vergi miktarı a7.Bltılrnıe olduğu kında bunun için lüzumlu mal Güiuar ve Anamur ziraat DOnyanın en meşhur roıf 
ve gelacek senelere sarı taahhut çen seneden 260,897 lıra fazladır halde 937 senesi zarfında vuku u·ze muallimliğine tayin edilen Şev- doru şimdiden bu iş için tutuırJ 
· · b . k b ı h kk k h I" zemenin sipariei yapılmak ıcrasına mezunıyet veren ır a Kadastro vo tapu tahrir heyet u an ta a u at ve ta si ata na kel Mauyae sehrimiıe gelmiş\ir. tıır. Bunlardan biri sivil mekı/ 
nun prejeai hazt lanmaeı tür.um leri ücretinde de 6,700 lira fazla zaran 938 senesindeki tahakku re bir listesi hazırhsnmıştır. Mumaıleyh üu günlerde matla'lı • Ostadı Cagocho öteki de klUsik ı; 
ıu görüldô~ünden (binanın pro· ı ıık mevcuttur. idare masrafları kat ve .. ta~siUhta ~ühim bir faz zı·raat da'ıres'ı ' memuriyetine g•deceklir. ~ 
jesinin ihzari masrafları) adırle t h . t t I 

2 
OOQ· f I talık gorulmektedır. Mart ayı SO ZID şahı olsa J.."cankllodlr. 0.0 

fen iden nQılan bir fasla 15 bin ve ecl ı.za ~s. ına • s' oeono ~a nu itibarile merkez ve mülhakat Otomoti~ ~ale getirilecek Ulkalıı Roo daoo 1ıır. 
zeme erı tamırı faslına • lıra lan 41ınan malumata göre yapı- /(öı"lerde OŞl'"aptır Ga 1 • 1 d 1' liralık tahsisat konulmuetur. zam fapılmı~tır. ._, J • 

1 
f il reş erm ynpı ııc11ğı ll ' 

B k- '.30() OOO r d lan mukayesede bu seneniu ta- b l J te e on santra arımız duğuodanberi Aoıerlkttlılaı- ik1 et 
üdce ıe uuu 1• · ıra ır. Gümrük ve inhisarlar lıakkukatınıu 72878 lira ve talı mağa O" a ı ~ 

G b k Q 1298620 r heye ayrılmışlardır. BualıırdaD 1 eçen sone u ye n • • Gümrük ve inhisarların büd silAlının 39643 ıı· ra arttı""ı anla V I"' · -d- ı-11o- t ... 
ts 1 cıyet zıraat mu ur Uall a P . T T. Uınuın müdürlüğü kısmı hııyvnnhsrın öldUrUlaıS"' 

lira idi. cesi, geQen seneye göre 489,370 sılmıştır. TahsıUhııı tahakkuka ~ 
C 1 t 

~ rafından yenıdeıı muhtelit cins Bartın, Adana ve Zonguldak te sini şiddetle tıılep etmekte, ool'.1 
ev e şurası lira eksığiyle 5,58'.1,700 lira olıı uısbeu ise yüzde 94 Ü bulmuştur d" meyve aeı ka!emierl celbedilmis lefon s:ıulrullarını otomatik bir şişler batırılmayıp kauçuklu 

Devlet eurnsıııın teskilAtı rak hazırlaumıetır. Maaş faslın Yalııız mart 939 ayı zarfın .,ır 
hakkındaki 3546 safılı teşkiHit da 77,650 ııra eksiklık vardır. da 140,388 lira l;,hııkkuk ve 134 ve ıııırnt muallimluio nezareli hale getirmAğe karnr vermiş ve neklerle dokun:ılarllk oyunun 

kanunu dolayisiyle kadroya Geçen sene büdceye kooulmus 374 lıra ıahsiUh vuku bulmuetur alLıııda köylere aeı )'aptırmıya üzumlu malzemeyı sıparis etmie göstniş mııblyetinc1e ohnllsını ıl 
ilhe edilen Aza ve memurlar olan 489,370 liru esa lı tamıraı ve 938 mali senesıniıı oouııcu yılı uaşlaumıetır. tir. mektedlrler. ,1 
mnoşı kareılı(tı olarak memurlar ineaat faslı bu sene, 72,700 lıra tıonuodaki varidat miktarı 1,830 Aynı zamanda 2iraat dairesi Radyo abone/erinin Bu, gUreşl olduğu gibi se1 ~ 
maaşı faslına 84,388 liru zamedil dır. Müstahdemler ücre\ı, 28,370 282 liradır. Annmurdan bin adet bodur mek lsliyen amıttörleri tevkBIS 

miştir. 

Tekaüt ikramiyesi faslından 

7,200 lira tenzili, müstahdemler 

lira fazladır. Beledi"e encu·menı· Bu sayısı artıyor sinirlendirmekte bıılunuvor. 
J muz fıdanı satın almıetır. - ·~ti' 

Dahl·ıı·ye bOtçesi d l Halkım11.ın radcoyu medeni IVlı:ıamııfıh kan dökmek ı .. 
Ün t d muzlar bahçecilere parasız tevzi " ~ 

Dahili"e vekaJeti bu·ncesinde Op an ı b . ·1 · mlyen taraf gııllp gelirse, alJ'l
111 

t ' adilecoktir. ır ı ttıyaı; vasHaeı olarak Lanı· ""' 
ücreti faslına 7,020 lira zam, mu 130 b. 1. k d b" f J ı k ş h · · b ter mahzun f .. k .. t boh .. Jar Y' m ıra a ar ır az a ı e rımız elediye encümeni ~ h • ,1 13 • • J maeı. radyoya karsı mfrak ve " u t:t" 

vnkkat tazminat faslına 11,226 \'ardır ve büdce yekunu 5,073,190 dün toplanmıe ve günlük işleri e nmızue gün ıçmue radyonun uır ihtiyao olmı.;sının memnun olacaktır. 
lira ilhe edilmielir. l" d r: ·1 201 000 1. - · d - .,, 1 ( ıra an., mı yon , ıraya uzerın e gorueme er fapm>o ve tlBmm. ümü do'a"ısi.yle r_11d~o abo Açık teşekklJ' 

Devlet eurasının bu seneki çıkmıetır. gelen evrakı te•kik ederek bazı 25 CÜTmÜ meşhut ' ~ 1 
büdce yekunu, geçen sen~ rekii Maae faslına 68,446 lira iUl· kararlar vermietir. nelerı her sE1ne bır mıkıar art1 o• 

ı k 348 000 r d 

8 1 
d' • • • k ld I maktadır. 1937 senesinde 25.610 Evtm;zin direği sevglli ıı p 

nl u o ara • ıra ır. ve c dilmietir. Nahiye müdürleri e e _ıye reısımız Va ası 0 U . . 1 olan abone adedi 1938 kanunu mın ölOmU dolayıslyl~ gerek I'~ 
statistik umum ne hayvan ve >'em bedeli olarak ş h · ~ d 1 4 939 h .ttf' e rımız e • · tarı ın evvelinde 46 250 ye çıkmıatır. ristana, eve, yazıhaneye golı.t'.., 
müdQrlüğO 65,016 lirn konuimuetur. Matbuat Çarşamba günü " ır 

istatistik umum môdürlOğü uruum müdürlüğü büdcesindt> den 18"4 939 tarihine kadar y;r Halk tipi radyoların cıkması ile ve gerekse mektub ve telg'"et' 

büdcesinds geoen seneye göre bir deQ'ieiklik yoktur. Ankaraya gidecek mi beş muhtelif cürmü meehut 
1
19:39 yılında aboııe adcdınin çok hıziyetde bulunmak snrcllyle '1 

1640 lira noksanlık vardır. Bazı Emniyet Umum Müdür- ukası olmuetur. 1 fazla aı·tacagı tahmin edilmekte sUrlerimize iştirak ederek eJJ 1 
fasıllardan 26,710 lira tasarruf Haber aldı~ımıza göre bele Bunlar eu suretle tasnif e<H·I dir. lgUulerimlzde bizi teselll ve 'İ 
rapılmıe, bazı fası!lara bu ara IQğQ diye reiıi Milat ToroA-lu belediye l lebilir. G .. .. k l d .

1
. ne çalışan aziz ve vefakar dOJ 

Emniyet umum müdürlültü ye ait bazı ieler hakkında alAka 1 Madde ta o inile hakaret U 111 [ll 9f 0 rımıza ayrı ayrı teşekkür etlJJ .J 
da, merkez ücretlerine 19,620 li· - ' oD' iQin bu sene teklif edilen büdce dar makamlarla görôemek uze y I teessUrlerimiz m11ni olduğı.t ~ 
rn HAve edilmie, iki kontrol ma 1 aralama · ••• ı. ıı>'"' rekunu, ge~en seneden 400,000 re önômüzdeki careamba günü . K . j kendilerine I:)innettarlıktarı 
kınası mübayaa bedeli olarak lira fazla olarak 7,400,000 lira Anka(aya gidecektir. 2 Sırkat arneaız iş takip 1 snnulmöBID8 sayıo gıtzetenıı10 
3,üOO lira tahsisat konulmuetur. d ,

1 1 4 .
1 

13 Sarhoşluk edı.lmı·yecek ! vassut buyurmıısını rlcn ederlıı> 
ır. lJ eınur ar maaeı, mı yon masrafı 25 000 liraya "ıkarılmıa- 3 ı • Büdce yekunu 242,000 lirarhr. v " Adi hakaret , AUemlz nanııP" 

492,050 liradan 5,592,690 liraya tır • :ı Yaralama J 
Meteoroloji işleri çıkarılmıetır. Merkez müstahdem Jandarma genel komutanlı~ı 1 Kendi kendine . • Gümrüklerde karnesiz şahıs ~vukat tJ 

1 
·· · ı · ıhkakı l lal'ln kati surette i• takip etmele Hüseyın Ante 

Devlet meteora 011 ış erı umum leri ücreti 59,700; muvakkat Laz büdcesinde maaelar faslına 30651 hak v __.)_ 

müdürlQğü büdcesinde esaslı bir minat 180,000; kırtasiye 9,850, tekaôt ikramiyesine 5,000; müs 1 Bıçali çekme \ ri menedilmiş olduğu halde bazı ·:,.1 

değişiklik yoktur. Diyanet işleri vilAyetler levazımı 58000; memu tahdemler ücretine 1,896: muvak ~ h' • gümrüklerde karnesi olmıyan 1939 Jzmir etıP' 
roisll büdcesine, me murlar maa rm harcırahı lOh 000; zabıta me knt tazminata 8;285; iaoe bedeli· y8 lr llJMf8SU kimselere is takip euirildi"°i aa 
eı faslındaki fazlalıkla 28, bııı murlarının melbusal masrafı 270 ne 100,000; küçük ineaat ve ta laeİlmıetır. Gümrük ve luhisarlar nasyonal Fuar'. 
lira iUho yapılmıetır. 000' silAh ve cepane, maske ve mira ta 125,000. nakil vasıtaları Pazartesi günü şe_h.- 9ekllleti hususta gOmrüklere bir bir milyon m üştet• 
Maliye Vekaleti bOdcesi muhahere vusıtalarirle bunlara mübayaalarına 27,600 lira zam tamım yap ar a k karnesiz eRhısla 

Malıre Vekl\leLinın büdcesı ıtU teferruatın mubayaa masrafı ve buna mukabil muhtelif fasıl rimize geliyor rın gümrüklerde ie görmelerine nin uğrağıdır. . ·" 
geçf n seneıe göre, bir milyarı 10 ooo; polis karakollarının La mir larda da tenziller yapılmıetır. Tam kadrosu ile turneye ı göz yumAuların Ve)'a karnesi . Mallarınızı şimdıdCI'. 
lirara }'akın eksiklik 9&rdır. Bu masrafı 38,000, polis mecmuası Jandarma umum kum andan Qıkmıe olen lstımbul Şehir Ti- olup olmadığıııı araetırmağa lü ı 
seneki rekun 20,573,000 liradır. ve gazetesi masrafı 11,000; polis lığı budce!'li, geçen seneden dört yatrosu önümüıdeki pazartesijzum görmeden işlerin~ yapanların :hazırlayınz. 1~1 
Geçen seneki rekun 21,418,600 mektepleri masrafı 186 600; sü· yüz küsur bin lira fazla olarak güaü· eehrimize gelecek ve dört ceıalandırılacıtklarıııı nl4kalılara ,. 20 Ağustos _ 20 E.~ 
liradır. vari polis harvaoları satın alma 11,013,000 liradır. ıemıil verecektir. i bildirmiotlr. 
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_ SAYFA 3 · YENi MERSiN 15 NIS.\N : 939 
An l{ a r a (Çj] _______________ !QJ 1 [ğ]1 ______ [ğ] i L A H 
Radyosunda Dünyada Neler 0 <;::;r MERSiN 

bugünkü program IQ]=- IQJ Pi Y .ı\.SASJ H~rsirı yoğurt p~zarı karşisında ve Bozkurt 
- -> _,__ o [§]- 14-4-939 ==@) cadde!ıiİ iizerinde mHuara ı de 3 çer, dör,lf•r odah 

Kiralıl{ daireler 

:ı'ürkiye Radyodifüzyon ltalvada yakalanan bir şaki -p ki Ku. s. Kuı. v~ biitiin konforu havi dairelerle, allmdald dii~~an 
P 'J amu ar = Ostıbrı r~ k" R d 38 39 l k. 1 k Ank11r~ R ur ıye a yosu Bedin isminde yaman birileri araştırdığı halde şqkiyi bu Klevvlant , 5 • ar ıra 1 lır. 

DA adyosu. . şaki son zamanlarda" Venedik lamamıştı. Nıhayet Bedin, köy ~agmalı 
1 

~ti4 ' İ"teklilerin aynı dairede Doktor Aslan Yakuha 
LGA UZUNLUGU mıntakasını tedhiş edip duru papazının evinde uykuda iken Kapı ma ı 6,7 müracaatları Telflfon numarası: 172 

16:l9 8 .,, d oza 
T · · ın. L !l Kes. 120 kvv yordu. BütUn Şimali ltalynda bastırılıyor. ~akat bay ud ~e Kırma yok 1-1 
20~ Q. 19.74 m, 15195 Kes. birçok hırsızlıklar yııpan, evle men rov~Jverıne sarılıyoı:, _bır Kozacı parlağı 32,33 
94.65 vv. T. A. P. 31,70 m ri soyan. otomobilleri calan Be kaç el sıtah atarak ~endısıne Buğday- Çavdar 

· Kes. 20 Kvv. din bir türlü ele geçirilemiyor yol açıyor ve kaçma~a muv~f Sert anadol 4,50 

13 Cumartesi 15/4)1939 du Şimdi Mililndarı bildirildi fak oluyor. Zabıhnm attıgı Yumuşak 4,50 
.:ıo Proüram ,,. .. B d" il kurşunlardan biri Bedin'ın ornu y l' b v d 

13.3:) Neşe7· 1 k "ıne gore, e ın, geçen g rı zune isabet ettıği ve onu ağır er ı . ug ayı 4,50 
13 00 M ı p a lar - R. bir köyde yrıLrnyı ele verrniş surette aralandığı halde, hay Çavdar 3,75 

' • emleket sııat ayarı · Y A d 1 l t 4 
ı.ıjans .. : ve zabıta ıle vukua ge1en bir dut, bir köylünün evinde ta has na 0 yu 8 

14 1 ve meteorolo11 haberlerı müsademede telef olmuştur. sun ederek kendisini müdafa ' Arpa 
1 O TUrk mü · "' · f • b · • · ' A d J 

Ç 1 zıgı talyarı za ıtası onun ızı peşın aya başlıyN ve ancak uzun su na o 
aanJar ·Vecih R dE· d - · · b .. Y l' c · e, eşa 1 er, e koştu~n ıçın ulundngu kö ren bir mnsademeden sonra öl n 1 

O~Vdet Kozanoğlu. yO biliyordu. Fakat butUn ev dUrUlebiliyor. 1 Nohut şark 
1 _ u~a? : Muzafrer l tkur ~ f aıulye anadol 

2 _ civıç. peşr~vi. . Fransada sihirba~lar linc ediliyor I Yulaf yerli 
8. emıl beyın - Evıç şarkı - ' •Mercimek ıark 

3 ır rıigtıhın kalbimi etti esir. Fr11nsırn ın Epinal şehri ci yUzüne: «Şayet ineklerinin be 
1 
Sahlep 

- SHdettin Kaynağın - Eviç varında Tendon kas basında nirn fena nazarımdan öldüğü Tatlı çoğen 
~rıu - O rw ıt ll h · Ş 1 M · · · d · b. 1 . . 05uyor vmr me ırl ar arı ı&mın e gerıp ta ı nü kabul ediyorıJaıı, o halde Balmumu 
Ytrrrıı a k · ' ı· b. i 4 - e ~z ynş gUneşı. at 1 1 r edam yaşıyordu. KRsa tavukların da yakında ayni aki Cehri 
leri Sadettın .: Eviç şorkı - Göz b.a haHn ona bir sihirbaı na1..a bete uğruyacaktırI» 'diye bağır J Susam 

4,12,6 
3.6~',5 

6,SO 
18,19 
3/5 
5,00 
95 
70,71 
69,70 

10, 12 
18,S 

5 rn kan aglayor. r:Je bakar ve 'rnndısindeo dai hd' .. . k ı Yapağı 
- Vec· h · .. dı. Bu te ı t uzerıne om şu l 

0 k ı e - Kanunla - Ferah ma Urkerdı. Geçen gun Şeri .. d t" bütU k 1 Siyah k 

6
8 

taksimi. Marl'nin komşularından biri- kendısın en geç_ 1
' 

1 
h~t 0 mh ! k ~06 - Şak· r. . . A şuları Şarl Marı u ey ıne a Şar 

rUk ır e~anın - Ferahnak yU nın davarı hır sarı hastalık: yü l . . 
1 

. . f Anadol 45,46 
dU <l sernail:)i - Bir dilbere dil zUnden telef oldu. Komşu, tel:\ rık eth, ko~ş.ular el e~ıod~kı f A d 50 

ş Uki. r· d . .. . b b . . sopalarla «sıbırbaz» ın Uzerıne l y ın 80.85 
7 _ Şa'ki , . . ı e emıyecegı u üytik zayı- . . Yıkanmıı yapak 
14 40 r Ağanın - saz sema1ı:u. attan dolayı Şeri Mariyi mesul hücum ettıler ettıl.-r ve onu öl Gü yok 

Pi ') MUzik ( Bale mUziği - tuttu ve hayvanlarının onun dUrilnceye kadar dövdüler ve K z yunu 1 'ft'k 117 
. • G . r t· ı onya ma ı b ı 

lS,ao . fana nazarı yüzünden oldüğilnil taşladılar. eç yetışen za ı a, 1 Yozgat 
Yay Konuşma ( Hukuk ilmı iddıa etti Bu m~nasrz ithama bu Jinçte elebaşı oldukları sa K • k 

1 rna kur · eçı ı ı 
r·s) M urrıu - Bay Schv a kızan Şarl Mari komşusunun bit ol!!nları yakaladı. 
dan . uk.a~·eseli hukuk bakımın Pirinçler 
arıa ıngılı~ borçlar hukukunun Kral Zogonun ltalvan berberıi Maraş 

prensı P'eri ._, 

129 
48,SO 

21,22 
19,'20 ( İşbu konr r H lk . Kral Zogu Arnavutluk tah r 35 iPgiliz lirası ayhk alıyor~u. ' Ceyhan 

den naklen ra~yııns 1 a evın) tına çıkbg~ı zaman kendisinefBundan başka kral kendisine !Çay 290 1340 
( d"I omuza neşre . . . • 40 K~hvc 1 ecekdir ) itimad ettiği bir Italyan ber· ber bır traş ıçın ayrıca O ı . 
~~,a~ Program ber göndermesini B. Musolini kuruş ~veriyordu. İtalyanın dost\ Bade~,I ç~kırdek 
'·3:> Mu · k ( · · y · k ı ı v d · ld - t ıç erı lg zı Dans saati • pı) den rica etmıştı. enı ra uguo an emın o ugu ve raş 

1 
b d . . 

95 ,QQ ({ d d b' t .. f k . b Tat ı • cm ıçı genıe k onıışma ( Çor.uk esii- katlediimekt~n kor~u~ork u. esndaım .. •b ıbr kul de'v~ı. Y_•nkı al· Acı ,. ,. 61 

10i 

62 

1 l A N 
Mersin Bele~iye riyasetin~en 
Gazhane iskf!Jesi civarmda bulunan ve lıalt>u 

~tibauk tarafmdarı Krom cevheri d~po edilmekte 
1 
olan Btıh~di)eye ail arsanın liç ~eıu~lik icarı 14 
Nisan 939 tarihinde ilıale edilmek üzere açık 
arfırmapt konulmuş isede talip zuhur elrnr.diğirı 
den ihalt' miicldeli 25 i\isan 939 Scıll gününe ka-

1 ctar tenıdıt Pdilnıişiir. 'C:dip olan ların muay)'e ıa 
1 giindP. s•rnt 15 de HelediyedP. miilElŞP.k kil Hncuuı~ 
!nP. ıuiiracaat e~lemeleri Han olunur. 

l i l A N 
1 Mersin Asliye Hukuk Mahkemesin~en : 
1 Necati ve! ili avuk Sahip larafmd&n lstanbulda. 
Kasım paştt ~~ki bayram yerinde 9 No. lu evde 
ı\hnu t kızı 'ıdtiıka aleyhine açılan boşanma d:ıva 
s:ır1111 yapılan clunıtması sırasanda müddeialeyhe 
ilau~rı l~hl · gtil ~apıldığı halde gelmediğindeıı hu 
k•·rrtt ilaut>n gıyı1h ~a~a~ı tebliğine karar verilmiş 
olduğundan cluruşmarıın ıuuayyttn bulunduğu 
10-5 939 tarihinde Mer~in asliye hukuk ırıalıke
siııe saal 9 da g~lmesi vP-ya kanuni bir yt-kil gön 
d~rnaflSİ aksi luktir.de hak~ındaki muhakemeye 
gı~abandcı devam edileceği gıyap kararı lf~bliğine 
k~im olmak iizere ilan olurıur. 

i ı a n 
Mersin gümrük mü~ürlüğün~en 
Giimrükde 82 cu v~lda 3405 kilo ağırlı"ııulcı 

1 • L lı 
18 urumu) Yeni kuracagı devlet ıçın en şıo a no et e e ıgı ıçın ra A k. d k 

9 115 r·ı k . .k z h h kk d d" cı çe ır e Yetı) l r müziği (Fusıl he disioe 150 milyon hret .1 ram ogo.. ayatı a ın a en ışe Urfa Yağı 90 
ÇaJ eden millete mensup bır ber- ye duşmPden sakAhm traş et 1. 1 7:) 

95 çiuı~ralo miiza~·-edP. suretih~ 15-4 939 ~iinii saat 9 da 
j giimr•ık<le salıhıca~lır. anıar · H F k b d çe ·• · ref l<ad .: akkı Derman, Eş berin sad k tma emin olabi tirebiliyordu. a at un anf....:.....-.-.----.-----....:.--

Orıe. ı ı, Hasarı Gnr, Basri lirdi. Bunun üzerine kral z0 bir hafta evvel ustura kayverl Nobef~I 1
' Hamdi 'l' k · · 1 b b k 1 y Okuy O ay. guya B. Muselininio şahsi ga dı ve ita yan er er ra ın E 

Safıyatıll~r : Tahsin Karakuş, r ntisi altında bir İtalyan ber kellesini değil amma, tacını, CZane 
e okay· 1 h 1 k · · b. d ır:. N' 939 d 19 ()() K · } ber gönderildi. Bu berber sa- ta tanı ve mem e ebnı ıran a '' ıaan - a 

hadiseıe ~n)uşma ( Dış politika aya serbesçe girip çıkabiliyor. uçuruverdit HALK Eczanesidir 
19 rı r 

•
15 

Türk u · ... ( l J · ~ O ı - B k s vaıarı _ 8. m Y.ıgı Halk ha- ntihar etmeğe hazırlanan medenıyet ~, sman 1 an a 1 
lb . ıvasıı Aşık Veysel ve ' t • 
y rahım Takdim eden • Saa· \ Amerikalı bir statistik me Diğer taraftan Jüoyada ç•lış L A N 
l!~Ver Ataman · 

1 
raklısı oturmuş ve üşrnmeden ~~.ğa. Aka~iliyetl_i . on kişiden Memlekette tsaarruf ha 

ıa;35 Türk mU:tiği ( Eski eser 1 hesap ederek bütün dünyanın uçu sılah 1.marı ıçın ç~lı~~ak raketinin inkişafına hizmet 
"-den rnUteşekkil program) ibret alması lazım gelen bir ~·~•.r._ ~er~ kalan ~edı kışıden arzusunda olan Osmanlı Ban-
'riilanlan . F t · . ı . ıkısı ı~sızdır yanı yaşamak 
fıl( F · s ııı e Fersan, Re· netıceye varmış . h kk d ' h b k J 'kası, Aile Sandığı Çfasar.ruf ersa C ., j • ın an mı rum ıra ı mış 
Oku n, evdet Çağla· Medeni milletler her gün dır. CUzdanı ) hesabına tevdiat 
Poyryaan : Muaılim Nuri Halil siUiblanma masrafa olarak 80 Yirminci asır medeniyeti yapanlara kur'a keşidesi su· 
2 z. l . 
0,0Q A. milyon lir• harcamaktadırlar. ne diyecek yok değil mi?. retile ıtşrğıdaki ikramiye erı 

leri . ıans, meteoroloji haber 1 tevzie karar vermiştir. 
:ıo ' zıraat borsası (fiyat) l Mekteplerde a-•k dersleri KeQideler 26 mart ve 25 

, 15 Temsil ( Peıea . Y v 
tand) 8 ve Meh 8 1 hı·k· dH .. · - . . . d k. EyJQI tarihinde icra olunacak 
'7 1 azı arının a a ı uıun sın unıversıteıın e ae ız ıene 

~azan : Maurice Maet I' ,_ celerioe göre mekteplerde ço denberi ''aıka ve evl~omiy:e ve her l.:~dede a~ğıdaki 
ıercUme eden : E•-remerRın~ cuklara aşktao bahsetmek : hazırlık kursları., devam etmek ikramiyeler dağıtılacaktır: 
1' · ı ... 1\ eşı d ' To ıt r ı k :maı esnasında Cemal . ' doğru değildir, onlu da bu tedir. r ıra ı 
Piyanoda Clarıde Doh Reş~d bahis üzerinde vaktinden ev Bu tedrisattan iyi netice alın 1 adet T. L. 1000.-
opera . 1 llSHy nın k ' - 1 l k. A k 250 4 ,, " 250.-lac k sınaen ntertude ter ça vel bir mera ve .. ees

1
sur uyan mı! o ma ı ı · meri anm 5 " ,, l00.-

2 o _tır. - dırarak fena netice er vere- ünıversitesinde aynı ıekilde 25 " ., 50,-
2 l. t:.ı Memleket saat aya 1 bilir. kurslar açılmasına karar veril 50 ,, ,, 25.-
b~· 15 Esham, tahvilat rı~ 1 Amerikalılar böyle düşün miştir. "Aşk dersi de olurmu?,, Cemao 85 aded T.L. 5000.-
2ıy~ - nukut boraıssı Cfiy:Q müyorlar. Mekteble~d~ ~u ba Aşk buıusund~ . insan her yaş TUrk liralık ikramiye, 
~,, 5 Neşeli p\akhu·ı · R. his yasak olmadığı gıbı Vıcson, ta talebe olabılır!. Aile saodı,.ı hesabında-
~,3(ı 1\1 . 1 tS 

· ş Uıtk ( KUçUk Orkestra ki . l ki mevduatı kur'anın keşide 
l. Ger : Necip Aşkın) • Zırhlılar küre e ış eseydi! edildiği terih~dekaddUmeden 
rtıan1:ndglbei·ger - Efsaneler or 

1 
B·ut·· d letler arasında münasebetle bir merakla · taliii altı ay zarfında: 

2 '' il un ev A 'k 1 h · L ' - S(!h . 35 bin tonluk zahlı yarııi devam me~ı a ~ esap etmış: T, . So.- Türk lirasın-
lerden lleıder - Meşhur röfreo ediy Al (8' ark) 35 bın tonluk zırhlılar k,1 den aşaKı düşmemiş olan hen 
:ı _ J · f>otb . .. or. manların ısm yonlar devrinde yapılsaydı. d. b k .d ı· w. 
..ı •• Sttau ~rı . F r nsızlaran (Rişliyo) zıhhl.rı bunları kürek kuvvetlerile yü mu ı u eşı etere ış ıra .4 

retınıien - ~s Neşeh Vals ope bu Y•rışnı mahsülleridir. Bu rütmeğe mecburiyet haııl o)a edcektir, 
2~ 1)0 Hart Ueeıeı· Valsı cağına göre kaç kürekçi il· 'v.;;._.. ........ ...__.....,, _________ __ 
22

1

10 M ."11 k Spor kutusu. (23 Nisan Çocuk Bayramı) zım gelecekti~. • atan da ş ; 
, ' Uıık (O Çocuk! . Cevap: Bır tek zırhlı ıç;n H hl"k . · Jr.. 
23,00 MOzik ( Jeretler - PJ.) B ar. r Evi üç milyon insan kolu. yAni bir ava te l esınt ~-
23,45,24 Sona· a~band - Pi ) l afra~ınızın ŞÖ·n, Neşe\ g_:i: buçuk milyon kurekçi! Fakat •ün ve kurumuna 
Yarınki P Jaos haberleri ve ce 1 0 masını gretmen erı bunları da gemiye sığdırm._k Y d t 

rogranı. den isteyiniz ı kabil olmıyacıktıl. yar ım e • 

· i~tPkli olanların o gün konıi~yonda bııhırı-
uıal.ı n . 

i L A H 

Mersin Sul~ Hakimliğin~en 
~h~rsinin bahçe malaalle~inJeu lhıslafa idlibi 

karısı Ratma vPrese~eri vekillPri Avukat Safyillirı 
Toker tarafuıdau ayni nrnhallederı ölii Galip oğlu 
~lt-lımet \'e saire alHyhlerırıde ~)ersin Sulh hukuk 
Mahk~nwsintle ~cılan taksim ve Şll)' UÜn izalt· 'İ 
dav<tsın111 yapıln;akta ohu) urnhak~nıt'Sİ sıras111dan 
lıüdcle'iHle)hlerden ~lduuet adrna çıkarılan d<tv•~ . 
tiv\e varak:ı~ı nrnlrnlli azimel ve ıkanıeti meçlıul 
old.uğundarı bila leliğ iade edilmiş oldtJğund:-uı 
l~bliğatıu il:lrnrn ifasma muhakeuurniııde 1 b-5-939 
Pazarl+>si gfıuii saat 9 a bırakılmasına karar ve
rilmiştir. ~liiddPial~)·h ~lehmedin o gün mahkc~-

nlf)YP- hizz ı l vt•ya lıir vekil gönd~rnw~i Hizunıu 

·ıan olunur. 

i ı a n 
Zayi~nufus kağıdı 

lç ... risindH (is Prlik muayenem yazılı ~ha 1111-

fus menıurluğuudau aldığım nu fus K;i:.tdı mı zayi 
~u.nu yAr•isini alac(ığımdan eski. inilı hliknıii ol. 
madığt ilan olun ır 

Mersin Mahmudiye maliallesinde 33,ı doğumlu 
Abdullah Cevdet Ataç 

1 l A N 
Acele sat11tk ev ve fırun 

NOzhetiya mahallesinde Yen~k. mf:'ktep civarında ullı 
fı 1111 Ustu iki oda bir salon bır mutbah llşağıda birde 
ılır odası ve havluyi havi bir bap hane acele satılıktır. 

fcıııp olanlar Matbaamızda makinist Bay Esad Yarkıç ı•a 

müracantları il:.\n olunuı·. 

• 



• 

SA\ ,'A 4 YENi MERSiN 15 NiSAN ı ~J9 

----------------------·---------------!-----------------• • ye 1 mersın 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan ·günün en mühinı ve en taze haberlerini 
YENİ :M:ER.S!N DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi gazete 

ers·ı· n • 11 Yıllıh fasılasız intişarın ı 
• da muvaf fakiyetini halktan 1 

gördüğü rağbete borçludur. 

1 YEN 1\1 ERSİN : Sizin Ga.zete~izdir Dertlerinize dile~lerinize YEHI 
M [ R S ı H sutunlan açıktır. 

YE İ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı· 
ya çahşınız. 

MATBAASI 
·Taba a·t bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yen· ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mer in Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/o 10 lratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

Mİ~Il.L 

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 ahr; 

Sigortalı meblağın 

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

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

sigorbmın vadesinde, sigorta· 
lı berhayat ise kendisine, si· 
gortah vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Orgun 

Sağlık 

Eczanesi 
ersin Gümrük karşısm~a 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
ye ve müatah~aratıl 
ıbulunur. 

..------1 Ü L G E LY1---·--=-
Ülgen Koı·onyalar1 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ülgen 
Josyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan
tinleri, ülgen taıe podraları, ülgen sıhhi 
kor~aları ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyntla tedarik edebilirsiniz. 

U.R.A Y C::ADDE8İ NO. 24 

ÜLGEN ITRiY AT DEPOSU 

T ürkçe-F ransızca-lngilizce 
A imanca dilleri iizerine 

Resimle 
Büyük Lügat 

12 lügat kitabıbirarada 
HABER gazetesi meınleket kültürüne 
lID~~ lXJ~~IMl~tr @lL~&C« M~~~~ 

11 Mayıs 1939 
Tarihinden itibaren her gün HABER 
gazetesi içindA forma forma bu kıymetli 

eserin neşrine başlıyor. 

Eser hakkında fazla tafsilit 
almak istiyenlerin 

''fstanbulda HABER ıazetesi idarehanesi,, adresine 

bir kartla müracaat edebilirler 

--------------------------------
KİT AP GA.2 E:TE VE JY.IEC1\l.I:U A 1 

Tabı yapıiır 

Resmi Daire ve üesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 

Nsaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğendirmek şart ile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

FOTO GÜN Atatürkün 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çektirmek istiyen 
F O 1, O Güne Bir ~efa uğramahdır 
FOTO GÜN: Resim çeker. 

Yeni cıktı , ................... .. 
Salış yeri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 

ADA A 

Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 
Adrt>s: FuTO GÜN 

Bozkurt ca<ldP.si 

----~---------...--------
-, Lisa ıi Öğnı nnıek istP)Pnl~rP. 

Fransızca jJuallinli 
HUSUSİ DERS VERİR. 

Ücret Hak kında ~liişk iiJ J>f'Se rıdli k C~östf'rnıez. 
Şehir; Haricinde olanlara Mektup]ada Ders verilir. 

Arzu edenlerin iderehanemize 
muracaatları 

Türk Hava Kurumu 
büyilk Piyanğosu 

6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Büyuk ikramiye 200,000 liradır 
Bundan ba9ka 50,000, 401000, 25,ooo; liralık ikramiye 

lerle 20,000 ve 15,ooo liralik iki adet miikifat vardır 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirık dmeyi 

~lhmel etmeyini:ı. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar 

8
n arasına girmiş olursunuz. 

Yeni Mersin Baaımeviode Basılmıştır. 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annver~i 
,Prİ ve ~ğrısız süuuet 

yapar. 
Fakir çocuklar·a paras11 

Adres ; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

YEHi M(RSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait için için 

Senelik 1200 Kr., 2000 K 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Voktı.:r. 

Resmi ilioatın satırı 10 
Kuruştur. 

·------------~ 

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

Hast~ılarını her gfınS-12 15 - ı 8 e kadar kabul muayene 
ve tedavi eder. • 

Bozkurt caddeasinde 
A ORES: Yoğurt pazarı 

No.1 

SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 
- NASIL MI 

KAYADELEN 
" 

SULARINI IÇMEkLE 
Sıbbat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 aumaralı raporu 

TAHLiL R.\PORU . 
Görii11üş: Berrak Kuleviyet; '' ıoo sma suya sarfolunan N. ıo 

ruikdara,, 0.2 sm3. 
aeuk : Uenksiz Mecmu serllik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli- -

diilhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat ''SÜ 4,, liLred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Ni trHL "No 3,, ,, o.0040 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

FP.ıuıin en son usullerine riayet ed~rek kaynadığı yerinden itıba
ren istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli 
bP.llurha vnzlara dök ülnıekledir. Oradan d·ıl bütiın Fiziki ve kimyevi 
evsafım muhafaza ed~rek ve hiçbir suretle el değmeden hususi k.im
yageriuıize ve Adana Sıhhat Aaka rıhğımrı tayin elliği Sıhhiye mı.~mu
ru huzurlarııula da ruaconalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile 
yıkand1kta11 sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhhat memuru tarafın
dan. miilıiirleııerek ş~lırimize ·gelmektedir. 
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