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1
l ~:zcı~~rı Gafenko eerlinde ~~:;:,~"~:}ngiltere 

t - 1 t d Dönemezler : ·op an ısı B M r . /\. t Bugün Hitler tarafın an 1 
fı · USO ını Ve on k bul-edı·ıecek ! . Pran:-:ızca ['.l'eıııps] g aze-
OpfantİJa· Hariciye Vekilimiz siyasi Ciyano ile görüş- a tcs ı son lıa<l i:;elcr ü zerine iıı-

b
hddiseler hakkında tüler B. Gafenkn; Romanya hudutlarının tadi- eb·~iı1toreııiu tuttuğu ~iy:ı:;ettoıı 

· a ı ~eden baş nıalrnlo~iıule 

eyanatta bulundu Aııkara 18 a a. "Radrodan" lini katİyen kabul etmiyor ~ i iylo <liyor: 

Aııkara; lS a.a. [RadyoclanJ Romad,rııı bildiriliyor: \ l f > l ]\ 1. . <l I k l k Buyük Bri tun ya uzun müd 

unıhurir~t Halk Partisi \ II · del AlmEınyauıo askeri ka l kııı 
• (J 

1 

Mac:ı• naıırı bu gün B Mu 1 n rnra; ıs a.n. hıulym an :-;urotte nr gün n ıa ·a :H'a · 
b • sol ini ve hariciye nazırı Kont Berlin<leu hiltlirilivor: 1 tır. B. G:ıft>ııko .: iman :n·ı-
~'lec}ia ' ·t 1 l · . l . masının cm sonunda f ngiltern 

. h ·~ '- ru m · mgiiu saat on C iyano ile görüşmüştür. Borlinll trit nwkto olan B.o- d ve ua;r, ırı Hı be nt.ropla ngıl il 
1 1 " 1 . i 

1 
. 

eşte c Nnzır l ur, Hom ·ı Berlin b ı · · nı ~ em P~l' erıu to l dıt edebile 
ı-,eyhaıı mohıısu llilıni manya H ari<·İ\'o ıı:tzın B tere ve .Fraıı ~a tarafından vo-

1 
x. k ı . ld k · · D" 

O çerçe\'esi d:ı t1ilıude ı;a•ışrıcaklar · • ' · · . . .. . .. .. cer,ıuı nuu en Qe · nmıştı . .. 
t tanın rohıligindo toplanmış- dır. Gafonko Horlin<lon sonra l·ılcn garautı n;ı;orıııdo ~om- ha 93G da bilP ln gı lı z kabinesi 

ır. i Avni zaın ırndıı bu devletler Lon<lra,·a ıridocok YO Loıı<lra l ~o<·oktir. Bu gar:uıtiııiu bi rl Almnnynuın 7 mart darbesine 
Ru t ı 1 H · · ,r 1 · · · - k k - · ·1 · ~ı> · ·u k 1 t' f'l ı ı ... ı · k k ı r·f bı· · t d Jc·ı· op untH a ancıyc e- organı1.ıı~1 oııu ıc•.n yu "bO umıt I uan ~onra an~o gı ortı - ura ara ı ı:._tı :wa.gıııa < nıı·. ııa :1.1 r- arşı anca ı ı r zecr ı e 

· 1 lluiz ~iikrii Sarfico.~lu go- ler beklenmekted ırler I da iiy giiu knl:H•aktır. <laH tomıırnt ıstenP<'ektır . birle mukabele edilmesin i ı srar 
Çeıı haftaki hovanatını itmam . . Bal kan anten _ıını dı:ıf'tı.tmak 1 R. Gafenko ·:nın Hitler J Roıııanyn Hariciye nazırı la ist mem ış miydi? ııra 0 za 
E!Qe • ıçın, Yogoıtle\'ya ıle :\lal.!nmılanı ) 1 •• .. • 1ı1aukt k-ıbiue , lugıliz impnı alor 
d 

ıı, ~iyaıoıi lıadi.-.('ler lınkkrn- hiribiriııe "'ak la.,tırmak emelleri tarafından Jmlml edih'<'oktir. goru~ıııelerı c. ıuısııı_dı.• .Hoıııa_n 
a be 1 v d 1 k t luğuııurı can damarı olan hind 

L· yauntta bulunuıu~ ve basienmekterlir \Bu kabulden :-ıonra l'Ci;llll zi- ya hudutlnru.ııı.• t_a ı un .. ·.a ı-
1>1r k yolunuhaı~ anın B abeeistnu':l ) er 

ço - hatipleriıı sOJ'dnklnrı Ce~eıu·ııarı~ta yarot hitam bulacaktır. yen reddettıgını do ~oylıye-su 11 !eşmesi tehdi t ediyor kanııa tın 
a ere tatıııı·ıı c<lı"cı· covaı>· ' T 1' ı· <l l " s' kt· ı l · ..._, azır ,er ın o ıu . .,u ı cc · ır. deyd ı . o zaman og illere yalmz 

.ar vermiştir. Romaya hücum ediyordu. Bun 

1 
Verilen cevaplar unıum1 I Hariui.ro Vekiliuıi7. İngiliz, Fransız, ita/ Fransadaki /ta/yan Birliği llar ıu iso ne ticesi hnly ayı tama 

~tce tasvip cdilnıi~tir. l B. Şükrü Saracoğlu yan askeri harekatı • miyle Aımauyanın kolları arası 

l·rana g· ı·den heyetı·mı·z ı d J. Bır harp olursa Fransa Cum- na alılmağa sevketml'k oldu. evam e ıyor İngili z h ükumeti teUlea Bo· 

Ankara 18 a,a. "Radyodan• \huriyet ordusunda yer alacak hemya ile Mora vyanın _ ie~aliu 
T a h r a n d a Cebelıtarikt~ n bildiriliyor: • den so nra Romauya uzerınde 

Bu sabah lspauyollara aid ve F aşıstlerler harbedecek Alman \ eh lıkasi hissoıu_nmn )' R e • mevkie lıir Italyan suvari alayı başla yınca düşmüş tür. Zıra Ro 

uyük tezahüratla karşılandı gelmi~lir._ . Birlik Reisi böyle söyledi. manya Karadeniz, Boğazlar, 
Bır su varı ıtlayı daha gele 

1 

Anadolu ve BağdaUao sonra 

Tahran bir ba"ram günü yaşadı 'cektir. • 1 Ankara; 18 a.a. [Radyodan] ~a<lığııu bil<lirıni~tir. Hind i ı:;taııın kara ve hava yolu 
'.T Cebelilarika Fransız cüı.ü 

" L'ı·ıın"!><la bulunan ltal.van- Birlik r oi:ü horlıaugi hir demektir. İo gilt~re, ananelerinin 
"''-Dkara 1~ a.a. [R:.ul;ı·o<lau] t:ırnfındnıı kar:ı,ıl:uımı~,tıı-. tamlarınıo ge!mesi beklenmektA .c • 0

•• r ' luırp vukuuııtla li'ransada. hu- en derin his iı e, ş iddeıl i bir ee 
.Ajansını lımmsi muhabiri 1 'l'iirk :ıflkodori trcııuon dir. lar birliği mensupları <·oıui- t ı ı o 1 · On altı Fnırıı;ız harp gem i lunau ta yaıı arııı uıu rnrı- kild ~ hareke t göstermemezlik 

'l'alı • · ı · ı <') ı · 1 ']' .. ı b yet roit;i Koı-ısina'in riyaı;otin-randan hiJdirİYor: llH 1 Ol'. 11 ornu 0 nr' :ıy- si Cebelütarilnaki fagiliz filosu •, ~ · yet orclmm ile lıarp e<locekle- edemezd ı. 
Du"n,· 'I,alıı·an ı· ·~··ı·n ıııı'l) Aı bı"r· raklaı·ı ' ' C ıııfü.: ik :t olilu!!'.u · ı ' t k t kt d' de bfö.·iik bir toı)Iantı yrtpmış . . .. t . u . tl n· d - 1 k . ' b ~ · .., na ı Lt ıu ~ ıne " ır. rını ve mu eal'l'ız ı! a~ıs orc l unya e mustem e e ıtı a 

&evinç günü ,,ımu~tnr. Tahran Jınlc1o kar~ılıyanlarm üııünueıı 8 ff 11
• • lardır. kar~ı koya<·okl:ll'ını , Faşist le- riyle ikinci derecede gelen Frnıı 

~kaklarına binlerce '.rakla1· geçtilor. • UZV8 in mesaıı Bu topl:ı.ntıd:ı ı·eis Fran- rin ~"rnu:-;aya kar~ı yapacak- ! sanıu da menfaa tleri lngilte ro!e 

l tıruhnu~ hunlar, ~rı~ır YO Tiirk YO 1 raıı hnndoları ve Bulgarı'stan :omda 900 hin, 'fuııusta 100 ları harbin E' ran. uya <loğil l yakındır. Onun İQin, Parıs, 
t'tak ba.yraklarilo ~ii:::lonıni~- tarnfmdan milli mnr:;;lar ı;a.- bin .i.\morik:ula yedi milyon ınodoııiyeto kar~ı olJuıı-unn, 1 Londra hükümelin in oııun dai 
ır. Tiirk ıııiifreı;esinin hura- lıııdı . iki dost <loYlct ~\lhay- Ankara 18 s,a . "Radyodan" ~mir meııılokotler<lo do 25 bin 1 ma İ "i olduğuna k ani bulundu 
'a ı Sofvadan bildiriliyor= ehle edilecek zaf(•rin iso ıııe- j 1 

: nıuYnsnlatı ,.o hurn<la ha- l::ırı biı'lıirlorhıi :::olfuulıyonlu. H Ruıveltin beyanalı bura İtalyan mevcut olduğımu ve denh-ctiu zaferi olacağmı söv 1 ğu bir sıynset ıutmnsındao m em 

~ır .bulunmasını g<iı·ınok saa- ı Hnlkm en~kıın Yo :-;nrninıi te-i da hüsnüniyetle k~bul edılmiştir 1 t ı " f' ı .1· • b · lt ı · nundur 
detı 

1 

buna ırnı:ırnıı a : ·an ıııı ıısu ouı ve n ıse a yanın za- Bununla beraber, saklama 

t 
no orişeu bfaler bunu unu zahüı·atı nra .,ıııda Talmııı ~o- Harış içın yapılan bu teeebbütı ) "!l-u.ı nun lıeı;ıto hiriniu hariyte - feridir. <loıni~tir. c.>a lüzu m yoktur ki, bütün bü 

l 
lU.az hir hntıra olarak • ak- knkların<l:m gct;ilıli. Bulgristanda lıüsuü ~uretle kat __________ ..:______ _ ' 

ly ı yük karar lar g ibi lnglliz hükıi 
. aca~ız. Bii:·iik elniıııiz ho.vctiıniz eıianmaktadır. Lı Ta 1 b t:ı .. 1 ı.~ ra n san 1 n e e metinin bu kararında da bazı 

1'ür~alu·aıı~ ml~va:-;ala1 eden ,Prcfiıın hı~giin hiiyiik hir zi- /ki İtalyan dağtabu 1 tehlikel er vard ı r ve b ir kerre 
---k lıeyetı' hır İran he,'cti 1 ynfet \'Pr<lıler. 1 A k ....... 1 Kasketleri söz vercı ı kten sonra bir d oha 
---::---------:..· __ .______ 1 ru ispanyada s er 1 geri dönmeleri mevzuu bahsola 

Kızılay kurumu' 1 ı~:k:;:;_,~~l:~::~[!;~~~~!~~~ 'l,edbirleri Talebe=.7ı:rinin, bilhas maı.Alm anyave İtalya medeni 
·' sa kız tal ebe serpuelarınıu keu yel ve kendileri z ararına dor be 

Umu m"I heyeti• Senel ·Ik 1 daha L paııyaya gföıdorihliği /ta/yan gazeteleri· d ilerioin de hoşlarına gid ucek ve il hak siyasetle r inde d~vn_m 
h:ıbor alınıuı~tır. şekilde tesbili için Maarif Ve kA l edecek olu rlarstt, çıkacak bır ıh 

toplantısını Yaptı Van
.la "ı'r zelzele ol,lu nin idt-lialarına göre !etinde te tkikler J&p ılmaktadır. maf, bir mucize olmadıkça, un 
U U U • • ı Başı açık dolaemağa alışmış eı l halledilebilir bil miyoruz. Sul 

M h . Nıste seferberlık oh u orkek taıobe için de mesela ha bo ğ1ı 1ı ğını biı· cok d~ra isbat 
er ezr umumi ibra edildi. {( ongre milli zayiat yoktur f ro7.et şeklinde bir ahlmet kabul etmiş olan Fransa bu gun her 

Şefimize tazimlerini bildirdi. • Ankara 18 a.a. "Radyodan" Varmış ledılmesi düeünülmekte olduğu şeye kareı koymıya karnr ver 

Ankara 17 [R ] (~ 1 , . Saat 11,30 da Vanda bir kaç Mildno a.a. - Korrigra de! haber ahnmıetır. miştir. 
.. n.a.. adyodaıı , ocu \: l11sırgoıno knrunıuna saniye denım eden t,;iddetli bir la Sera Fransanın halyan budu -----·-----

'.Kııılay ku A ·ı .· · b ' ld' · d d N. d l h 1 s ---- ----. rnıııu uınumı Iıo sevgı eı ını ı ırınoq karar zelzele olmuetur. Haııar yoktur. un a ıce e ıarp avzasıoı o ---_____ ------
Yet· D " ' n . 1 . 0 ktor Ma;r.lıar Gcrıııe- altına ahııı~tır. şiddetle körüklediğini yazmakta 
nın rıynsetiıulo toplanıııı.,tır. Ha\ Yok.il doktor Refik Sayda- Tedavüle çıkarılan dır 

Bu toplantıda 937 _ 93 ıı.ıa 925 yılmdnnbori. kuruma yeni banknotlar . Bu gazeteıo göre tahkimat 

yılı lıesabntı t tk· rıya ·et etıııek surotılo yaptı- Cılmhuriyet Merkez Bankası! gece gündüz devam etmekte ve 
d·ı e ık ve kabul . . 

e ı erek ıuorkezi ""' A .b ğı hızıuct dolnyı ıle ve füzii· 15 ikıncı teşrin 1937 tarihinden halk Fransız aerekleriüiu nüma 
d·ı . •uUuıı ı ra ] · d 15 ııisau 1939 iarıhine kadı.r ye . . . .. . . 

e ı ınıştir. ' ğüıı c lincı ma desi ınncibin- ui harfli banknotlardan yışlerıuı gormelc ıçm kışlalar 
Kongre Milli . ı co, fahri reis vo nzalık i.inva Beş lıral ıklardan 40 827 920 önünde toplanmak tadır Şehrin 

Şefiınızo t On 27 16'> 780 . -z· ı , a- nı verilmi · YC fi.''l'IC'l diı)I " · · .. cıvarına hava mudafaa topları 
·1ln. erini, BlUlvek .. I :;; '" • ouı Elli 28 889 OOCJI 

' a ote· Mili t 1 d'" .. 't · l " k ll.l.oclisino derin sa,.' 
1 

e 1 onur ı asını uıuuını ıeyet Yüz 
11 34.351.300 kurutmuş ve as er nakliyatı için 

---. "gı a1·ını, knbul etmiştir. bütün hususi oiomobillere vazi F H 1312aı ooo ransa 8fİ• ingı·ıı·z • fransız Cemen yüz otuz bir milyon iki 

C·ıye Nazırı yüz Oluz bir bin lira tedavüle 
konmuş ve mukabilinde eski 

donanmaları harfli banknotlardan aynı mik Pa,,·. B~"u'"k elçı·- tar banknotu tedavülden kaldır 
1.1.,,. rnıetır. (a.a.) 

"1ı ltıizle g6rüıtü Planlı bir surette 
Paria ~ra; 18 a.a. [RadyodaııJ ı hareket edecekler• t 

F ~tl hHdı· ·ı· ı Ankara 18 a.a. "Radyodan 
ran rı ıyor: ı D . 8a lI . . eyi Heralrl gozeteeı yazı 

Bonne 'l'" arıoıyo nazırı B. yor: 
kabul ed:rkiye büyük elçisini ! ln gil ı z Fransız donaıımaları 
ranın J .. tek 'Paris ve J.JOJHl- . plAnlı bir surette hl\reket etmek 

23 NiSAN 
Çocuk Bayramı ve Hartası 

ıııh ili<. gUnUdUr. Çocıık Esirge 

me Kurumunun O gUo dağıta 

cağı Rozetler e yoksul yavrula 

rın sağlığına bakılacaktır. 

• 

yet edilmietir 

Geceleri jaudarmalar evleri 

dolaearak silAh altına çağrılanla 

ra seferberlik emrini tevdi eyle 
mektir 

halyan gazeteleri, Fransız 
hudat mıntakasında Nice Dra~u 

i~oan ve dHter yerlerde ltalJllll 
ların Fransız jandarması tara 

fındıtn tevkif edilmekte oldukla 
rından bahsederek bu tevkifate 

~··--=-= Haberler 
Fransa ile ispanya arasında 

-------
İspanya tamamen müttefik kalmak ~ararm~a 

Ankara 18 a.a. "Radfodan• 
Paristen bildiriliyor: 
Fransa ile ispanya arasında diplomatik müzakerelere devdm 

edilmektedir. 
ispanyanın Fransa mümessili ls pEınya hükumetinin temam ile 

müstakil kalmak kararmda · olduğuna dair Fransava temina t 
vermiıtir, 

8. Çemberlayn • il alifaks mülakatı 
Ankara 18 a.a. "Radyodan" -
Londradao bildirilivor: 
Baıvekil Cemberlayn Lort Halıfııks ı 

müetür. 
k abul oderek görüş 

Almaa gemileri Ce~elüttanka gidiyorlar 
1uk11ınef . tedirl or. 

ları ıuiizakereılmı;,,lol ykakptıdk- Malt nde ıahüm etmiş 

şiddetle bücfim ediyorlar 

Giornale d'İtalia FranEanıu 
olan lugıliz donanması filen şi Ankara 18 a.a. •Rad ·ıoda n" 

bu , maldeni:ıi ile Man& deniıini kout halyanlarn lrn:şı seferber olduğu Almanlara ait ik i z ırh lı H:i kro~ezör birkac lorp ı l eımol de ...... ·' or ıa • ııı a 1 ır 
goru~uıü,ttiı·. • 1 ng ı z dorJOumaı:1 faalıyette 

lunwaktadır. rol edecekLir. - uu f&ıı1or nizinde toplanmıelır, Buolat· Jspnufol topraklarıun gıdecekl "ıdır 



• 
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Altın, platin ve gümüşlE~e .hak~ı~da Halkevi kitapsaray ve Londradaki 
eşya damgalanacak bır ıstatıstık vayın komitesi işsizi~~ •.. 

Nüfus, aile, arazi ve ' " Bafvekile IJirıbp,çıJk 
istihsalat Evvelki gün toplandı ve ba~ı metre boylfftdtrbir 

Yapılan letklklere göre Ege üh • k l /ı 'J• m ım ararı ar oer.ai 1 art·no-•al •'•••l ı 
Bu gibi eşyanın ayarları 

. mıotııkasıoda nurus yek'Onu 2, 144 r n .,.._,.. ı-
. _ _ 767, çiftçi ailesi miktarı 484,344 . Londra, (a.a.) - KebinenlD 

Altın, platın ve gumueten yirmi beş ve gümüş kaplama e& dQ Halkevi Kıtapsaray ve Ya-ısına, köylülerimize parasız da ıti• r • k müzakereleri esnHında •ınn ı 

tesbit edilecek 

her nevi e~ya~a . damga vurulma yanın ber parQasından da on ve Ege bOlgeslnde çiftçi aileleri yıo omitesi evvelki gün ev bi· ıııtılmak üzre bütün haJ'8D bes sizler harekeli,, azasından oO 
sı mecburıyetını koyan kanun yaldızlılarıu beher parçasından i ktlkl ı i 

2 
j nasıo~a toplanmıştır. Bu toplan liyen köylüleri alAkadar eden •e l<let 8a11vekAlet binasına yaklse• 

. . K t - 1 . 1 n n e er araz ,478,148 bek tıy& ıdare hey«ti ba k B w proıes•.• a~u ay ~ncumen erın redi buQuk kurue olarak alına tardır. Ayrıca 711 63l hektar çayıt F .. . · i ' a~ı . • Veteriner müdürü Hfteameddin rak •pek muhterem Sir Nevill• 
ce &etkık edılmektedır. 1 ' uad Morel de ııt rak etmıetır. K C ıf . caktır. 115 bin 855 hektar otlak ve va . . . aradağ tarafmdan cKıl kurdo:t hamberlain"e hitaben ıuıltıı 

Bu proıere memleket içinde ı Yukarıdakı hükQmlere tAbi 
1 4 056 378 b kt 

1 
k ,Y Toplantı de lçeı dergısının muazzam bi~ kar\poetal eer111d

1 

. a, , , e arı ise mera., · 1 k b-t . 1 adıyle yaıılan bir eaerio broıür , r--
satılıtla çıkarılan ; altın, pl4tın ve eerayı dükkAn ve mağazaların "enı ay 1 u çesı yapı mıe ve &eşebbüe etmielerse de polis b&JO 
gümüeten mamul eeyanın değe· da bulundurulan amili ~e sahip vardır. Mahsul vermiyen arazi dergi i~lerile muntazaman alAka eekliode tabı ve teuiine, Halk larm binera airmetine mlot ol 
rioden fazlava satılarak halkın miktarı 2,276,950, orman miktarı dar olmak ve derginin gilnügü- evi salonundıt muntazaman kon- mu•tur. 

" leri bu projl'lnin tatbiki tarihin 1,773,238 hektardır. w s iğfal edilmesine ve zarara uğra den itibaren altı ar iQinde darp nüne çıkmasını temin eylemek, feranslar tertiöine, &oplanhların Halk takriben bir buouk ıne 
d 

Egede 110,04.1 ton yaş meyve yazı ve tashih i .. lerini aörmek k k ı k re uzuniu"'anda fto bı·"me•"'e t' 
maslDa mey an verilmemek te hane ve damga matbaaın mü 293 ıı:oo d d 11 A 7 "" e sı sı yapı maıına arar ver· " " •· ... ,u a e i mon, ~,5 3,000 por ni .. Ji"1'inde olen bu kar~pn,ıatı 
muhtekirlerin suiistimallerine ni dürlüA'Q ile damga memurlarıaa t k 186 üzre Ueretle bir memur alınma· mfştir. "" 

5 
.. ~ """ 

11 a , 1,000 turunç, 20,684.,000 a· ~------....;. ____ ....;.;...-...;.,,.;.-.--- ~eı,rederek e.-ı.ıenmiıtir. 
baret veri1erek emni 11et ve iti· be 1 · le mu· racaa• ed"' 

15 

~ yanname ar1y • ..., ded demandaltna lstlbsal edilmek Yen ı· B. M. mecıı·sı· Hareketi tertip edenler kar' 
matla alııı veriıı yapılmasına im rek mevcut eeyayı damgalattır tedlr. postalda Chambe~ain'i dikıaıöt 

v ma m c rıy . lere dost olarak ve lngiliz iettiı16 kan vermek üıere bazırlanmı"hl" k e bu · etı· ade ! olacaktır 

Projenin esaslan Bu gibılerdeo alıoaoak damga Muvaffak olan o·u..,retmenlere b.. rine karş ı hasmaoe bir tarzı b• 
Kamutay encümenlerinde tA resminin nasıl alınacağı yapıla 1nas1 raket iuihaz ederek İogiUerefll 

dile ağrıyan projenin ilk madde oak bir nizamname ile gösterile ihanet etmie olmakla hbam e'' 
sine göre, memleket içinde satıh oektir. Diğer hakiki ve hükmi I' akdirname g'dn- mekte idiler. NQma7i9Çiler der 
A'a çıkarılan her nevi altın, pJa.. eehaınn sahip oldukları eeya sa derildi Beşbuçuk milyon lira sarfile hal JBrdımda balauutma11nı, il 
tin ve gümüşten mamul eua ile tıhğa cıkerılmadıkQa bu mecbu sizlerin sendika •arife•ine ~re 
kaplama ve ıaldızlı masnulha riıete tabi olmıyacaktır. Darpba Mesleklerlndemuvaftı1kıyetle ınuazzam bir biııa yapılıyor Q8h1tırılmasını, Jeraltı &JQ'ıPslC 
arar derecelerini ve mahiyetle- nede evelce damgalanmııı olan eş çalışan öğretmenlerin haklarında ıarı ineaemı ve. Sovıetıer ~irliıı1 

rini gösterir devlet damgası vur y~yay en iden damga vurultnıya verlleo röporlar Maarif Vekaleti An karada, Yeniıehirde Türk l lisi inşaat ieleriyle meegul bulu ile bir ittifak akdini iıtemekte-
durmıya sahipleri mecbur olacak caktır tarafından tetkik edilmektedir. devleUnin ııerefiyle mQtenasip nacak komiaJon \arahnd4n ıa dirler. 
Jerdır. Tüccarların yabancı memle Bu raporların tetkikin.den olarak yapılacak bü1ük binala 1 pılmıe olacaktır. NQmarieQiler oeltitdikten 

1013 

soo a b zı ö"" etmenlere takd ra posta miivezzileri. k.utpoatall 
Pırlanta, el mas ve sair kır keti erden getirece~i bu projeye r a &r ırna rın ilkıni teokil edecek olan Tür i e-· ı b- ük b · · · · · me gönderilmesi uygun görUlmOş k" B- "k M·ıı t ~· 

1
. . b. ı ~r e uy ır ıneaat ıvını Baevekaıet bioeıuna aetirerek "' 

metli taıılarla lelenilen ve ta& kıy t&bi eeya ancak damga memur · ıye UJı.t ı e mec ısı ına fertltırıo deruhte etmesine imkAo pıcıra teslim e'mMtrdı·r. 
ve Vek41et bunlara alt takdirna · · . . 1 . , w 

metleri satıea esas olan eşya ile lukları teekilAtı rapılmıe olan sınlD ıneaatıoa aıd 1~ler ıle mee ı olmadıA"ından ıntaat tirketıere 
vezni üç gramdan aeağı olen mıntakaların gumrüklerinden so melert Mıuıriı mDdOrlUk.lerioe ıön gal olan hususi komısyon, her verilecek ve bu elrketlerin ortak 
m4mulata damga furulmak mec kulabilecektir, Bu gibi eşya gilm dermlştlr. türlü hazırlıkları ikmal ettiğin !arından iein sonuna kadar 81rıl lulnaı ldlın Yur~u 

k ı . d -h- 1 k Tudlruame alan öğretmenle d · ı d b 1 buriyeti roktur. Bu suretle bu rü idare erın e mu ur enere en ve pro)e er e hazır ulan mamak hususunda teminat ala 
,,, rin ekseriyetini Millet okullarında d d · b 1 proje bRzı muafiyetler kormue damga memurluguna sevk ve allan an Jenı inanın münaka · caktır. A1rıca fenoi bi89edarl:.r Muta ~hir f ;ilkb.alıtlt 

gezisi yapacak bulunmaktadır. damııalandıktan sonra iade edi ders veren Oğretmenler teşkil el saya konulması ıekarrür etmietir dan en az yarım milıon liralık 
l kt

. mektedir. l ...,.._,) A •· d y · h. d d Altın eeyanın ayarları binde ece ır. ~ nDara a, enıee ır e et bir ineaat i&ini bauardıaına da 
500, 580, 750, 9Hı ve gômüe eıı- Berat.erlerinde eahei islima Leyli mekteplerde let mahallesinde yapılacak olan ir vesika istenecektir. Şirketin Gülnar ·uu&\Jsi" - ldaı11° 
yanın ayarları binde 800, 900, line mahsus olarak beraber ge Büyük Millet Meclisi binası . mali '1'aziutinln tt:trantisine bil yurdu ıporcutı.rı Gülnare bPf 
pU\tm euanın da binde 950 ol l\ir~cekleri, bu proje hY,kilmleri pansiyan iicreti nın yapılan ineaaı keeifterinde bassa ehemmi yel verilecektir. saat çeken Valaklar keetirici )o 

duğa takdirde ayarlarını göste· ne giren ene, eatılıQ'a Qıka~ılma Maarif VekAleU. 1939 senesi 4.779 669 liraya çıkacaaı anlaşıl Hükdmet merkeıimize bü lu:vla Mute kadar bir · ilkbabBt 
rir detlet damgası vurulacaktır dık9a devlet damgasına tlbı ol ıartıoda leyU mekteplerde talebe mıe ve bu taebsiset ayrılmıetır. ıük bir güzellik ve ih\igam ve yürüyOeü yapacaklard\r. 
Altın ve pl4tin ayarında binde,mıyacaktır. den alınttcl\k pansiyon •ucretlerlol Binanrn inşaatı eksiltme ile iha recek oluobu binanın inıaatıdna Burada göeterit kic>lu uOarafıO 
hee ve gilınü"te binde 12 nizami Bu projenin tabiklne aid bü tesbtt etmiştir. VeklUetlo bu hu le edilooektir. İhale mayısın son büJük blr tıtna gösterile liAD (Ümit okula) aduıdaki p;,e' 
müııaade vardır. • tün masraflar ile elde edilecek sustakl r.rnrarına göre: günü Türkiye BG1ük Millet Mec cektir. temsil edilecekı Mut ,.ıwrouıarlf 

Altın ve gümü& kaplama ee varidat büdcede maliye vekaleti Galatasaray lisesi 240, Eren p .ıı. Ü JSO k. le bil' de vele)ıbol maçı , ıapıl' 
k d l k h i f l azarı gun ı· Tr.r..rk ı spor ,kurumu k• 

yaya (kaplama) fe yaldu:lılara ıımıo a açı aca usus ası köy kız lisesinin Uk kısmı hariç u ce .ır. 
yaldızlı) kelime ve remizlerini larla idare olunacaktır. olmak Qzere, lstanbuldaki ' diğer /emetre dahilinde tahsiaatı İlçe öğretmenleri de zafet 
ihtiva eden devlet damgaları V!J yatılı mekteplerle İzmir mektep b • •ki l 1 banamı tatiline môsadit nieaoıı> 
rulacakıır. J Bulga(İStandaki Nazi teşkilatı lerl ve Ismetpaşa Kız enstıtUsO ısı et yarıf arı Ankara, - Maliye Vekaleti ı 22 

inci cumartesi gOQtı okul • 
1
' 

Altıo ve platin gümüıı eeya 200, Erenköy kız Jh:ıesl (ilk kısmı) yapıldı evvelce TUrk Spor Kuruqı,una a· tilindeo sonra liafUete · iıttrıı.~ 
ile k a pi ama te fal dı z lı eşya da ğıl~ıktan sonra •• Balık esir lisesi 175, Erzu rom Beden Terbi y ee i loel bölge- yırd ığı 239 bin 570 lira ile, genp ioin . karmak amd an ' iz in '' iııııııııl 
damga vurdurulmak üzere cev Usesl rn5, Adana, Bursa, Diyarba si Mersin bisiklet yarıelarıoa ge lik teşkllahna tııhsls edilen 111 lerdır. 
herlerioin tahlili ile erarlarının Niyuz Kroniki gazetesi Sof· kır, Kayseri llselerlle Bursa kız çen paıar günü de deVAm edil- blo 600 liraya mukabil bu sene Oe~çlere muvaU•~iJMitı~~ 
teebiti iQin darpane ve damga ya mubabibi bildiri1or : öğretmen okuJu 160, Edirne, Kon mietir. Beden Terblyes\ Umum mUdllrlb f b~ ~evı. hareketlerinin r-'ıemad• 
matbaa&& müdürlüğüne ve mer Bulgaristan hüktlmetioin ya, S\vas, Kars liselerlle Qanakka Yarıe 160 kilometre ılzerin- ğU lç!o 351 bin 170 Ura tahsisat nı dıJerız.===== 
kez ile vilAyetlerde bulunan dam Bulgarıstaodaki Nazi partisini le ve Manisa ortaokulları ve bil de yapılmıştır, Yarıeta 5 saat 20 konulmuştur l T t L• rJ." • l 
ga memurluklarına ibraz oluna- daQ'ıtmasındao 8 0 n r a bunun umum sanat okulları 150, Trab dakikada Mersin İdman Yurdun Diğer ta~ısftan 'yarım 1 mtıyon f lfSUI a llQNUi lf 8 
caktır. Berlinde ne akis uyandıracağı zon lisesi 145, Kastamonu, Gazi dan Seyfi Kanan birinclliği bir lir& ile bir umum mbdUrtolr bina Lriii · ıd 

Yukardaki hükümlere göre merakla bekleome.ktedir. aotep, Yozgat llselerlle Bolu. Ay dakika farkla Hikmet ikinciliği sı inşa edilecek. bir buçuk mil· autUSU yapı 1 
Bulgaristan, ngillere Fransa kazanmıelardır. 

tacir vefa 4milleri tarafından oın, Avrupanın cenubu şarkisio dın, Maraş ortaokulları 140 Afyon y 1 b b' .ki t yon lira da )JlUplere yırdım ve Tersuı (H1111Uıi) -
tevdi olunacak bütün eera için k KDtabya llselertle Bilecik orta d ··rt k~P.1 ~0t. uk ~sı. e. ıarıema dl""er spor işleri için sarfedllecek il• de tecavüze karşı te"kil etme 0 ısı ıe ıra e~mıetır. & Ooktanberi beklediQimiz 
l\mili veya tacir ve rahut mAden arzusunda olduğu sulh cephesi okulu 130. Niğde ortaokulu 120 ff • • , ur. Bunun için umum aılldUrUlk bahar tan 99 at koeusu paı•t 
vekilleri tarafından bu euanın etrafındaki faalıfetleri diğer Bal lira. altevı temsil ~olu 23 Nısan ,2,5 mılyon Ura tabslsattt IOzuoı günı'i istasyon Ci9arındaki ett.b' 

cinsi, mahiyet ve aıar vezinle· kan devletleri gibi all\lu;. ile ta· ;fa L"ır tems"ıl verece~ 1 göstermiştir. da Ce7hao, AöaD& fe MereiodB., 
rini gösterir bir beyanname ve· kip ediyor. Bulgaristanın ı bütüo Demiryollarının U U 
rilmesi mecburi olacaktır. Sair ümidi, kendisinden alıomıe olan D k. . gelen ıtlzle.rce )lıalk ve TarsıJ~ 
eahıslara ait olup satışa çıkarı· bazı taprakların netice itibarirle memurlarına Httlketi Temsil kolu 29 Ni- 0V 0 } fil lulalln letirakiıte çok heyecsııl 
lan münferit eera1ar beraooılme tekrar iade edilmesi ihtimalin- kolayltğı sandg Ev müsamere salonunda ~ bi?etkilde nihar•t bulrDGt&ur, ıı• 
)erinde ayar ve mahir etlerinin dedir. cKanun .Bdamı• piyesini temsil Bir deve k·af asına 'ioeleri ıırasiy)e bildiniyoruz: 
gösterilmesi mecburi olmııecak- Devlet Demlryolhırı umun) edeeektir. 1 - Tay ~oııusu 
tır • Dobrucanın iadesi. ihtimal mQdQrlOğll Haziran 1939 tarihin· Provalara baelenmıehr. aopayJa cOUran atihi- (M~kAfaı: Birinci1e 10(), iJıill 

Darpane fe C1amg11. matbaası 
müdürlüğü ile damga memurluk 
!arına getirılecek olsn eeyanın 

tahlili neticesinde belli olacak 
ayarı bunların beıannamelerin 

deki nizami ayarlara uygun Qık 
tıQı takdirde devlet damgası vu 
rulacaktır. ArerJarı beyanname 
deki ararlardan aeağı Qıknnlar 

sahiplerinin muvafakati eartiıle 
daha aeaı?ıdaki nizmi ayar dere 
cesi üzerinden damgalanacaktır 

Bu ııekli kabul etmiyenlerin eua 
ları ile ayarları en aeatı ayar 

derecesinin aeaQıeında tesbit o
lunan eua al4kadarları huzuriı 
le kırılarak geri verilecektir, 

Ahnacak damga resmi 
Dttmga resmi olarak altın ve 

pl4lin maddelerin her gramından 
on kurue ~e g(imiie eeranın be 
her gramından 25 santim alına 

cakhr. Altın ve pll6in enanın 

Jlaplama resmi beher parçadan 

ki Bulgaristam katı olarak Bal· den ttlbaren memur ve mustah· • • ' oire 24 Hra. 
kan müttehit cephesine ilhak e· demlerinin basta olan aileleri erra Deri sanayiimize b.ını '6/dü.ri:lü f Bu koıara 'J, fBJ Jiflirak •' 
decektir. Fakat eimdiki halde dıoa refakat edecek olan çocukla Çanekkele- · _ eanakkalenin m-fo Ünal ismindeki tar birıiııC1' 
Romenyaoın bu meee?eyi görüe rın da meccanen mıkllni kımırlaş materyal Karaoaviratı !cöfQnde t 60 1 raıta- Sabiha kısrak ·tar: ikioo~tceJı:0if 
mek istediAlne dair bir emmere tırınıştır. Ayoı suretle basta olan lerdir. 

'"' B ı be Memleket deri sanaviinin rındo. Safar adıoda bid, üo de· 
\!odur. unun a raber, hPr 15 yıışındao kUçQk çocukhıra da " veslni dev.e damJndan Qıkaruken 2 - Teorüb.e ~oeueu: . ci 
ıki memleket arasındaki münase Hileden birisi refakat edebilecek muhtac oldutu hatasız bam o'ıa bunlarda b' . . h 1 ,_ .. (Miikdfat 1 ıncıre 150, lkJtl 
bat, Bulgaristan tarafından Ro- ve bu aile terdi de meccaDen nak \ernlio tamini ve ihracat için . n ırıpı.o uysuz uıs goş re 25 Ura. 
man1a1a verilen teminat dolayı· lolunttcaktır. Memur ve mnstab kalite itibariyle rüksek deri is· ~~rmesı üzerine, ı katasına ,opa BlJ koeuJa 10 MY$&o •Hli0

1
i' 

d
. fh . . . t e vurmuotur. k t . 

siıle inkie etmie vazireUe ır Ha demlerden vefnt edenlerin cenaze 1 s.ah _çKrelerını aramak üzere ı Safer, hayvanlarile köıden 8 8 mış,. . . . i~ 
ber verildiğine göre, ayni temi leri de istenilen yere meccanen derılerın kıymetini gideren ve 500 metre iteridekt ;;. 1 fl 1 Del bır.ttırutilı' Qjıtftı 11' it 71S ıma e T . k 
nat Uacariıtan tarafından da ve naklolunıscaktır. aza an hastalıklar üzerinde ince ,'1i~ uudaA:.föideo :ık•rken ka cı ıaı azanmıelardar. J 

lemeler sapılmakta olduğu ve f ..,. S -;ı"-4, t'aııoClaa ~otarı ff. 
rilmiııHr. Bu itibarla Romanyaya r.==~~-=====--~:;i yurd ikttJadiyahnı elAkadar ~sın_a s~pa ,ılylen deve, 'likahi~i· li Ve arap kanından olma JJf 
komouları t&f'afından bir tecavüz 193 9 J zmir enteı b 'lllD Uzerıne ÇU anmıo aya larıl@ 
vukuu ı"biı"m alı· zaı' l olmu11 bul o- eden u;.:menunun 1ottear; ııaha 1 • ' 1 hnlar kotueu: .. • ,, b. ezmıoı. aynı zamanda kol arını ( ·•i" 
nuror. naayonal Fuarı lillll tes ıle esaı olmak üzere Zi ve kafasını kemirmete bacıla· . Milk_ıUaı: 1 inci1e 176, 1 

Muhabir bundan eorıra ~al caat Vekôleti bir •amimle villyeı mıetır. oıye 50 lıra.) ,, 
kan VBEİVelinin aoıı.htarı Yugos bir milyon müşteri~ ten hayvanlarla görülen oild has Vaka mahallinin Civarınd~ . JfoşuıaıoAdiaJHnllrilU'•" .,,. 

lavj olduQ'una;.iearetle logiltere OİO uğrağıdır,. lahkları nev'i üıı:erindfV ve mev- bağ Qapalamakla meegul ola9 ~ıe, ~~a\~i~iokcjLitifTLefi r -ftı 
ile raneanın, ugoslatyayı Ber cud hayvanata nazaran miktarı nir köylü, derhal fe liearelt Sa · ""'ao 'r-•oqı •A'ı aıanmıe~ır· 
lio - Roma mihverinin tesirine Mallarınızı şimdiden feri deveuın al&ıudttn AJkar' ... ıa • 4 - TııhfNP,müJ ıuışu/fu: .• ,,·" 

a v ae deri vaea ti sıkıe,leri, mev v ... w 1 .. " bırekmağa imk n vermemesinin h l ~8 da. adamcagız 0 arada ölm•-ı.. (MükAfttı.: 1 inOife f~' 
B ık ·ç· b 1 1 C IS- 3ZJf auınz, (IUd tabakhane. Ve deri fabrikala ~ a an ı ın arır ı o a aeı yo J ' ilr Müddeiumumi ~aka mahal C!J*" 82 lıra 10 
!unda Bulgar mahafilinia kana al 20 Ağustos - 20 Eylül riyle deri is(ihsal ıeraili hakkın ime giderek bu ölüm b4diı~i · Neucede Uoar b)I~nci, L~1 " 
lerini yazmaktadır. ._ _ _. __ m ___ _.,.,,..ıııııım._ ... ,..-z•. da maıtlmat istenmittir. etrafında tahkikata başlamıotır. ikinci 4'elmi,lerdir. 
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ı Makirte adamlar @lı-~-------9@· ı L A N 
·Ratlyosanda MERSiN 1 f.k • kA • 

Ankara 

bugünkü pJ"Rgram Nevyork sergisinin en büyük sürprizi oluyor Pi y ~SASI . tısaı ve aletınden: 
-~ _..,,..._ 4 M k hl. · d b b · . _ l 3293 ~ayılı kanuna göre Jwsusi veya sermaye-

Türkiye Radyodifnzyon etre YÜ se ığın e ir ro ot segının @]_ 18-4-939 ==@1 t ~inde devlt·t iştiraki bulunan veya devlet serma-
Poıtal~n, Türkiye Rti<lyosu butün elektrik işlerini idare edecek K P

1
amuklar K;839 ~ yesile kurulan iruliyazl• inıtiyazsız bilumum sıııaı 

A11kara Radyosu. lev ant , .. 1 1 1 -· ~- . . k il ki .. 
M L' d 1 · ' d il J h Oağmah 34,35 muessese e~ . rnr .. aangı uır ışte u anaca a_rı mn• 

DALGA UZUNLU~U 81\108 8 am ar IÇln 8, SU8 8f8 C8V8P veren 8f, 8S8p Kapı malı 33,34 (~hassıslar ıcın mutehassıs ,· etişt ı rme iicrell ledive 

t 1639 m. 188 Kc•. 120 l<VV yapanlar sark 1 söy li yenler ve insan Dibi konuşanlarda var ~::. 6~!k A i ne v P. ~ti f c;, ~ 1 
P. r i bu ii ç retl ~ r i im r a 11 ı M y da bir p; ş i 

20A.Q.19.74 m, 15195 Kes. ' ' Kozacı parlağı 32,33 oen hazuıeye yatırmaları ve alacaklurı nıakl.nızların 
9f6~·~cs. T:İoAK .~- 31• 76 m. Nevyork sergisinin en me kan sesleriyle konuşan roboı-1 Buğday. Çavdar birer sıı rPIİ 11 i ıı vek 3lete yöııd.,rııwğoı nıfcbıı r ol-

ra k lı taraflermdan birisi hiç lar, ayni zamanda şarkı btıe Sert anadol 4,50 Jul ları ve bilumum suıai ruiiesseselerin ıuüdiir 
Çarıamba 19/4/1939 sUphesiz Robot (m~kine) adam söylflyeceklerdir. Hem de bu Yumnşak 4.50 "e muhasebecileri.le dahil olduğu halde caltştır-

l2,3o Proğram larıdır. . ., t1esle~i dört l{ilo metre uzak- Yerli buğdayı 4,50 ıJıkları ecnebiler için kanunun neşri tarihindf'n 
l2,s:; TUrk mOziği Sergı açıldıgı ~~n,. ta~ tan bıle duyulmakt~dır. .. Çavdar 3•75 liberera ücreti l~dıvc ftmrlcri nu~zkur kanunun 
Çaıanı.:sr • Farire Fersan Re- 4 metrA boyunda ve ıçı bınbır Hesap yapan ıse, en gııç Anadol yulaf 4 1 b' · · d I · I ·· k .. ·· I · · kl" d b I d ... 
fi'- F • K N" ·' s turlu Aletle dolu muazzam bir hesap suallerine üzerine yer- Arp ırıncı ma c esı Hl um en 1 ızasm ara u un ugu 

" ersen, emal ıyaza ey ' . ,., a ·ı ı &. •• • • • 1 ·d · 1 b" 
hun, ZUbdU Bardalr.oğlu. makine adam, kolnnu kaldıra ieştirilmiş minimini elektrık Anadol ~ı ıel e u~ı u~r etı -~~rmıyen er en ceza ıy e ır-
Okuyan . Müzeyyen Senar. cak. serginin yUılerce p:ıviyo ıambaloranl yakıp sönd~~~reklYe-rli :~6 ~',5 1 ııkte lahsıl edılecegı ılAn olunur. 
1 - ..... Hicazk;1r şarkı. o unu nurlar ıt garkedecek. bin şaşmaz cevaplar ve~eCd . ır. Nohut ıark 6 5o 13- 16-19-22 
~ - Lemioin _ Hicaık;1r şarkı_ lerce elektrik projektörUnU ırn Fa~at bUtUn bn harı~ul~- 1'faıulye anadol lS,l9 ;-----------------------

n aşkımı r.BJnlan ırao. kerin) yanında bir çocuk oyıın . 3,75 
So d çUk bir hareketle yakacak- de'lllakıne aJamlar, (malun 88

1' Yulaf yerli Sebze·meyye ve tezyınat 
S • ıSuphi Zıyanın • HicazkAr tır. • ·b· k l ld d r Tema- Mercımek ıark 5,00 Bahceleri meraklılarına 
tarıu Ehl" k" Kalbinde altı beygir kuv ca~ı gı ~ a me a ıl . 1 b Sablep • 

- ı zev 10. . . mP.n çelikten mamu o an ~ • 95 i IJ 1 I b l · ·- · d F 1 
4 - Kemal Niyazi Seyhun- Ke vetı~de .bır m0tOr taşıyan bu korkuaç robot sergideki makı Tatlı çogeo 7o,7J 1 u sene ıava hr riilu eti gıllıgm en asu VP. 
lllençe taksimi. makıneh dev Nevyork beynel ne adamların tam ı1 lnasiyle Balmumu 69,70 lerde güllerde ve portakallarda renk denile•\ pos 
5 ·ŞnkrOnün • Muhayyer şar-(~ileJ ser~i~inin bOy~lt sUprizi bir rakamları sayılmaktadır. Cebri ı0,12 ronl~ırla ve kırm11.ı ve bP.vaz fostillerin b irdenbire 
kı • Yadında 0 sevdalı yeşil. dır. Sergmın:...n1hay~tm& kadar Bunun bahaşı Joe Wath- Susam 18,5 ... 
6 - Sadettin Kaynak_ MuhaY·ı'bUtuo elek_triK tesisatını o ida man ~d~nda Şikagolu bir mü- . Yapalı 1 Çoğaldığını domates, kabCik, hiyar gibi sebzelerin 
Yer şarkı . surmeyi göz OldU· re edtfflektır. hendıstır. . Sıyah yok I gülleme ve milayo gibi nebati hastalıklara lutul-
rur. Serginin ilk aı;ıldıla gUaü Husust bir radyo :ııetıyle Şark 46 

1 
duklarını görüyoruz. 

~ • üettlnin 11 Muhayyer şar·ırobot vazifesini apıp öUtun hazek:1tı idare edilen bu kor Anadol 45,46 i Bahçelt>rin h~r türlü haşarattan ve haslahk-
kı -Gözler perisi gibi. ele~trikJert yaldilı lBmRo, ken kunç devin ağırlığı yarım ton Aydın SO lardan kurtarılması icin en son sislem makiueler 
13,00 Memleket saat ayarı, 1 di bulunduğu salonu da ış\klan dur. . . Yıkanmıı yapak 80,85 • 
ajans ve meteorolojı haberleri ıdırrnış olacaktır Kalbinde.ki 18 b~ygırlık 1 Güz yunu yok ve tesirli ilAçlar gPlİrlerf.k teşkilat )'apnuş olan 
la B d · - d kuvvet eayesınde makme as· , 117 z ,15,14 Müzik( Riyaseti Cum- u salon azıya, aşagı an k . h rik IAde bir sUr'ati de , Konya mah tiftik · r~al Miiheııdi i ftfurad Heğin bu giinden itiba-

~ur Bandosu ~Şef : Ihsan Kilo yukarıya veri!mlştir. A~cak v:~~~r. ~ir ~l bacağını 1tndıran j Yozgat ~950 ren işe başlamıştır. Alakadarların Yeni Mersin 

er) yull~rının aksı aşağıya dllfe ayaklarında hiç şaşmıyao bir 1' Keçi kılı ' Gazetesi ida rehanasinde Ziraa l M liheudisi Mur:ul 
1 "Cı Url-4ni • DOğiln marşı cektır. muvazene bulunmaktadır. 
~ - G. Pares - Mazurka ~e mpkine edamın iki ~tte Muazzam ellerinin mütliiı Pirinçler Ay Bey adresine mliracaalları ilAn olunur. 
8 - Keler Beta • Macar uvertürü seden ibaret gözleri ile garip kuvvetteki tek darbesi koca 1 Maraş 21,22 
4 ~nod - Feuet opera11ndau I vUoudu, bu aksi z·y~nın altın bir gergedanı saniyede öl8ür- ı Ceyhan 19,20 
fantezi ı da çok g8rip pırıltılar yapa· meğe l<ifidir. \Çay 290 340 
5 · R. Wagner - I:.oheogrin ope caktır. Şikagolu muhend" bu ro · K~bvc 10~ 
"'8ının marşı Makine adam durmadan botun imalinde hususi radyo. l Badem, çekirdek 
1?,Bcı Konuşma (lnkilep teri- çalışacak, bulunduğu odaya di siyle veri~ecek ~~~rlerle makı} içleri 
hı dereleri halkevindeo nak- zilmiş dUğcneleri, manivehila ne aa~erın~. tabu hır ma~llkkun ı Tatlı badem içi 
leo) rı elleyerek serginin elektrik yapabılec~g_a ha~eketler~n he: Acı • » 
l8,30 Program işlerini canlı bil' -adamdan da ~en h~psını . y~rıne gebrmeaı Acı çekirdek 39 

62 

l8,:15 MUzik (Kirtuoılar ·Pi. ha selim tarzda idare edıecek- nı teMmınk.etmışdbr. n mu-t Urfa y;•iı 90 
19 . a IDP. a amın e · İ 1 ,OO Konuşma (Çocuk eıirge tıı·.. . . hiş tarafı, her emri körükörü \-ç_e __ ._. ____ 75_....:.._ 
tne kurumu) . 1 Bu; ~al'ıhe _ılk .aefa vuku ne yapması ve bu muti dimaı NO .. 1-..~İ · ~~~~§ 
19,~5 TUrk mUzıği (Fasıl he bulmuş bır hadased~r: . ğıo korku denen. ş.eyin ne olt l.:lt; Çl j: 
Yetı) 1 .Nevyork sargısının. t~k: duğunu bilmemuıd~r. Eczane 
Ceıaı Tokses, Taksin Kara"uş, makıneli adamı bu dehıldır. Yukarıki ~avıılitı v~renl 19 Niaın _ 939 da 
\le Safiye Tokay. Ooa benzer daha bir çok robot Fransız gazeterı, Robotları~~\ SAGLIK Ecza nesidir 
Çaıanıar : Hakkı Derman, Eş lerın sergide göl'Uleceği söy- li_?in .. ~l~ defa Fransada gor.u 1 ______ ..;..;;. ___ ,...._ 
ref Kadri, Hftsan oor. Hamdi lenmektedir. şu.ldugu, yazdıktan sonra öır 
'l'okay, Basri Üfler. YUrUyen hesap yapan, ko mısaller saymakta. ve ~azısı· 
2o 00 nın sonunda makıne hayvan 
1 

• Ajans, meteoroloji haber nuşan ve hattrı suvellera cevap la d b L.' kt d' 
er"ı · . 1 d k. 1. r an auaelme e ır. M ) 
2 

' Ziraat borsası (fiyat) veren harıkP :ı e ma ıne ı V . . d liir em ekette tasarruf ha o 15 . ancaoıon ısmın e ı.; t• . f 
Ça;a TOrk m~ziği adamlar, sergiye _bambaşka bır mühendisin atelyeıinde im~l re.e ınıa ~nkiş' ına hizmet 
r· nlar : Fahıre Ferı:ıan1 Re- bava vereceklerdır. edilen bir makine örnek Parıa arzusunda olan Osma ı Ben
~k lf'ersan, Cevdet GAğla Robot izİrıde son asrın mO te aylarca umumi merakı uyan kası, Aile Sandığı (~asarruf 

kuyanla" : Sadi Eloşses, SH· hendıslereri o kadar ileri gitmiş dırmıştır. Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
~~hır Gıdenses ter ırki, vyork sergiernin Yüzen, k uatlar1nı çırp~~ yapanlara ltor'a keşidesi su· 

2 
Ok"yanlar Stııgan pflşrevi. ·makineli adamlarandıın bir lôs ve tıpkı canlı ördekl~r gıbı retile HŞBğıdaki ikramiyeleri 

- Kemani Sadinie - seg~ti tar mı. bazı muayyen suallere ce- seıler çıkaran bu garıp il~t tevz'e karar vermiştir, 
;ı · Ruhumda Ölen' nağmade vap verecek kadar mOkemmel ~übendiıin ölümü~den ıonra Keşideler 25 mert ve 25 
. • Selahattin Pınarıa Uz- bir telCnikle imal edilmiŞtir. öır müzeye kaldırılmış bulun EylOI tarihinde icra olunacak 
~arrı Şarkı - Bilmem niye. Robotlara yerleştirilen çok maktadır. · ve her lieşidede aşağıdaki 
il· Ahmet Rasim - Seglh şer hasRas mikrofonlar dimağ va 3;-, d b ·, 6 0 ., t ikramiyeler dağıt lacaktır: 

ı - Beni . ·t . . x kt d" B" . uç yafın a ı a .... ..,. 1(.4\.. • 
5 m sen nemsım. ıı eeıoı gur-m& e ır. ır nevı . k • murk lir lık 

81 
- ?ecdet Çağla - Keman talr radyo ve elektirik tfıırtibetile Mııırda de~ıkaobb. çagı 1 adet T. L. 1000.· 
mı. d .. . d 1 k na yeklaımıt bır çocugun fi ,, o.;. 

6 
e ma,.,ıne a am arın onuş- . • ~ ,, " 2o0.-

la; Cevdet -T.UrkU • Boşao dağ turulmaları kabıl olmuştur. tem•
1

diyen Hb~ybll.inekte dOldut: 5 ,, ,, 100-
7 boşan. Ahenkli ıshk sesindt:t çı· ~:zı mdştı. 1~ k 1 şey e Aiue 2g ,, '' O.-

• Cevd t TU 
1
_ uya •a gerı a mıyan 5 ,, ,, ~5. 

8. lJ<t· ı6 - . r11.0 • Oöresinmi 1 • Thaler - Kukuk polkası rikada bu zavallıya bir ralib Cemao 8fi aded T.E. 5000.· 
kar' 1 brahım • Kürdili hicaz- 2 - Kochmann Ebedi arkadaş çıkmıt ve onu geçmek yolun arkı .. Sin ı k 1 . TUrk 1ir8lık ikramiye. 
ler. - e er aş ıo a ın lık marşı da ilenemeğe b•ılamııtır. 
9 • l{ 

1

. 3 - Leuschner • Mazurka faule· Gayritabii bir şekilde mü ile Bft'Na1~ı h--ertabloda· 
hlcaı~~ani Sahakın - KOrdili- zisr tem•diyen büyüyen çocuk be ki mevduatı liur'anın keşide 
1() _ 11 ~r ~arkı_ Çılgınca sevip. 4 - J Strauss - Hıztılaşma Valsı nüz üç yaşmdadır ve boyu edi1diği~arihe tekaddilmeden 
Olur l(ernaai • TOrkU · Akşam 5 - KUnneke - Dans suitindeıı ı metre 55 Hotimetreyi bul altı ey zarfında: 
2 ite d T, L. 5o.- Türk liresıo· 

1,0() r an iner .yoklişa. an ante · muıtur. Ay çiçeği fidanı ka- . 

\ 
1 

' l 1 
1 

j 
~ 
1 

~1.0(.ı ~nıleket saat ayarı. 6 - Sorge • ).,şıklar yanıyor dar süratle b&yüyen bu çocuk dan ~şağı duşn:ıemış olaa lier 
21, l5 ~onuşma 7 - Munkel - Polka timdi bir hastanede nezaret cnudı ~u keşıdelere ışt ~k -
biyo • n Sbarn, tahvilAt, ~m 8 - Frick - Rttnde kendi evim altındadır. Doktorlar bb tabi edcektır. 
21,25 N~ltu~ bors~sı (fiyat) de gibiyim. at garibesinin bu sura lerbü · 
21.30 To Şeı~ Plekhn • R. 9 - Trapp - Fujısan etrafında yilmekte devam ettiği tirilide (23 Nisan Cocuk Bayramı) 
Yazan . ;sıı (VepurdR Pıyes) armoniler. ki buna pek imkan tasav•ur Çocuklar: 

1 

22,00 Mu ~luğrnı ş~vket 23,00 MUzik ( Cezband - Pi ) edilemiyor-yirmi yaşmda boyu Bayramınızın Şen, Neıeli Eğlen 

T. iş bankasi 
;1939 

Kuçük cari hesaplar ikramiye planı 

3~,000 lira mükafat 

• 
t 

Kuralar. ı Şubat, ı layıs, ı Eylul, 26 

~ğu 'los, 1 ikinciteşrin 

TA RiflbEltiN DE CEKiLECEK TiR. 
• 

___ ikramiyeler:------· 
l Adel 2000 lirallk = 2.ooo lira 
5 ,, 1.ooo ,, = 5 .ooo ,, 

8 
16 

60 
95 
~50 

4ö5 

,, 
" 

" • 
" 
" 

500 

250 

loo 
50 
25 

" 
- 4.ooo " 

" 
= 4.000 

., - 6.000 " 
. ' - 4750 " 

" - 6,250 " 

32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan beHlar kuralarda r·bil edilecektir. 

T. iŞ Bankasına para y•tırmakla, yılnı:ı pAra 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de derıemiı 

lursunu:ı. 

~:::::::::::m:::ı:c=:::::::::::::::::::::: ı:.::::~ 

DOKTOR OPR.A'l:'ÖR. 

Recep Sayha:n 
MEMLEKET HASTANE~I OPARATÖRU 

Oiyatermi Teda:visi yapılır. 

Hastalınnı htrgüo Hat oabeıten sonra kabul ve te, • · 
vi eder, 

AdrPs: Hasta11P. c3cjdPSİ 1~6 No. lu sol Hık 
6 Nnoı~ radtı 

Huluklu B. H-4 m1din evimle 
.. el : N:~~ (Koçuk Orkestra 23,45,24 Son ajans haberleri ve uuo dört buçuk metreyi bul~ celi ~lma~ı~ı 1.Jgretmenleriniz, 

CJP-Aıkıo) yarınki program. caiını hesaplamışlardır. den ısteyınız 1 -~-----,..---·------...--.... :-- ,,_;>ZL =e 
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• • 
.yenı mersın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ .MERSİN DE BUL UR.SUNUZ 

Gündelik Siyasi gazete 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/o10 lrath Aile sigortası 
hakkrnda bir misal 

MİSAL 

30 yaşmda bir kim11e 25 •e 
ne müddetle 5000 liraya aigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta iıe 

5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 

~~~~~~~~~~ . ___ ... ---
T. C. Ziraat · Bankası 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri. 

Para biriktireıılere 28.800 lira · ·· 
ikrcımiy~ vt>recfilı. 

yeni Mersin : ~~ Yıllıh fasılasız intişarın 
muvaffakiyetini halktan 

1 
lı vadeden meaela sigorta ol
duğu tarihten bir sene 11onra 

1 vefat edene ailesi aıağıdaki 

Ziraat Bankasıada kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kuı·'a ile aşttğıdaki plilna göre ikr~_qıiye 
dağıtılacaktır. 

gördüğü rağbete borçludur. 

1 VEN İ 1\1 ER İ N · Sizin Gazetenizfa Dertlerinize dile~lerinize YENi 
• M ER Si N sütunlan açıktu. 

YE İ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve cok ceşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

paraları alır; 

Sigortalı meb1ağın 

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

lira 17500 
Sigortalı meblağ, ancak 

11igort1\DID vadesinde, sigorta
lı berhayat i11e kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

iae hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSİLi 

1-
4 Adet 1.000 Liralıir 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 IJ 250 •I ] .000 •I 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo 
t2o 
160 

" ., 

" 

QO 
4o 
2o 

,, 
,, 

5.ooo .. 
4.Soo ,, 
3.~00 " 

. ' 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tak .. 
tirde 0/ 0 20 fazlasile verilecektir 

kur'alar 1enede 4 defa, t EylOl, Biriaoi.lr&nuıi, l 

hulran tariblerlnie çekilecek\ir. 
mar& •• 

·------------------------,---------~~ ._ __ ~_a_sfı_i _O_rK...gu_n_ . ... ____ _.I OL G E Ni,......_ __ ~ 

Sağhk 

Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısmdı 
her nevi Avrupa, 

Yerli eczayı tıbbi
ye ve müstahzaratı 

Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ülgel1 
losyonları, ülgen kremleri, ütgen briyal1: 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaJarı ve sıhhi levazımatlarını ehveJl 
fiy:ıtla tedarik edebilirsiniz. 

URA Y CAD:OERİ NO. 2~ 

0LGEN ITRiYAT DEPOSU ıbulunur. ________ , ________ __, _______________________________ __,, 
KİTAP GA2 ETE VE MECıv.tU.A 

Tabı_ yapıiır 1 
Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler Evrakı 

matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve beğendirmek şartile yapllır. 

N saiye Opratoru ve Doğum M ütahassısı 
DOKTOR 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 

FOTO GÜN -, Atatürk ün 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çe tirmek istiyen 
F O 1., O G ü ne Bir ~ela uğramah~ır 
FOTO GÜN: Resim çeker. 

Yeni çıktı 

Satış yeri : Sadık Al

datmaz kitabevi 

Foto Gün; ~ ğrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve süratle çıkar 
· Adr~~: FOTO GÜN 

ADANA .__._ _____________ ..... R-.ozİİllkiiiiıuıİıİİıırt cı:tddP'llll!s_i _ _. 

r Lisan ÖğrPnmek ist~y~nlere 
Fransızca Muallimi 

H:USUSİ DERS VERİR 

Ücret llakkmda Miişkülpes~ntllik Göst~rnwz. 
Şehir; Haricinde olınlara Mektuplada Ders verilir. 

-
Arzu edenleriq idarehanemize 

muracaetlerı 

Satılık Arsa 
Eski Isıyuva Özel Ana Okulu karşı

sında Bakkal B. Salihin dükkanı arkasın
daki boş arsa satıllktır. Taliplerin Veni 
Mersin Basımevinde B. İzzet Işı kaya rn ü
racaat ediniz. 

Yeni Mersin Basımevinde Basılmışbr. 

Fenni Siinnetçi 

Sıtkı T annverdi 
SPri ve ağrısız süırnet 

yapar. 
Fakir çocuklara parasıı 

Adres; Tarsus paşa ge
zi nosu karşısı 

Y[Ni MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 

Abone \ Tıırkiye Hariç 

Şerait ( için için 

Sene 1 ik 1200 Kr., 2000 K' 

Altıaylık 600 1000 

Ot aylık 300 500 

Bir aylık ıOO Yoktur. 

Resmi ilinatın satın 10 
Kuruştur. 

·--------------

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

H~stalarını her gün8- ı 2 15 - ı 8 e kadar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt cadde11inde 
ADRES: Yoğurtpazarı 

No.1 

';----------------------------------------------' 
SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı 

- N .ASIL JY.l:I 

KA.YADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL R.\PORU 
Görünüş: Berrak Kale'liyet; "loo sm3 suya sarfulunan N. ıo 

oıikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Heuksiz Mecmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat ''SO 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nitr~t ''No ö,, ,, 0.0040 

Tadı ; Ltuif 
Teamül; Mhledil 

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

Fennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itaba: 
ren istasyona kadar içi kalayla kAl vanizli borularla içi mermer döşel! 
bellurhavnzlara dökülmektedir. Oradan d~ bütün Fiziki ve kimyev1 

evsarım muhafaza ed~rek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kial' 
ya gerimiz~ ve Adana Sıhhat Bakanlığmm tayin ettiği Sıhhiye m .~rotJ ... 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY AD&LEN suyu jle 
yıkandıktan sonra do1durulmakla ve ağızları Sıhhat memuru tarafıO"' 
dan mühürlertP.rek ş~·hrimiz~ g~lmek tedir . 


