
-----

uf 
fa 
ye 

e 

' e 
n 

C l \ 'O 

.Aıı ... ara.' a 0 1 idil ,. l~. ıu. uıeı h:,H•h v 
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Yıh;I Sayı 

11 3266 

~merika Reisicumhuru RÜzveltin mes-ajı bütün Avrupa• 
da heyecan uyan~ırdı 

~uzvelt Hitler ve Musoliniye: 

Mustakil devletlere taarruz etmiyeceğinize 
dair bize teminat verebilir misiniz? diyor 

Banşı ancak Allihm 
kurtaracağma kaniim 

irfanda Baıvehi.li 
böyle aöylüyor 

Hatay devlet reisi 
ve Başvekili 

Büyiik Millet meclisinde alkıflar ara
sında yeminlerini yaptılar 

• ·} Ankara 17 A.A. (Radyoda) 
ıngı tere ve Fraı1sa mesaja iştirak ettiler IJondradan bildiriliyor. Ankara 17 A.A(Uadyodan) kalet edeceklorclir. 

------- Irlanda başvekili Deva- Antalya mebusluğuna He- Ankara, 17 A.A. H.adyodan 

Mesaj, Yugoslavya ve Sovyet Rusyada Akisler uyandırdı. : lira bir nutuk 8öylemiş ve çilen Hatay ı.levlet reisi Ek- Türkiye Büyiik J\lillet 
Al M ·nutkunda: selamı Tayfur Sökmen ile An ' Meclh .. i ~emseddin < hiraltayın h man a•yenafi•t mahafif mcina/r bir /Q/iaydi giJsteriybr ! Barı~ı ancak Alli\hın t mebusluğuna seçilen ba~ riynsetiut!e toplouuu~tı_r. 
ılran ga zer eleri de bunu sebepsiz bir müdahale o~rak lelikk i ediyorlar. Bü!On Jazel e- ~:,~:;·:~:!'~;in k::i:~:ra~eı:,!: ~~l Abd u r;nh :·

11 )fo~ok ! tal yaA ~~~:: ;:: g:~::.1::~i1I~ıı '\~: 
ler Ruzveltin mesajını büyük başlı~larla neşrelmekte Ve mütalealar yDrütmaUedirler 1 :!~:!'et~:~~~~" hususunda ta~y:~:~· .. )~~ 1:::~1;0:"::\:~;; 1 ~:~~~~uğ~~ı:meı~eç~1ı:u A~~~~ 

ler, ıuolıuslar koıı~olosluk er- •ltıı·ı·alıınan ~leh.ık sıra ile ve 
,,.,,.0 • • • . • • • • .r. r.l.aıı·d· a. yakıı.ıda bir. kaç j' • 
~ lenın B. Ruzvelte hır telgraf cekerek sempatısını bıldırdı bin gunuııu kayt euecektır. kanı '°~ biuıeree ııaık tnrarııı sürekli alkı~ıar arasında kiir-
b H ·ıı ' -k- Ba~ vekil, iki lrlandanın dan ugurlanını~lardır. siye gelerek yeminlerini yap 

Q, 1 er mesaja 28 Nisanda cevap verece birleşme gayrtine fasılasız de Det'let reisine meclis re- mışlar Ye çok alkışlaıınıı~la!'

!~1ka~a, 17 _A: A. Roıiyodan 
'ehi erıka reısıcumhuru Huz· 
Jet ~ nıeeajı, Balgradda ve Sot 
dır usrada derin akisler uyan· 

ırııetır s· . 
•ajı : ıyaı:.ı mehafil bu me· 

Je111 b·ır J.. -
raıc k < oııum noktası ola 

IAketln önüne güçmek imkAnİnı 
verdlı?ini kaydetmekte ve Al 
man - ltalran ceuplarının 

Ruzvelt tarafından çiıılen rotda 
bir adım atılmasını mümkün kı 

laceğı ümidini iztınr eylemekte 

vam edeceğini do bildirmiştir. isi vekilede Adliyo vekili Ye- dır . 

B. Gafenko 

Berline gitti 
a abuı etmektedir. 

Jaı:a:ıeteler \.ıuna dair yazılar 
'bı.ınıar ta ve büyük baulıklarla 
baeııı. 1

1 
naeretmektedirler. Bu 

Ankara 17 .A . .A. Had:rodan 
dır. B"k d b'ld' ·ı: u ·ro~ en ı ırı ıvor : 

Vaeingtoo 15 a.a. - Aıneri . . • 

Menemende 
inkılap şehidi Kubilayın ölüm 
yıldönümü ihtifali yapıldı 

ıı: ar: 

talliAtrıerika reisicumhuru Ruz 
i118,. ~ be·nn1ıtı milleti uamına 

k C h .. R it H ,1 Romanya lıarıcıre nılzın a um uı-resısı uzve , ı . er · · 
ve Musoliniye bir telgraf gönde Gafonko Berline hareket 

rerek diğer devletlere dokun mı letmi~tİl'. 
Ankııra. 11 .A . .A. Hadyod::m bir a~keri kıta .ı. fonemene 

Menemende inkılUp ~olıi- gelmiştir. 

yacak!RrınA dair teminat verip • • • 
ı tli KuhWl.y m <ilümii J·ıl d(;- 'I'am ~nnt 14,30 da A~ke 
nümü münn8obotile biiyiik bir 
ihlifal yapılmıştır. 

.. nı h' ıeler kaydettirmektodir. 
nuzv it' 

vermiyecekıeriui sormuı,ıur Fransa mılletının 
j Etraf kazalardan ve ci-

· e ın barıe hıtabı. 
Aırı 'k b11rıe erı 8 • Avrupada dünya 

Runelt, JÜZ milyeınlarca in teşkilatlanması 
sanın mütemadiyen bir harp ve 

~nı kunarnıak i tiyor. hatta harpler sihıilesi korkusu 
h 1\Uıveıt M ı· . a· 1 ~ 
İta ~ uso ını ve ıt ere içinde 1aeadıklarını kart ile 

leu8~. 0.d~rek bütün Avrupa dev- Alman devlet reisi Hitıer dt1n1aoın mutlak surette böyle 
A;~c'.n garanti isliyor. 1 :l\fo njınızın Sovvet Sos- bir akıbete uğrıracagına inan 

ik\ habllıh ve Romndau alınan ' yali ... t hirliğ"iıulo mı derin aki~ mak ietemediA'ini bildirmietir. 

Ao liere, 17 e. a. Radyodan vardan gelen heyetler ile, 
Pariete bir resmi gazete; , mektebliler, binlerce halk ilı
Har~ halinde milletin teuki ' tifalde hazır bulunmuşdur. 

tatlanması kırnunu ile askcı i top 1 İzmir vali muavini, meY 

ri bando tarnfındaıı c.;alıııan 

İstiklıll mar~ı ile ilıtifülo 
başlanılmı~tı r. 

Kubilay abidesine )'iize 

yakın çelenk koııınustur. 
• • 

Bir müfreze tarafından 

havaya üç ol silah sıkılmak lama karasrnameaini ııeşretmiutir. ki müstahkem kumandanı, • • ıt 1 Belediye reisi, ~~ıııniyet mü- suretilo iukılttp ~ehi<lleriıniY. 
ıngı ere ve ldürü ve daha bir çok zemtla ' •elıtınlanmı~t!ll', 

erde· . s ı · ~ -Atu ·t ' lerı hııluıımakta olduö-nnclan on sene er ıçıode tecavuze 
tn h 111 1 nasyonal sosyalist I."' k b · · ı ·ıı ı · ·k a teııe · . Pıniıı olahilir:-ıiııiz. t' ur :ın gılmıe o an mı el erı zı 
lı bi rı mes111 h akkında mftııa - . 
"' r 14 1- 8 .,d .. . k . Par i ı;; a 8 - Ruz"eıt·111 .. e reden Ruıvelt bu gunkü gMızın ueniı ti. 1 1 gosleıme tedır. . . ~ " ' . . . 
ıı ntoktedir Alma t I ,, sa · ı . -l- . & h r ld d lilvazırelıu bır felakete müncer. 4•uı 981 • ıı gaze e erı J ı uu un sıyaı;ı mu a ı e e • 
hakkın~ijak~enfi ceva~ veri~ece~i ı setli b ir heyecan uyandırmıutır. olacaA"ı zam.~n~nın yakl_aemakta 
rnekl . 1 hauerlerı leyıt et- Bu mahfiller nıo?.kUr mesajı sul olduğunu soylıyerek eoıte de 

0dır 

1 

k d . . 
H · hun en kuveıli garantisi olaraf{ me te ır· 

dahili Uıve)t kararını bilhassa telakki eylemektedir. • - Benim kanaatim uudur 
hurra· ~ebeplerle vermiştir. Cum lag liz ve Fram:ız ueratları. ki, eğer büıüu millet'.er kendi 

ısı Am 'k f h ~ 

Sovyetler lrana giden heyetimiz Tahranda 
Ankara, 17 a. a. Radyodan 
Londradan bildiriliyor: 
İngiltere haricire nazırı Sov 

yeller büyük elçieile görüşmüş-

tür. Görüşmeler hakkında sıkı JeSine b erı n e kA.rı umumi nı enı«u takıp eden bu mesaj hılkümetinin eimdiki ve ilerd6ki 
1 arıeı ku t k · · · t · · h. bir ketumiret muhafaza edil· ıetı~ _ r arma ıçıo c;a emnıye ışıııe muazzam ır ma si1asetleri hakkında samimi be 

1
1111 

gostermek istemiutir. nevi müzaheret teşkil eder. mektedir. 

Heyetimiz resmi merasimle 
ve çok samimi bir surette 

karşılandı 
talan . R 1 . b- • A . yanat elde edebilirse dünya sol ===== 

tiıı . gazetelert de Ruzval- une tın utua merıkayı C b [ ._ / 
nu ınesaJından bahsetmekte, bu· fılen La:ıhhüı altına koyan bu hu davuı ileri bir adım atmıe e e Ütfa11RQ ge en 

Heyet reisimiz askeri ~ıtaatı teftiş ettiler 
-----ı:fl---"--

Balı · t olur.• 
teıııc1t· epsıı bir müdahale olarak hareketinin evkaltlde ehemmife Avrupadan uzak bir milletin Fransız gemileri 
hatı 1 eyleınektedirler. ltalya fi tebarüz ettirilmakteJir. 

ı herek t' . eefi sıfatiyle Ruzvelt Hitler ve 

Ankaral 7 A. A.(Radyodan) 

İran Voli alıdıııın diigü
n ünde hulunmak iiıoı:o şehri

mizden gidon heyetin lrakta.ıı 
Tahrana muvasalatı beklenil

mokde idi. 

ceyi T"alinin konağında. geçir 

mişdir. 

fal'~lı olm e ının de Alman1adan Ruzveltin mesejıoıı muttali Musoliniye arnen UÖJle diror: 
ıyacaıtı sanılmaktadır. b k 

.A.tıkara 17 olur olmaz aevo il Daladiye 11 
- Aşağıdaki müstakil mil 

Heı-ı· d '. a.a. Uacyodan derhal Amerikamn Paris bü:vılk Ietl~rden hic.ı birinin toprakları 
~n en bıldiriliyor: elçisine [ı'ransanın cevsbırıı na Vefa müttemlekelerine müsal 
n.ayi•tAa aıo • 

nı , -o »•> ... ıııtanda içti ıevdı etmiıtir. IQh kıınetleriuizio taarruz : tmi 
aa.l davet edilmiştir Bu cevap lı"ı·ausanın ka:vıt yecetiııe veya bunları istil4 erle 

l. U.uzvoıt· • 
ler .. • ın ıııeı;ıajına Bit sız şartsız, olarak Ruzvelti'l tek ml1ecetioe dair teminat vermi 

A
o gun cevap vurecokt". lifini kabul eui~iııi tazammun 

nuara 17 ıı. 
Ne . ' a .. a. Ha<lyodan eylemekte Framıanın tcsanlar 

ıı " v~ orktaıı bilclirı·ıd· . lt. orasıuda hürifot ve teaauüt fi 
6ore : ıec,ıuo 

kirlerine bütün millollerin istik 
ile R~zvelt .~6.~lifleri reddedil-! U\liııe müstenit eııternaı..;~oual 
. lıılo hutup nwı 1 ı sulh idealine bağlılığını tf.ıyıt ey 
'ttiıı 10-25 ~mnelik 0· 

11 oketıor lemekıedir. 
ti ter . . . . ıı· ga.l'anti . j . t• k 

· nını ıçın çalı~acuktır ıngiltere de mesa a ış ıra 
t )c .:kunu temin Odenıe.d' . ediyor 
6~ dırde istiklı1lini mnbaf 

1,ğı Loudra a.a. - Ruzveltio me 
•neıc . t· aza . . ı · 

11 •1 ıs ıyen devletlere k •ajıLoodra ınahfıllerınde tıddet ı 
tı leı· . nr~ı b' 

" ını tekbir cephe hal' d ır heyecan uyundırmııur. ,, atdı ın e 
.J\.. ro.a davet ailecektir. Amerikanın rla dünyanın ye 

u. llkar 1,.. Ra ni teukilAtıaa lalirakl muvaffaki 
411.(),1_ a, ' a.a. dyodau 11 

"()"&d fe\ ıçin bir delil olarAk kayd& 
~()" an bildiriliyor: dılınekte ve Alman İtalyan ce 

So"Yet Yketıe~ Birliği yüksek vapıarınıo menfı olmıyacağı 
16 ~isa 0ıtııtosi reisi Kolenin ümit olunmaktadır. 
telgı·ar ~~ B. Ruzvelt'e bir Cemberlayn ve Halifake fa 
ları s<i,·Ie ~tek e;r,ciimle şun- gıltere hükumeti namına matbu 

.A İnı ll'lıştir : 11 ta tevd i etti klori masajını bu 

1e hazır mıaınıı? 

Bu memleketler ııuulardır: 
FinlAndi1a, Eeton1a. Letoo 

ya, lsvec;, Norveç, D~nimarka, 
Hollaııda, BelQi"a, Bürük Britan 

JB, Fransa, Portekiz, lepanra, Is 
•içre, L'e•eıısta10, Ldksenburg 
Polonya, Ma<!aristan, Rumanra 1 

Yngoslu1a, Ruara, Bulgaristan 

Yunanistan, Tılrkire, Arap det 

letlerl, Suriye, FıHıtin, Mısır, 
lran. 
Asgari an senelik t>fr 
garanti 

Ranelt meıktlr aevletlere 
hiç deQil&f on sene mOddetle ve 
•daha ileri gitmiye . cesaretimiı: 
varsa çevtrek asırlık• bir garab 
ti verilmesini teklıf e1lemekre 
dlr. 

Eğer 1>öyle bir teminat teri arıva 1 mes id · ınetino y · "e tnlra lıüki'ı. 8 8 enternasyonal vazıyet lirse, buna Raztett a!Ak'adffr 
.Vlsfr lo s. ~Ptı~ıı.ıı~ ıne~a j dola- hakkı ndn ileri sürü leu mütalaa hükfim'etlere bildiredelttir. Böyfe 
bı'J·ı'· 'ızo k:ar~ ' t' . f ları tamamıle tasvip ttylediKini bir teminat bütün dünrayı d~r 

uıruıek ı. • "' sempe ıını b' l .:ı d ' k . veuıu1 • • • ı ı u ır ı tPn sonra Ruzvelt tara }ıal fı:>rahlandırd«'aktır. 21fed · . ıçııı bır Yıl- • _ _ 
lJ • I fınd J n yııp ıla nteşebLusunAçrupa Ruıvcll dtıı h ı ~o iki ınese 

yı ciddi surette tehdit eden fe '- Sonu ikincide 

..:\ nkara., 17 a.a. Radyodan 
Bebelliittar ktan hildiriliyor: 

.iki Jfransız krovazörü ile 
iki torpito muhribi .Oebellütta 
rıka gelmi~ler<lir. 

Öğlo yemeğini ~ah ahad
cla yeyen ınüfrezemiı heyet
den bir giin ı:mnra 'l'ahranu. 
muvasalat edecektir. 

Buracla ne kadar 
le.rı ınaltlm değildir. 

Heyete refakat oden hu- Askeri miit'rezenıiY. knr-
kalacak susi muh:ı.birimız ~u haberi de~ irak ve İran toprakların 

Yunan Baııekili 
B. Metıkıas 

" 
vermektedir. da hararetle kar~ılanını~du·. 

Heyetimizi hamil sekiz Ankara; 17 :t.a. Radyodan 
Otomobil evvelki giin saat Tahrandan bildiriliyor : 

on dörtte Kirman~alıa gehni~ Heyetimiz saat 18,30 da 
tir. Heyetimiz bütün geçdigi Tahraıın muYn~alat etmi~tir. 

Hevet Talır·uı b ·· .. k ı · 
• ·ı /ı mız, İran lıariciro ıırY.ırı Kol 

• 'yerlerde Asker 'o .r anc.larına . • ' ' 11,ru · •• ı;ı -

ın oı tere orta e çi•i- tarafıııdan karı;nlanmı~ ve ordu kuıua d . , .,., .. 'ı v • 

e 1,.. 1 d n auı, .ı.,. Mııı gl.uı 

ni kabul eilerelı te- se a~~nt·~ış 1
.
1
.. . b'nnların tarafından pek samimi bir :rn 

, ou un ı esmı ı I rette karı-;ılaııını , ,. . . 1 rr-
k ı.Ü l · · b·ıd· d• 'I ~' ... ,a;r,ı, '"' ıe R r erını I ır ı önünde toplanan halk kardeş lam Şehinşah IUllllllM lıo~ gol-
Ankara 17 a a, (Radyodan) millete selam ve. s~yğılarını t diniz domi~tir. 

Atioadan bild!rili1or
1 

ımnmu~lo.r; Heyetımızde mu-, Heyet R.oi~iıniz, göstori-

Yan<Jn baıvekili ve Harici· jeste ~ehin~alıı :-1elfunlanıı~- len mulrnbbeto k~okkiir otmi~ 
ye nat:ırı geo'eral Metaksae fogi lardır. ve heyetimizin kendilerini ken 
Uz orta elQisini davet ederek Mecusi hükumetinin ına- ui memleketimizde gilıi bulu
batvekil Oemberla1n tarafından ziye mal ettiği Kervansaray- yoı·uz demiştir. 

yapılan beyanata karuı hararetli lar yerinde simdi ınedeniy~t Heyoıe bir aı-ıkeri müfreze 
teeekkürlerini bildirmietir. Abideleri Ga depolııları selam resmini yapmış iki mem 

Bu be1auatın Yunan hükt'.i· "k 1 kt d' z leketin ıniJli nıarMları teren-yu se me e ır .. . . . , . 
met ve mille~i tarafındnıı fevka Heyetimiz Kormaıısalı<la num ~dıl~ı~t~r: 
IAde me~nu~iretle ka.ruı.tandıA"ı- geniş cacldelordo vo liükfımet . eye . reısımiz askeri miif 
cı @özlerıoe ıldve etmıetır. k .. rei.:eyı toftı~ etıui~lordir 

Yunan gazeteteri, birçok de onağı 0 gunde lıararetlo kar Binlorca halk tnrat'ın<lıın 
fa fecrübA ed i l e ıı logiliz · Ytın'ln ~ılanmı~dır. . Türkiye ıııüıncssillori Jıararot 
dostlalderıoı telıurüz ettiren 1a· 1 Ak~~u~ geç Yakı~ :ıem- le knr~ılanmı~ vo giizol bir 
ıılar raımaktadırlar. dana gelmış ve heyetımız ge- otele mi atir edilmi~Jerdir, 
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Arnavutluk işgali harşısında 

Devletler ne 
düşünüyorlar? 

Yeııi 1'eJgraf 
ve 'J'el ef on 
Jr.şaat programı 

Yardımcı öğretmenler1 i\. vı ştayn 
Yeni bir keşifte 

Nl e8h~ l{tO lll ll vaff<t k () 1 · ı la r go
1 

bulunmuş 
lec~t- f{ yıl (}~ıı [{ #l (iro 'l alıJ 1 ·or! Profe ör Avnştaynın 1•~: 

1'. T. 'f. unı11m mürttirlüJtü / .J ' • ı. ( · c • ı tıır keşıftebuluuduğu haber veıı 
bu yıız iı;erıslııde telgraf hatları Orıaokul öğrntrncnı ihtiyacı mand 11 ynriı;;. ö~rotnıoulıkte 

1 

ın ek tııdır. Heuüz mahi) eti tadl• 
Lehistan itifakına sadık \fırırtau zaptedilmis o_lan eski t~p mızı is!Ah, yeuı hatlar tesi,., ıe ı ıı kar ~ılarrınk üzere uç )'ıldau mın afrakı)·(lt gö terenlfır esaıı ınıle ifş'I fldılm mie olan bu kİ 

Lehista n'ın lııgillere ile bir ıa~ı Dobrucnyı dıt ı.ıtemektedır. lefon şelıekelerini tevsi ve ielilh heri tatbik, ed:ln okte olan yar bdroya ulıırnc1ktır. ~ sırı ılo p ı ofo ı:ü üıı söylediğiOI 
pnkt aktetmeı:ıi no mihver devlet. lfaevekil Köseivaoof Ankara ıcin bir proğram lıuıl'lamıştır. dımcı ö~retnwn kıınununun 1 Hunlar hak kıud vekalet or göre, urz ca~ih inin hakiki " 
J "'rı·a ·ııı l.ı"ır .,·arşılı""ı dıye telllkkı ~a ynptıx.ı wn zivaretiude Bul· Ayni pragranıla iktisadi ve içlı 1 d d" k .. ı·x.- t' k t i 
... ıs. "" ~ "" ~ mai hareket ve rrıünasebetleriu müddeti önümüzdeki ders fl J la te rısal ıre tor Usu te .n a bellini izah ~ımektedir. 

edilen Arnavutluk işgali Oııüııde garistan'ın Bnlkaıı siyasetini a artmaı:ıı dolayıı;iyle yeni telgraf başında sona recektır. ! yapmakta \'e haklarında verıleıı Geçen gün altmış yaeıP• 
Varşova'da bunun, saldırgana zimkllraoe lak ip etmek kar~uıır merkezlerı ve telefon santrnlla ı Fak:ıt, mevcut öğretmen sa 1 rapo r ları gö?.den gr~:irmekted ı r ı bnoması dola) ısıı le Amerilı• 
kar"ı, mukn<'emcl organizasyonu da oldultunu sC'ıylemieti. dn l!~81· 8 edeceıı tir. l'ro"'rama gô rısı ve bu muddet içinde kadro Bu gün lise ve ortn okullar !J . 

1 

- . l . d apıl•• 
v - 6 rıus on unıversı esın e y wapmnı.ın lüzumu hakkında )'e Bulgaristan, bazı dilekleri re Balıkt>sir - ÇeııokkalEı. An ya )'eoi katılan i'iğretmenlerle ih da vazifo göreu yardımcı öğret 'ı , d k d 

1 
Aoo"tafO 

' b ı . . . topıa1111 a ar a aş arı , v ni bir dehi teşkil ettiği söyleu yerine getirilmek earliylo, a kara - Kayseri ikinci devresi, tiyaç önltmmodiği için yardımcı m'lulerın sıtyısı ıkı hırı kndnrdır ! . uo' 
kan lı komsularıyle yakıo bir iş sı· vaııı - Erzurunı - lran hudu - h • ' "h . ç .. ıe e Diğer ıarnflaıı )'ardımcı öğ lD bu yenı kt:'şfıııden bahse mektedır. o.,.retoıenıerıe 1 tıya on nm . . bd 

Arnavutluk mesclesı, ıc eup ır. ...., dil{i için yardımcı oare men r · . . . . . . bll · h" - b"ırlı" "'ı tes"ı11"ıni arzu etmektedir. dtı, Yaz ı llı" - Dinar, Konya - " t. t ıe retmenler maaşları dı.. tem zaına , sini i~temışler ve hakıkilleo 
hesiz, doğrudan doğruya Lehis Bugünkü günde de Bulgaris Ulukışla, Ulukıelıs - Adana, kanunu yeniden teml•il edilecek nıoda kendılerıno varılolıılmesı keşfin do~ru o•duğuna kanı 
tao'ı ilgılendırıniyor. alnu: u E h. lir . v Y b tan' Balkan anlan tının iki l\zası Çorlu Yunaa hududu, ikinci dev •"in vekt\let bazı formlllor teshit t ıuuup bulunınadıP,'ını sormuel•t 

K f Ol"n Tu-rkive ve Yu<>oslad)'a ile reRi hatları yapılacak, skişe ır etmiştır. Asil öğrctmeuler m:ıae dır . . darbenin Y uııaıııstnn'a ve or 
0 

" 
1 

"' A Di~cr taraftan menee ve va ""' ı 
r 1 pek dost geQiumektir. lımit, Samsun, Burııa, dana, aldıkları günde yardımcı oır;reı ı Aynştayıı huna cevap ,et 

ya do ıaarruı etmek ıure ıy • Merein, Tarsus, Zonguldak ee ziyelleri miieaiı olan ta afni zo menler de alacaklardır. rak: 
iugili:ıleri zayıf düşürmek mak Rusya : önce İngiltere ve bekeleri tevsi olunacak, bahQeli 'l.,. t Z h. b d 
sadını gütlü~üue Leh mahfelle- Fransa evlere IP.lefoo kablosu yapılacak } Ca f e . Ve 3 J f0 Ü f 838}11 a 
rinde kanaat edılmektedir. lagilizlerle lfr9usı1.Jarın Ar Manisa, Balıkesir, Alyou, Adapa • . - l{qşfimiu 'doğru otup 01 

man ı (n lıun öldükten sonra ıO 
Her ne kadar Lehistan, Ad navutluk işgaline mdni olam o oıa zarı ve Karseri da~ili tel~f~oı blf haftalık ahın Satım 

riratik meselesi ıle bakından ları, Rasyanıo gözünde B. Çem şebekeleri kablo halıoe getırıle 
alAkalı değilse de Romanya'sa berlayn'ıu noksan bir siyaı10t ta cektir, Bundan başka Saray bur 
gelince mesele değişir. Romanya kip ettiği ve umu mi saldırganlık nu ile _Salacak arasıntt le~efon 

ra pü rU !aşılacaktır. demıştir. Eğor dol 
1 ru ise, Almanlar benim Alın•d 

ya yapılacak herhangi bır hücum karşısında İngiliz-leh paktı gıbi kaplosu dökülecek, Beşıktae 
k b T h K raköy Voyvoda cad bürük harbin çı mntıına se ep pakLların bir fa~·tfası olmıyaceğı op ane, a 

. . . d · ntakalarında me9Cut tele olaraktır. eklinde ıefsıf edılmektedır. esı mı . . . 
Her ne kadar bugiiakü pakt 

1 
Sovyet teldkkisine göre, ne fon tesisatı genııletılecektır. Al' 

h . . rıca Ankı.ra ve tııtunbul telefo otomatik olarak böyle bir are· rede vukua gelırse gelsıo, her . . ü k allı kuranr•ort~r 
· · d ı bl "ıler b- nu ıçm ç an · ... keti icap ettırmıyorsa a e han.ci bir saldırganlık hemen u 

1 
c kt Sam"unda kurulan 

k . -ısına a ır. .. Kral Karol'un imdadına ·oomayı tün saldırganlara karsı şıddetlı t lefon santralı faaliyete aeQmis 

Ticaret ve Zahire Boraaamdan ahnmıttar: 
Buğday sert yeril 15 000 3 Hazır C.V.T 

,, ,, Aoadol 15 000 4 2ö • M V.T 
Arpa ııoadol 150 000 4 125 Hlızır ve vadeli ,. 

,, • 85 000 4 50 Hazır M. Fob 
Çıtvdar ,, 510 000 3 125 4 Hıızır ve vadeli M.V,T 
Yuld yeril 70 000 3 75 Hazır M M.1' 
Nohut llnadol 30 000 5 50 Hı:ızır ve vadell " 
Pirinç Ceyhan 15 000 20 2u H11zır M M.T 
Susam 9 000 18 ,, ,, 

kendileri İQiD mQnevi bır borç bir harekete aeçilmelidir. 1 b:lunmaktadır. Şişlide yeai le 
sarmaktadırlar. Almaolarda bu· Saidırganlı~ı bir yerde kar eis oluoan iki bin abonelik sant 
nu bildikleri için bir harp tehli eılamak, onun baska bir rerde ral da rakıuda çalıemıya baelı1a 
kesi orlaJB çıkarmaktan çekine pallak •ermesin• yol açar. •Cakıır. Parn uk 1 Ak denizde 
ceklerdir. Rusya, yarım tedbirlere işti J P. T. T. idaresi posta va 1 ~ 

Albay Bek'in Loudra seyaha rak etmek hususu uda tereddüt gonlarırıı birer seyyar pttsta~e lll} }) taka 1 af} j 

Zerdall:çeklrdekli 21 145 17 70 . 15 20 gUnde M.V.T 

ti dolayısirle elmao gazeteleri· göstermektedir. haline getirme~e karar vermıŞ ngiltere yeni müd.a-
nio Lehistana hücumu, lehlere Moı:ıkova'da hakim olan te· tir. Bunu o için, idare ) euıden 1 E t t 'b t ld 

k 1 ' -b A k z vekaleti raa er t a ı a ı tesir etmekten uzak a mış.ır. IAkkiye göre Par;s ve Londraııın sekiz posta vagonu mu ayaa o ara - ıraat 

f h I lngilizco N yuz Kı on iki gıız1:1 \'arsova gazeteleri, sakin bir tak;n ettiı!.i müzakı:ıre ve iknA ei edecektir. sa pamuk to umu ekeo mıutı . . . i 
1 

t . 
., ~ . . \ tAst ı:ııyııs mu 111 Hrı ynzıyor: dille Lehietau'ın Almanya'ya ne yaseli faşiıt devletlerin saldırgan M d kalarda çeeıLlı pamuk ekım yer Yurı ıuıı tan o vp y,l K ,, fo ada 

hücum, ne de onu Qeuber iÇine JıklarlDI teeviktCU başka bir sel art ayın a ler ını ÇPŞİtlerine göm mınLakıthı SIOıt, hF•r heug btı IRR l rıız \llJ 

alma gibi l>ir maksat gütmedik· re y~ramamakıadır. kuuıı tt - kı lıo, lı• bıı tıtı.rruıı.· 
• d t h 1 • ı u ayırmıetır. Bu mıııtekı:ılarrlaıı lerini, fakot Almanya ya a 

0 
• Gerçekten, Mueoliııi, ogiliz /zmir limanının lngılın .. oııııı Akd••ııı, nkı rn,. 11 rıh elitle korkutma ile hiç bir imtiyaz ve fransız muhalefetinden o ka 1 ıiı~er mıutııkalnra pıımuk ve pa ıuı cıdôi 1'1Ur otıı> h uıe d ı-ır fldt<ce~ 

etmek fıkrinde olmadıklarını sa l dar az korkmuştur ki ~itlerin ! ihracatı nıuk tohumu nakli ınenedılmek ıir. tııg ııtere hü l, ünıPtı muk ı\• _ 

zıyorlar. . )' aptığı gibi plAıılarını gızlemek Mart ayı için da İzmir lima ted ır. Ktevland çeşidı pamuk mel ıı mPlr uıını \'e kararıncıı 
Yarı ı·osrr.i Ekspres gazetesı I lüzumunu bile duymamıet~r. nındaa muhtelif ecnebi memle mınlakaııı Mereııı, Adaııe, olduğu c ı h ell e . eH~lkı güıı lrn 

diror ki: ı iyi haber alan mahafıllerde k. u Autep. Urfıı, tıtarue, Mnlatya, katıirıe toptıııı tı ~ııırlu uzuıı uzııdı bu-tün bu tecn · · kellere yapılan ihracat ye uu '"Almnnlnrııı . bütün balkan memleketlerınıu E lAzıA- ve Diyarbakırdır. Akala ya nıüd ııfoa p lirılııı ı gör üşütmüş 
çüzleriue rağmen bız, Almanya hu· küm alıına alınması, ondan 12085 tondur. Bu )'ekuutla 1192 k M 

1 
ıür. 

6 çeşıdi p ıı ınuk ınınhı ası a\ ıle iyi bir komşu olarak ~eçiu· sonra lngil1ere o Fransaya doQ- toll ü~üm, G-11 ton incir, 9 \on D . 
1 

Aydıu, f z A kıl 11 ıd ı•kı f oyıı ) ~ııı b ı 
. . . . . b"ld " . . I d ı k 1829 ya, Autaly,1, 1.1nı1. ı. . k 1 . mek IStedığlmlZI 1 lflrlZ· ;Oll rudan doğruya saldırması )'a ID •hurda incir, 620 ton pamuk, . 

8
. ır • ) l(JI 'SVanyot \(11"1 fllJŞttl' 

· A illetle · k mir Marıııııı Balkeııır, Bursu, ı 

olduQ'umu, Fransızlar d.ı yahudi 
'llduğumu ilori fiÜrecekler. Yad 

11 ş~a Aman ar yahudı olduQ'urJIO 
Fraıısızlar ise Almau oldultudlıl 
iddia c:>decek. ---- • 
R. Ruzveltin mesoJ' 

(Blrlclnden artan) 

lenin müzakereye kotıulmasıo• 
ileri sllrnwktedir: _ O 

1 · Ezıci s ilı1hlanmn yulı 
nün hafıflelilm oııı çaresiuın ar' 
nılması, ı 

2 Bütüıı milletlerin ayı> 
mü•ııı vat daıres.urts dünyapıysıı: 
ıar•ııd ;ı n alış v rış otmelerı ' 

. h ,~ 
lcenrtı snıhçu oko ıomık ~Vll d 
rı için lüzumlu ohıu ıptıdaı ın" 

deleri içıu eııtıırna yoııal ticaı 11 

yolunun ııcılma ı . 

1939 iz.mir entef 
n < SJ!.Onal f urırı 

b1rmil on ınüşteri .. 
nın uğrağıdır 

\1all arı nızı şin1diderı 

h::ı zırlay ı nz. 
20 Ağustos - 20 

radakı anlaşma, Hu~a . m_ . 1 da vukua geleceı:tıuo ıııanılma ton palamut 460 totl valeks, 1503 l . ' '. . 
rinin barış dahilinde ışbırlığı et· tadır. _ _ • 

6 
t. 

682 
le•.!ık, Kocaelı, Eskışer, lstanbı.ıl 

ı ı ton tutun, 20 1 toıı ıa ııre, çı melerini mümkün kılmak yo uu 1 Yuaanistan Tc1kird .g-, Edırne, Kırklareli. a 
da atılmış l.ıir adımdan baeka J Hır takım si)'asi mahafıllor 1 ton kuru sebze, 236 ton miyan uakkale, ()ırnkır ı ve Çorumdur 

· d x. ld ' k-ı· - 324 tou hul•ubat 566 ton bır sey e...,ı ır., . hükOmetle beraber çalışacakları o .u, ' Rus Q(•şidi pamuk aııutakası ise 
Polsk:ı %brojoa gazetesınde ı nı bıldirmİ"ierdir Yunanistan Ar zeytinyagı, 150 ton muhtelif ma 

ı .., ~·alnız karstır. de askeri bir mütehassıs, a man . navutluk hadısesiııi sükünelle le denler ve 1725 ıon muhtelif em ----

Güzel Mersinden 
manzaralar 

ordusunun i_hliy.a~ sınıflarının liikki etmie görüıımeklcdir. Hiç 1 tia dahildir Demi r yol ı arı 
talim ve terbıyesı ıle askerin m_a bir tarafa iltizam temayülü gö· • • ı • 
ne•iY•tı hokkıoda eiiphah bır h· rülm•mekt•dir. Dmiryolları ıngılte- .. --,; --.

1
- • 

saıı kullanmaktadır. Yuutıuisl&n toprııklarına Si l k t. f JM usaba a ı e yu.z-
Bu mihvere göre eğer alman x.ıuaa t.ral Zouo'ılUU lngiltf re'ye reden o omo l d L I 

• .. .P "' en raz a memur ordusu sirldelli bır mukatemet gideceği söylenmektedir. alıyor 1 
karsısında kalırsa o zamno bu Yugoslavya tellşta , Ankara - Devlot demiryol I alacak 
nun aksi tesirleri derhal görüle · Belgra&'ta resmi tefsiı ·e göre 1 . müctürlügü bir müd Ankara - Devlet demiryol 

kt . aı ı umum - d- ı ı. • · ı t ce ır. halya: m111i ve okooomik işleree · . . hrı umum mu uruğu ranı ıa 
Paskalya münasebetirle Var detten beri sehrımızde bulunan tarı hnr cıüıı biraz daha fazla pek alakalı bulundu~u Arnavu& ., " 

şovada bütün ııiyasi faaaliyetler lukla sükOıı vd nizamı seıllamak ıagiliz heyeliyle yaptığı müzake ıaeması üzerine kondoktor, islas 
durdurulmuştur. Iı'akat ordu, ça iQin orayı isti la etmiştir. releri neticelendirmi6, İngiltere yon memuru çe müstahdemini 
lıemalarıoa devam etmektedir. ltnlya'nın aldığı tedbirlerin den 58 IAkoınotif atmayı karar olarak kadrosunun tetsie k11rar 

Bulgaristan: bitaraflık muvakkat oluuğu kanaati de laştırmıştır, verm~~i~.ümleden olarak askerli 
siyas~ti gö11teriliyor. ltatya, Yugoslavya'· Hazırlanan karHroame: vekil 

Bulg8l' gazetesinde bu mese nın rnenfaatlerlııi koruyacağıııı lerin tasdikine ıırzolunmuştur. 
le hakkıoda fazla tefsirler yapıl garanti altına almısıır. Normal 1 . . -
mamakta, yaloız Slot>a gazetesi 9aıiyet teessüs edince Aruavuı-j Bulııarlslaııın Balkan antan 
bu hadise karsısında Balkan luktan kuvvelleriııi de çekeceği l ıına airmeııi iimidi BQkreıte pek 
paktının bir tesanüt imtihanı ge ne Yugosluya:da kanaaı edilmek kuvvetli delli'dir, 
çirdiQi ve Balkan balkauhlımo tedir: Afni zat ~aaları eörlemietir 
dır. sözüaün ne dereceye kadar Fakat ne taraftan bakılırsa "Eğer Romanya, Lehıetan 
doQru olduğu görülece~i hakkın bAkılsın, Yugoslavya'oın üzerin 1 ve Türkiye saldıranlara kareı 
da bir yazı yazmıştır. de bir ıeıaş ve herecıın bulutu! koymak isterlerse Rusya ile .elbir 

Siyasi mahfeller. sükOtu mu nun dolaştı~ı görülür. ! liği )'Hpmıya hazır olmalıdırlar" 
haf aza ediyorlar. Buqdan da bi · Ehalisi, lıerecaıılı ııurette de 1 Anlaşılan sudur~ Ro"!ırny~ 
taraflık siyReeli takip edileceıtı mokrat olan Yugoslavyad11 faşist nın mihver dev.letl_er~ndeıı ıslertı 

. f k . gı sey ekonomık ıstıklıllı pahRısı anlaşılıror. 

Hulgarietan'ın bir kaç sene 
denberi takip edegeldiği siyaset 
bu memleketin hiç bir pakta, biç 
hir si1asi kombineıoaa girme· 
mek şeklinde tebarüz elmıstir. 

Bulgeristaıı'm taziyeti, Bal 
kan paktını lmzalamıe olan kom 
@ularının vaziyetind en aççok fark 
lıdır. 

Bulgari lan, Romanya tara 

iare, yahut. naıılere tara tar ım 
118 

da olsa ııınırlarına doktıııul 
se yoktur. ınasıdır. 

Her halde lugiliz teklifinden Eller Romaoya demokrnsilP 
birçok eeyler beklenmektedir. rin kendisini saldırQ'anlığa karşı 
Romanya ! müdafaa edeceklerirıe yııkın hır 

Romanyanın büyük adamla kanaat hasıl olurs~ o zaman nr 
rıudan birisi, Arnl\9utluk İ6gali dusunun eavae boyuna göu~ern 
nin Balkan aııtaııtırıa, onu da cektir. Almanyf!, Rn maııya . ıç_ ıı 

k t k' b ,. b ki deki prop ıığandasıııı pek ıler ıl• da kü~ü an an tın a ı tı ı a e .. _ _ 
diğin e dair vahşi hir ihbar oldu re kadar gotur~u~1türH ld 
Quou söylemietir, aı Y era 

~ioi yapmış yü1. lise mezuou se 
çerek bunları Ha)'darpıısada Y~ 

di ay kursa tabi tuttuktan sonra 
yeni vazifelerine tayin edecektir 
Veni büdcenin alacatı eekle gö 
re hazirandan sonra orta mek 
tep mezunları iQin bir mOeabaka 
açarak, memur alacaktır. 

Kurtdereli Mehmet 
pehlivan ölclü 
Balıkeı-1iı-, Hi - Hnımsi 

Diinyaya iin . alım~ Kur-
dereli )[cinnet pelılh·an diin 
vefat etmi~tir. 

YE~ 1 ~1EHS İN: Kurt 
dereli Tiirkiin kudret ve kuv 
vetiui tlüuyaya tanıtan gfödtlc 
po~ılivanlarıınız<lan hiri<li. Hü 
viik kclılivuna rahmetler diler 
:riirk ~porcularilo uilo~ine tu

ziyctlcrimbd ı;unarrn. 

1 
1' . 
20 
9(6 

ti 
20, 
leri, 
20, 
Çaı 
ltu 
o~ 
Sar· 
l -
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2 . 
ka 
a . 

ltıı tı ,.. 
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0
°
1
u'ydour g/ MERSiN İçel viliyP.tİ daimi encümeninden 

bugiinkü program p· YASASI _. ... ...___ l 1-1, tseoelı mu kabiliııde kö)·lere dağıtıl ıuak içi 11 

Türlciy R d d f rr,:il-- 17_ 4 _939 _rr,:il sat•u alı:ıacak ı :! ha• damızlık boaa 20 Nisuıı 939 
p e a yo i üzyoo Sa l1te tı 1 sı m e:!J 

121 
" ~ l\:~tıt."ı, Türkiye Radyosu Pamuklar Ku. s Ku ı. ~arihin~ rastlıyan ı•erşenhP. giinü saat on t e~te 

•ra Radyosu. Geçen gün Rom•da ada DUO üzerin~ ıoför tıJ11m bebe Kbvlant 38,~9 = ıl~ale edilrn.-k iizere içel viaayeıi daimi euc(ime-
DALGA UZUNLUGU mın biri içi ı man dolu bü ği sahibinden satın almağa ka Dağmalı 34,35 nınce açık ek~ıltnıey., k.oııuluıuştul'. 

r l6!l9 ID. 18!l Kes. 120 kvv yük bir yapma bebede bir rar veriyor. Fakat bebeğin sa ~:~~malı ~~34 Evsafı ~şağıda göı\lerileıı bu buğalarrn lllU-

2Ô~ Q 19.74: m, 15195 Kes. ~ .ks~. sof
1
öriloe ld g!diyor, b~be 

1 
bibi satmak istemiyor. N1ha· Kırma ~ok hamnu·n b delı taııe itibarile 80 erden 960 lira 

vv. T A p 31 ,..o gın ır tı sım o ugunu saa et yet şoför ODU keodırarak be- Kozacı parlağı 32,33 \ e 111 ll v~ k k {il lfl ,. iııalı da 7 ı ı 1 radır. 
9465 Kes. 2o K. • ' ' ' m. getirdiğini, onun için bebeği beği iki bin lirete satın alıyor Btığday- Çavdar · k vv h ı hle li'erın şar ıPanwyi _görıu ., k v.- cfaha fdzla 

Sali ' !ç yanından ~!ırmadığı.o~ ~~~. An~~k. satılıktan sonra tılsım Sert aoadol 4 50 -
12 3o 18/4/1939 luyor ve bebegı otomobıhn ıçı tesırını kaybediyor. Çünkü ne Yumuşak 4:so 'ıııallunıal .. ı · ddiı~uı~ k a~~u~undkt lbıılun<luğu ıakıir-
l ' _ Proğram ne bırakarak: Ben biraz alış bir müıteri biniyor, ne de bi Yerli buidayı 4,so < P. wr gun ~Pilli t'JlCUUH'll ·a t'llllllt' u~rauıahırı 

1~1~' TUrl( rnUziğı. Pi. veriş yapacağım, ~eliociye ~· nenlerin bol bahıış •erdikleri Çavdar 3,75 \'e ih de giiııii belli !Saatte de llll·zkur eııciinwnc 
• 1 O Memleket saat ayarı, dar sen taksımı bıraz gezdu!, olutor. şoför 0 zamna kadar Anadol yulaf 4 baş vurmaları ilAn olu nur. 

9Jıtns Ve meteorolojı haber' eri diyor. Şoför blsım bebekle 1 tasarruf ederek biriktirdiği iki Arpa :\ lıuaca k l ıoğa ların evsafı: 
13.15 MUz!k (Karı ık ro _ d~rhal yola çıkıyor. Biraz ıon j bin liretin uçtuğunu ve bir do Anadol H - 1 l k 
rem - Pi) ş p g ra otomobı'le bı·r mu···te · b. · landı c l - k ba gı'ttı· g-ı·n· 4,12.ö 1 -- oga ar Ct•nup nıa 1 ırıuızı yedi ha) vau. 
1 ., rı iDii rı ı ısra ur n 1 Ye-rli lanfan otncaktır. 
a~145, l4 Konuşma (~enııı sa~ yor, çıkar~en şoföre bef liret 

1 
anlıyar~k derhal zabıtaya mil Nohut ı.ark 3.6~',5 

ıs. ıı. h•yatına Kii) b·hı•ş ••rıyo• Bu mü,t-riyi , raC ı ed•yor. F·k•t dolandı Fuulye ao.dol 6,50 2 - !!oyları 125 saııti ıııd eıı a~ağı o'ııııyacaktır. 
1 
·~~Program ı•cele raaa. g•tmt-ğ~ m .. cbur,l rıcı buluramıyor, 1abıta memu Yulaf 1 18,19 3 - \'a\!ları t,5 ilA ı arHsmda bulunacaktır. 

ı:·1i> Muz k (Ode mUzı ği -PI) ik;nci b.ir müştt>ri takib ediyor ru: «P.ıra ile ı•tın alman tılsım Merci:e~ ;.rk 3.75 Ağ.zlarrnda i~iıleıı fazla daımi dış olruıy;ıca klır. 
taı'Oo Ronuşrna TUri\ıye pos· ı ~~da .fi• üıı~ istemed .. o şofö,tesirini kaybeder» ıöziyle tesel Sahlep ;~o 4 T~11a1ı1ül azaoiı lenrnın olacaktır. İC( ve clış 
]
9
ar9 

1 
run efıne bır elJi lirctlikdPD li eder~k fOfÖıÜ evin,. iöode (atlı çoğeu 

70171 
fı 1 Slaf1kl;trıfHn Ve 11.\' Uplan salim O'arakltr. 

Ye;~;, Turu mnziğı (Fasıl be konot aıkııtırarak gıdiyor. Bu riyor Baloıurou 69,70 j .fi ·- Hoğalarrn cenup ırkına m~nsup kırnıızi 
l'ahsın Ka '· d abalar arasında rekabet . ~ebri ıo,12 1 r .. nkli hayv::1nlardan olttcağına göre renkltıri kırı 
ler · re .. nş ve arke aş- t • l' ueem 18,5 ı ımzı, bÖ ~leri sürnu~li bulunacak siyah veya açık 
t..ı ı BugUıılt>rd ~ Romany·rnm j ıçın, dttlıkanhlua, araıarındaj Yapa&-1 ki k b 1 d.I 
11akk u • 1 sarı ren er a u e ımiyecektir. 
fi ı D•rman, Eşref Kadri, rlaza şebrıede gıtrip bir bı:ıdi bır yumruk müsahakası eçme 1 Siyah 
.as"ıı OUr H d. T k 

8 
ı1e cerHyaıı etmıştır. Orada mHh ıarını VA kim gıtl i p g ... ıirsA one · Ş k yok I 2-7- 1 2 · 18 rı O , um ı o ay, as . ar 46 

2 
fler keıneyo Uç gerıç müracaat ed· varacıtğını slSylUyor. Detıı:an- A d 45,46 

O OO • . na ol 
ler'i .AJııns, meteoroloji haber rek aynı çocu~un bahası oldu.!( lllar hemen kavgaya tutuşnyor Aydın 50 

20 
1 ıtraat bor"Sası (fiyat) l ldrını ısı·o rl e ıddıa etm·ştndır ıar. EvgAnyH da onları uzııkt_en Yıkanmı • al& 80.85 

Ç&,,'5 TOrk mOziği Onlarrn böyle Uç halukı t~ova sttyredıyor. Fokal zahıta ışe Güz yun: Y P yok 
b 8 nler • VecıhA R ş d E tor sıfa t mı hon ııal'uk aynı çn müdahale eder k, dördUııO hır K 1 .f . ._ 117 
'\Uşe • , P er, onya ma ı b tı. 
Okun Kam, Ce det Kozan. cuğun bal atığını ıddıa etmAIC Jen yal\:alAyıp ınahkemeY"' ve 1 Yozsrat 
Sar Yanlar . MUzafrer flkar, rine. Urlıı zıt ş hrindtt oturan riyor. Nihayet EvgAnva en Mon Keçi kılı 

1 _
1~6 l'okay. gOzAl gözı o, gUıeı endamlı oo ~ün~caat eden dF>lıkanlıyı keu l 

re . kuyanıar - Bus"lik peş· altı yeşırıd ıt lıı EvgPnya Taııa dısıne koca ve çocuğuna baba Pirinçler 
vı d b . 2 _O soyu a ındakı kız s be olmuş olarak kabule karar varıyor. M• r•t 

~ kuyan : Itri Ruselik ma · tur. ÇOıı lc U bu kız gUnUıı bırın Bundan bnşka hemen şehri ter Ceyhan 
a8~lnda bPsta·HAr gördüğü. de tıir oğ an ÇOC'Uk dilııyaya kedip gıdt>ceğıni de hAl<ime va Çay 
~e Şıtkır eğuııın • Bus~tı k ma getırince, Uç deıiıurnlı birden dedi yor. Ba ışten mağ O.p olan K&hve 
~l:111da şarkı • SUnbOlıstan kerı disıne mUrac atla o cocu- dığar ıki deliırnnlı, dUğOnde Badem, çekirdek 
4. a etrarı. ğun ha bası oldul(larını VM kızla ş11hit sıfuti le hazır bulunacak- ı içleri 
5 · t eşad Erfr _Keman taksimı evıenmt>ğtl hıızır buluııduklarını IHdır Meğerse dünyada daha Tatlı badem içi 

129 
48,SO 

21,22 
19,20 
~90 
10~ 

95 
61 dıı Bhakın - Ruselik makamın· ileriye sUrmUşlerd i r. Fakat Ev mpsuliyetini müdrik erkelder l Acı • • 

6 ~1~rkı -. GöııUI vermez. gen ye, krati k bir kız oldu~u bulunuyormuş! 1 Acı çekirdek i9 
llıı Salım - Buselik m~ka- Jht• / d Urfa Yağı 90 

340 

62 

95 
7 tıda - şarkı Bir f ıyar o sam a ••• İçel .• 75 

.. '-' pUr ce 8 · L d · d H' h 1 · t• k" d... .. ü ü _._ _______ __:__ 
. . '1elim _ u 

1
.k on ra cıvarıo a ıg na ge mış ır ı ugun g n N •• b t • ~§§§§ 

ısı ous 1 saz snma b" • . k 1 o e çı 
8 

· Vycombe isminde bir köy tes ıt edalmış en galeyanın ya . 

G Ne~etkaı·ın - M h k vardır. Son zamanlarda bu yatışmaaına iotizaren başka 1=§§§§ Eczane 
Oc • a ur şa r ı - . . . = 

9 _ en.dım bon &ana. köyde günün mevzuunu ba bır tanbe talık oluomutlur. 
_ Faııenirı • Nıhav"'nd arkı yan. Emna Polıioı. denilen ne Genç karı koca da aile arasın 1 l8 Niaan 939 da 
• I{ ... ş HALK Eczanesidir 

ıo ız ~en geldin çark d şelı bir kadın teıkıl etmekte da gürültü mevcud olduğu bir ~-----------
. S ez An. • Ç k b k d ~e Hdtittiıı Kaynağın - Niha dır ün Ü u • ım yetm~ş arad. evlenmek istemedıkle Osmanli Bankası 

ie:d Şarkı· Kırpiklerinin g51_ ynşında olduğu ve torunları riodeo saAtlerini pürü:ısüz bir 
2
1 

~· mo çocuklarmı kucağında l• surette tatmık için bir müddet 
2,' O MemıekAt saat a . şıdığı halde sevgilisi olan yir daha beklemegi müoaaip bul 

·OrJ R ( ya ı ı. . . . . 1 d 
'(

11
, oııuşrna (Hukuk İlmi mı. altı yaşınd•kı .bır dehkao muş ar ır. 

1ı} ~a kurumu) ıı ıle evlenmek ıd..,mektedir Bu haberi netreden gaze 
\J,' 1'> Eshtıın 

1 
h .

1
" FakAt, kadının akrabası onuo te diyor ki «Keyif düı,künü 

}rı , ti vı nt, kam I _ h k . . 
<ı" rı uı. ut boı (f ) bu gillunç are ,.tıne manı ol kocakarı ıle miras diişküoü 

,~5 N Bb sı ya ı 1 . ld . k ı 2
1

. ŞAii plıık ll11' R mak ıçın e en gelenı oyw• g ·nç adama temizce patı kit 
r .. ~O Mozl li ( R· i · muktadır. Hatta akraba an yarak akıllarını beılarına getir ' 

lası - ş r . p . t
1

l vo )O ·..-r st· 8tndeı efkar o kadn sralt>ya mek dıtha "'uvafık olurdu!~ 1 
·fı · •8Porıue , 

,1 e ı ıry Rtth· 1 E .. - w auı gıogueo p.7 J · · . 
trıı, • A. Mo,.aı t-Seuroııı nsull fılımı ı 

) ı ö . Op 18!i soı lıhnbullularm da bmftlpıık Sıuri "'kıllı n1tzı kimseler, 
~ All.,gro Coıı br 0 ı~r finP. nail olduğu n f~Ut do b •bi4Sl'"JD h • yatını; f Jim mf'v 
: ~ Arıd.,ııte Jand rıcı rn•lyooer oıu 1 g,.çeıı ıuu ol rak 80 b n dolilr mu l<a 
{\ ) "~eı ' P.tıo Tı·•o se~e H zir 0 v. fat • ttı. u bıliodc- satm ıı ıçiı. Ol(fuoe bir 
a A it gı o 1 gı;n bı, ngııııJ ıaı te indt" muh t:·kl;ft t bul~o -ouşlsrdır Bu tek 1 

J11u Brsndl~:8uya1 S bırhk yr parak bay . t•nı k u lıf ep .. yce ılt-rlemiştir Filimde 
:fitı:ırıatı, op. , 1 aııtıurıı ban oğluuon babasından •ldı t~sull sinema artiıti P•ul Mu 

t LAN 
Mem Jekette tasarruf ha 

rekPtinirı inkişafına hizmet 
arzusuııda olan Osmanlı Ban
kası, Aı ıe Sandığı (Tttsorruf 
Cnzdttııı ) hesahıne tevdıat 

yapımlara kur'a k tı şıdl:'Rt su 
retile ıışıığıdaki ikramiyeleri 
tavz e kbrar vermiştir, 

Keş dt·ler 25 mHrt ve 25 
EyıQI hmbind~ ıcra oıunacak 

v... h·•r "' ş ı riNie Pşağıdakı 
, .. r rnıy ... ıe da!lıtıhı c ktır: 

TUrk lirıılık 

ı adet T. L. 1000.-
4 ,, ,, 250 -
5 " ,, 100·-

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

) Aııt'gro mo to ğı miraı 3, 1 milyon İnifilİZ lira 0_1 hra~rndan d ruhte edilecek 
h ) La•ghett sına baliğ ol 0 bir borçtan iba br FıJınıd fosull'üa yilkseliti Ctjmaıı 86 aded T.L. 5000. 

d
(! ) A.ııag ') ~rettir Qalunuo aldıg-ı muıla sukutu. çevirdiği dalavereler rurk hr.ııhk llıremıye. 

) O Hft~:l ı • 6 -, .\ı •~c- bu horcu ödemesi için 600 se ve yaptııı dolandırıcılıkl•r Aıle saııdığı hesehında-
.. 'i "''> motto h .. · · •· tı \.1ıı Ol' lizımdı r. P gosttrılec~kmı, ıo mt-1vduatı kuı 'aııın ı.eşıde 
<~fil) ı ~ (Op · a aryahrı edıld ı ğı tarıh.- t~ka.ddUmedAn 

.10 h Hapishanede unutulan adam · ıtı HY zıufıı d ı : 
2;j,. ••lJı ,.,5 ~ 4 1 ( C,.ıh'lnd - Pi ) İnii tzlerin garip kanunlari müddetini 4<ka11uo ruucib•oce» T. L. 'io.· TO ı k lirasın· 
yaı·ııııq 8

1.> ' j s h t.ıt e IMr \'e vardır. Yaz cağ nuz. feci hid, bilnh re kraliçe Vıktorya t <1 •il aş ı ğı dOşnıemiş olan h8r 
lho~rttın. se böyle bir k nuoun g driue vin t decekdi mudi hu kf)şıd el ere 1ştı rak 

a l r1 ~ l ı uğramı bir zavallının mcıcııra Reııçber . ol D • ddık ola ede.-. ıır. 
• ( J • .. 1 d r Dor tm o r b p tıh" o e11 ne konu 1 ;;:;;;;;;;::::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;m; 

Hava te'-f ·1_~ ' 199~ seuı:ıidde Corc Ho· md uşk vled tkatm kırk neı ıenel odraı(23 Nisan Çocuk Bayram•) 
fl l ~ • • dü 1 d · . a • ı an sonra geçen er e 

fiin Ve k esını • an ıs~ıode. yirmi yaşlarında hapishanede ölmüştür. Sebeb- Çocoklar: 
jr d ll llntuna bır lngılız. bır kovun çalHrak mi? Ziilvallı ur.utulduğu için.. Bayramınızın ş .. n, Neıeli Eğlen 
ar ım et. kestıği ıçin y kalanmış ve hıp İııanılmıyacak gibi amma CC"Iİ olmaaını Ugretmenlerioiz, 

~e mahküm olmuştu Cezanın lniilİZ iAZeteleri yazıyorlar. f den isteyiniz r 

i 1 i n 
içel vilayeti daimi encumenin~en 
Silıf"eııın caıuıi keb ı r nı :ı hall~siııdeki husu!'!. 

iclarey .. ait t~kke ve illisalinde bulunan ikı odalı 
ev "'fl öııiine ı .. saclüf eden hir evlek arsa miilki
~ .. li ~aulnıak üu~re içel vilA~·P-li daimi enciime
rairH'e açık arttırmaya konulmuştur. 

Aruırm~ya konulan im molk.ün muhamnrnn 
heıl~li 225 lira ve muvakkat lPnıinalı 15 liradır. 

Süriilf'rı W"Y IAyıı had sa)· ıldığı taktirde ihalt1 si 
20 Nisan 939 tHrilıine rcıstlı~·an PPrş .. ube giinü 
saat 15 rl~ icra kılınacağından isLı • kl i lerin o giin 

1 b .. lli saatte daimi enciinwne ba~ vurmaları ih\n 

1 ohınur. 2-7-12-18 

1 l A N 
Mersin Ticaret ve Sanayi o~asm~an 

Sicil No. 115 5 Sınıfı 4 
1 _Mersin l\iisr ... Liy~ mahaHt'sind~ Kurtuluş so . 

ı k agırufa 7 No lu e vıl~ olu ran Türk ive Cu mhuri
yetı lii b ısındarı olup ftlersinin Niisretive malıalle

ı s i ıa.le ~ 1 ir ı ci sokagıııda 6 ~o. lıı yP-r
0

i kanuni ti_ 
I c ıreıgAh t'diıwn~k 23#3 939 tar:ihindenh~ri .topt~n 
w·rakttrıde Toprc.k mahsullerı ve saır r. ışlerile 

j ·ığ"aşan Hay Yah)·a Kurlula rı ticaret lak~Lını No . 
ıı• rd.,n ta~Likli g .. tirmesi üzerine 17 -i 939 tari
lı ı clP. 865 nunı "' ralı sicil+», TicarP.l karaunuuun 
42 m;tdcf~~İııt' göl'e ka~·t vp lf•scil P.ıtilcfiği hildirilir . 

i L A N 
Mersin Tapu Mü~ürlüğün~en 
llPnain kttriyP.~irıin Yağcı uı~vkiinde tarafları 

'1 .. hm.,l Ali vt> Çay VP. Çakallı huduclil~ ~evrili 

kaycl~n hir parçada l f> dörıiiuı larh tapurıuu 
Tt'trin .. vvt-1 302 tarih \' t~ 285 aıuma ralı Trı pu kuy 
.ıı ruucibincP. Halil oğlu Usta ibrahim uarmnda k a 
yıllı ikf'n ii~f> ~eo.-sinde vtıfat i l~ oğlu llalil ve kı:. 

zı llHlice~· i lrr~ f"tliip \Pr•"Seler babalarmın öliim

l•·rioi Miitea~ip diğ(~r ~:fyrı nıenkull~rile birliktt• 

aralarında tıaricP-rı yaptıkları taksirn nPtic~·;i lıu 

Larla111n uıii~tf'kıll~n v~rese<len Halile isabeı t>tti

ğiııd .. n VP ımklurrnrn faılalağırıtlau Lrnh ·ile llcılil 

l
uamına 30 d~rıiim olattık l~sci li Lalt.ıp edilmiştir. 

93~ s ... ıwsı ~a~·ısırım )'Prliııci p :• zcır giinli mPz
kt) r ıarla ıı •n lıuk uk i \'azi~·rti VP evs;.tfJ ı ı tahkik ve 
t .. t~ ı k rlnıP ~ iilerP- mah:t ili ,... nwı.~u r göndf"ri 1 p ... 

e ğ ı ndt'U ula~HSı olanların La~· in olunarı müdd~t 
zarfında mevcut vt\sik31arile birlik(~ Tapu mödii
,.,~ elin~ ve kt>şif giiuii d~ ma halliıu~ gdecek ~e
rnu ra ru ii raca at e ~· leııır lt•ri ilan ol tHtt r. 
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• • ye 1 mersın 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

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

eyn • 
Gündelik Siyasi gazete 

S
•I n • 11 Yı llıh fasılasız intişarın 

• da muvaf f akiyetini halktan 
gördüğü rağbete borcludur. , 

1\ 1 ER İ N • Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dilBklerinize YENi 
• M E 8 Si H sütunlan açıktır. 

ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle ·yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Yeni er ir Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
-

IXI~~ lID@W©Li fl~ir~OOOIL~IM lHl&~l?IL~~lb~ 
KİTAP G-A2' STE VE ~IECıv.t:UA. 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticarethanelere ait ~er çeşit Defterler [vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğendirmek şart ile yapllır. 
hariçten yapılacak siparişleı· kabul ve tezeldengönderilir. 

FOTO GÜN -ı Atatürkün • 

Adana Seyahatleri 
Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çektirmek istiyen 
F O '"r O G ii ne Bir defa uğramah~ır 
FO T O GÜN: Resim çeker. 

Yeni cıktı , 

Satış yeri : Sadık Al
datmaz kitabevi 

Foto Gün; ğrandisman yapar. 
Foto Gün; A motör işleri görür. 

ADANA 

Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 
.. \ dr fs: FüTO GÜN 

Bozkurt carld~s1 
.......... _______________________________ _ 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annverdi Li an Öğı·ı· nıııek isteyP,rıl~ı·e 
Fransızca Iı1uallimi 

HUSUSİ D E RS VERİR 

ÜcrPl il a ~ h llHhı ~lii şk iiJ JWS(• ııd li k (;ö~ lt> rnıt-Z. 

"'eri ve ağrısız siirıııel 

ı yapar. 
'fakir çocuklara parasız 

Şebir; Hariciode olenlara Mektuplada Ders verilir. 
Arzu edenlerin idarehanemize 

muracaotları 

Satılık Arsa 
Eski Isıyuva Özel Ana Okulu karşı

sında Bakkal B. Salibin dükkftnı arkasın
daki boş arsa satıllktır. Taliplerin Yeni 
.Mersin Basımevinde B izzet Işıkaya ınü· 
racaat ediniz. 

Yeni Meı!İn B sımeviode B salmıştır. 

Adres ; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

Y[Hi M(RSiN 
,.--
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone ı Türkiye Hariç 

Şerait içi o itin 

Se
0

nelik 1200 Kr .. 2000 K' 

Altıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

-~ir !JYlık 100 Yokh:r. 

Resmi ilioatın sabn 10 
Kuru,tur. , 

·----------------

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/o10 İrath Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSAL 

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 
h vadeden meseli sigorta ol-

1 duğu tarihten bir sene sonra 
1 vefat eaerse ailesi aşağıdaki 

paralara alır; 
Sii'ortalı meblitın 
% 10 u derhal.. . lira 500 
24 sene muddetle 
her sene sermaye-
nin % 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-
ğortah meblağ 5000 

lira 17500 
Sigortalı mebliğ, ancak 

sigorb\nın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLİ 

Vasfi Orgun 

Sağlık 

Eczanesi 
ersin Gümrük karıısm~a 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıb6i-

1 

1. C. Zi~aat· Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO TOrk lirası 

Şube ve aj•Dı adedi : 262 

Zirai ve ticari her n~vi Banka mu•meleleri 

• 
Para biriktirtıı ı lere 28.800 lira 

ikraıuiyP- vPrt>cPl 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
h esnplarında ~n az 50 lirası bulunanlara trenede 4 defa · 
çekilecek kuc'd ile aşıtğıdaki p!ôna göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Ad~t 1.000 Liralıiı 4.000 Lira 
4 ,, 500 •• 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

40 " 100 " 4.000 ,, 
loo 
120 
160 

" ., 

" 

5o 
4o 
2o 

,, 

" 

5.ooo .. 
4.800 ,, 
3.~00 ., 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıewıe içHıdf 
50 liradan aşağı dütmiyeolere ikHmİye çıktığı tak· 
tirde 0/0 20 faılasile verilecektir 

kur'abr aenede 4 defa, 1 Eylal, BiriaoUranuu, t 

hu:lran tarihlerinde çekilecektir. 

-----~ 

Ülgen Kolonya'la~ 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirJerB 
suhunet vedr. Ülgen kolonyaları, üJgeO 
l?syo?l;ırı, ülgen kremleri, 'ül.gen briyafl , 
ttnlerr, ülgen tale podraları, ülgen sıhh1 

korı-iaları ve sıhhi levazımatlarını ehvetJ 
fiyntla ·tedarik edebilirsiniz. 

UR.AY C.A!DE>ER! NO. 24 

Ülı.GEN ITRtYAT DEPOSU 

ye ve müat.ahzaratı ı 
ıbu/unur. 

--------...-;---------------------------------~ 

1 
N sa iye Opratoru ve 0oğum M ütahassısı 

DOK.TOR. 

Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hijstal arını her gfın8 - ı 2 ı f> - l 8 e kadar kabul muayene 
ve ted et vi eder. 

Bozkurt caddesainde 
ADRES: Y oğurtpaıarı 

No.1 

SIHHATİNİZİ K.OR.UYUNU'Zı 

-NASI~ ~I 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletinio 672 numaralı raporu 

Tl\.HLIL R \PORU 
Göriiuüş: B~rrak Kale"iyet; •' ıoo smH suya sarfolunau N. ıo 

mikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk . : Heuksiz ~l~cmu strtlik dt!recesi "Fransız,, ı 5 
Koku ; Kokusuz Uzvi mad h~ler İ'(İn sarfotunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o' tbgr. 
Sülfat "SO 4,, lilred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,. ,, 0.007 4 
Nitrat 0 No B,, ,, o.0040 

Tadl ; LAlif 
1"tAa mül; Mu te<Jil 

'Ni trat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

F~nnin t'U son us~ı.ıerine riayet ederek kaynoöığı yerinden ilıba: 
reu ıstasyona kadar ._ıçı kHlay~ı kAlvanizli borularla içi n'Jermer döŞel 1 

bellunlıavuzlara dökulm~kledır. Orııdan d~ bütiıo Fiziki ve kimye\11 
evsHfuu muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kioı' 
yHgerimize ve Adana Sıhhat Hakarıhğımu tayin ettiği Sıhhiye m ~nıtJ' 
ru huzurlarında darwıca nalar ve vagonlar KA YADELEN 'suyu il~ 
yıkljndıktan sonra doldurulmakLH \'e ağızları Sıhhat mP;muru tarafıfl' 
d.an nıiihürltırwrek ştıhrimize g+-Jmekt~dir 


