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irana g· den heyet imiz 
Şehinşah Pehlevi tarafından Gülistan 

sarayında kabul edildiler 
B. 

li 

aricİ)'e Naz rı 

Harbiye mektebinde heyetimize bir ziyafet verildi 
Ankara 21 n..a. [Radyodan l 1 Pazar günü Londrada bulu ·- --~-=- ·--·- __ _...._ 

Aokar:ı, 21 n.n. (füıdyodaıı} T~rhan huzuru Şehinşahiye g;r-,zin misafir olduğu Harbiye mek 
eu • Heyf:limize ı efakat eden hu miş, sonra da bütüu heyetimiz tebiui ziyaret etmiş.ler. \le burada 
di 

8.ı rnuııauirimiz Tahranda11 bil lıalıul hu)uıulmuşıur. hir müfreze asker ıhtıram mera 

l.ıondradan bildiriliyor: / lord alifaksla örüşecek 
' -~ 

Kanadn. sahillerinılo dol:ı- l Ankara 21 a.a. (Radyoclau) men bılnrBf halm k kati arzusu 
şan esr:U'eııgi~ hir denizaltı 1 Romanya Ilarıcı) o Nazırı 1 m1 tam mPn lfll uz ottirmistır. rısor : , k 

D Şehineah hazretleri heyet aza- , 11imini yapmıştır. Moktep uman 
tJ ün saat 17 do Ala Hazreti d f d k lanan he· 

gemiı:ıi halkı hoyet· aııa ılü~ür- 1 Gafenko dün akşam Borlinden ı Alın n m hf it i Gııfeuko· 
~~u I arın 1 u hopisme oyrı ayrı ilti fal anı tnra ıa an areı 
ti ;.aruu Ş.ıh Pehlevi heyetimi ta bulunmuşlardır Kabul mera yet: modero mektebin yalakha 
JU Ulıstau sarayıııda kabul bu ~imi kırk drıkika sürmüş ve he ne 9e alış yerleriui gezmişlerdir 
de rtueıardır. Kabul merasimin yel azolerı kalplerinde derin he Mektep kumuııdanı tarafın 
ile {an hariciye veziri B. Alam )'ecau itleri taşıyarak buradan dan heyet şerefıne bir ziyafet 

müştür. Bu deni~altı gemisi- ayrılmıştır. darı cok rnemnun1ur. 
nin ne Amorikaya, ne de in- Nazır Pazar günü Londr ya 1 G f nko G no91ç mül!ikatı 
~ilterevo ait oluı:ıclııtı anlaı-ııl varacnk Lord Hıılıfaksla görüş esnasıııda Bek Romnnyaııın 

b 
1 

ran bü1 ük elçimizdo hazır 1 
u unmuetur. ayrılmışlardır 1 verilmiş 90 bu esnada samimi 

'· t · 
0 

' tük ten sonra Çaream ba .günü bitar f k lmnk arzu uuu l>ild r -
mıK~ ır. _

1 1 
.. k ~ t• Parise gidecekt ir. mişlir. 

anaua ıu ·uıne ı salıillc-
Hav ns aj nsırıın Berlin mu Alman ricali Romanya Al 

Evvtılt\ heyet reisimız Rana Heyet el'ldlnımız müfıezemi hasbihallerdo bulunulmuştur. 
------..~..:.::.:.::.::.:.:__:..:.. ____ __:_~~----------~~~~----~ rin lıima.ye~i için husu~i ted

birler almı~tır. 
habiri bildiri)·or· hi malümnt manyaya kareı l:oınbineıonlara 
alan mahfellerden öğrenildiğine girdiğı t k irdo Almnn) anıu ha t 
göre Gatenkonun ziyareti, İngi· tıharekotıııin ırn olncağını kati 
liz ve Fransız garaıılisirıe raı,1' olarak G f nko) a bildırmi&tir. 

8. l l itlerin Ellinci Yıldönümü 

Almanyada parlak bir suret· 
te tesid edildi 

, . Resmigeçitte 
23 dev Jet, m i.1 ın essil i bul Lıııd ıı 
Prağ halkı bugün kırlara gittiler 

törene iştirak etmediler 
İie Arıkare; 21 a a. (Radyodan)

rlınrten l)ildirıliyor= 
'llü H, llitltırin cılliııci yıl.lö ıfı 
Ilı" P'.lrlalc bir ı:ıurntte tes'ıd cıd 1 

ıatır. B ı l - - ' . Q ur ıno lıu ıuyllı\ rcısmı 
Çıtta ı 1 - • • ~ 

tııe ı.ıu uıımak uz M yırnıı ıı c 
lııhık . t ktıl eıı emsıl cdtm hevotler 
il\ Şlir. 
p~l 

d () lrpr gı>Qİt rı:ı"'Olllle wtme 
fit) 

l<'oh ?vveı D ııısiııg milli şefi 
itıy .. 

kil~ er ı \ 'l' )) ım;ıı,g lıey ııt ı·ıı 
ıuı ı:ıt . . 

OrJ i ı mış ve kAuıl•ıııne tevdı 
ıın f 1 • 

tıı k u ırı valaud J~lı k unvaıı ı -
abııı etmiştir, 

da n~eiı1, gec;an yirmi yıl zarfın 
dıı •etol menbaınııı ön safların 

ve 

B. Hitler 
Ruzveltin mesajına 

vereceği cevabı 
hazırlıyor 

Madridde yapllacc~ 
Z afer geçit resmi 

tehir edildi 
Ankara 21 a a. (Radyodan)-

Fransa Nazı 1 r eli i bir 
topl ntı yapac 

Ankara 21 a.a. (Radyodan)- Madri~de ya~ı~acak .b~)'Ü~ Bu toplantıda mühim kararlar ittihaz 
ParlR\en verilen haoerlP.re gö zafer gecıt resmınrn tarıhı fo 

re 28 Nisanda RuıvelLin mesajı. 1 Mayıst&n 30 Mayısa tehir edil- eJiJeceğİ SÖyfenİyor 
o9 verilen c0vap HiLler tarafın · i ~i~ti.r .. İtalya l~panya~aki gönül Ankara 21 n n. (Radyod n) -------------

dan hararetle hnzırlanınaktadır. ı lulerını bu geÇ ı t resmıoden son- Paristeu bildiriliyor: Anıeri a Birleşik devleti 
Almanya slyast rnümessille· 1ı ra ~er.hal geri çekmeyi taahhüt lıide mühim bir nazırlar top 

· · ı · · ı · R it" atmıştı. 1 t 1 kt B d · · rı vasıtası e ttıım erı uue m an ısı yapı nca · ır. ura o ıtlı 

mesajında geçen devlellerden • ·ı· k ı · J • haz olunacak mühim karnrlar 
istikl!illerinin tehdid edildiği "e mgı iZ ra mm amcazauesı ı Reisicumhura tasd ik için verılo 
Ruıtelte mürnc11at edilerek ta· 1 cekıir. 
vassut <>dilip f'rlılrnediQ"ini "or· ! halepten geçerk en Alıuıwak karorlor hak kında 

1 durmuştur. j istasy onda bir S:ı l ah iyA t!ar mnhfel.eı de kolllıni 

S J L J kt L · • j ye\ muhafaza odılmesine rağ-
8U8U8U p8 1 ı0nS8~IOIR ı bomba patlatıldı mea lıilinmekıe oıaıı t{>Jıhat 

Cenubi Amerikada
hi hol anda . 

arazı-

sini satın alma/~ 
istiyor 

Ankara 21 . (R d:rod n} 
1 AmE<rıknu ayan • z ıı d n 

A 28 l
·nde Bıı lep gtızetelerlnln ytızdığıoa masraflarını kaı şılomak iç n alı L nd u ocm bt Anı er ka l ıl c -

yın l op ~ör"". trao Vellnbdlnin dll"Onl\ode ıın;ı wa i \'0 ekonomik Ledbırle 
.. ~ " ıudekı Ho 1 ııd araıısinin Eı -

lanması ınuhteme/ 1 bulunmak Uzert•, hir hcyclhı ba riıı ş ındı\e kad11r y upılı.ınl rdaıı ın alının ı;ı C 
11 

hüküm l uı _ 
·1 A k 91 (R d ~ d n) şında, TııhrAn'a gide n lon\liz krtı 

1 
daha geniş bir ehemmiyette ola 

n arn, - R tt. ıt )O tı • 1 . zunıyet verılrne ı hakkınrl nı c 

ı S b 1 kl k . k lınıo nntCbZı;tdeı;ı Lort sı on ıle cağıdır. Komıto toplantısıııd n 
adb tt pa · ı on eyı pe . . , ıı· e l.1·r • "h 

~ . zt-vcesı prenses Alıs 1oros ı-llrtıt sonra M Jıyc nazırı Radyo ile s u 8) ı a vermıştır. 
l mubleınt-I olartt~ ttyın -8 ın.d~ katariyle Hıılepleo geçnıi~·Je:-, Fran bir nutuk imci edel'ek tir. Bu d ı P uam..ı ke ın•ın n 
1 topltımıcaktı~". Kalı. lopl~ntı tarıbı j sız ve muballi hllk Omet erkanı Bıı yeni kararlar cuma.rtesi müdaf ıo ı içıu Koı ıkao il Ho· 
prak Bı:şvekılı Nurı Sınt PaŞ<JDID 1 tarafındıın ishısyondu selılmlan- günü intiear ede .. ek resmi gazo f reanın büyük ehemmiyftı td> • 
lraktarı Tahrana muvıısalatından • mışlardır. te ile ildn edilecektir. rüz ettırilmoktedır. 
sonra tesbit edilecektir. F11kat Joglll z heyetl trenio ta --""--

Yer alın ' F~I . b 1 •atıı ış oıau ı u ırerın u A lınnıı ılovlt>t rPİ~İ iB. Hitler 1 
lldaşlık f 

ein~ sı ı:thnı kolıul etme- 1 1 H b"d · ·d k 
'46n t l . o an • an os ıı ı esıne gı ere 

>a ıtıyarlı61'ıııı bildirm işti r . 

Romanya Hariciye Nazın 
Brüksel~e 

vakkufu mllddellnce islıısvoodıı 

dolöşırkea, meçhul eşlı !.ls hırafın 

dan istasyon dabiliode bir bombl\ 
?atlatılmıştır. Bomba mlHhlş bir 
ses çıkarmış, tstusyondtt oldukça 

Bulgar 
ninb Atık burnsını cu;ekle:-le doldurmuş 

li898 "!a 21 o.a. (Radyodan)- ıur Merııı;iın gü oünüıı tatil gü- Aııkara 21 n.a. [Radyodan] telaş uyandırmıştır. e aıan&ı p hd b'ld. . . 
ıı· raer; an ı ırıyor · nüne tesadüf etmesi nol nyısiyle 

llra~dıııo~in. elliuci yıldöaümü halk şehri terkederek kırlara 
tir a sukuııatlA Letıid Pdilrniş- çıknıışlaı dır. Askeri geçitte halk 
Pr~11.Birc;ok PraQ-lılnr Almanları tan hic kimse lıulunrnamıe gi-

Rriik~oldon bildiriliyor: j Nllfıısça bir zayiat yoktur. 
Ronıannı Hariciye nazırı Bombanın kim tarafından konul B. K öseivanof ko.ti bir bitaraflık güdece

ğini, 1913 Bulgar hudutlarının tesisine 
ne. çalışacağıtil söy edi 

" Da ·ır· -.......:....:. ru ununundon ko~muş biıiir 

/\onya Kız Öğretmen okulundan bir 
grup dün şehrimize geldi 

Misafirlerimiz Yeniceden 
karşılandılar 

( , t' k ~, ·· k 1 1 · ı doğu bennz aulıışılamtımıştır.~ Ta en ·o uru ·:-;e o go mı!? ve 

:it~:iı~~ll~l:~::~ 1u~·ar~1:hu~.0::1~~ Bele~İYB Bütçesi 
ra giılocoktir. 

Almanya 
Yeniden asker mi 

toplıycicak 

277050 lira olarak 
tesbit edi/,-/i 

Belediye meclisi eık sık top 
lanlılarına deum etmektedir. 
Evvelki gün yapılan toplantıda 
uzun müzakere ve rnllnakaşalar-

Ankara 21 a.a. (Radyodan)- den sonra bü\Qe tesbit edilmiştir 
Berlinden bildiriliyor: Bu bütçeye r.azarırn varidat 

Ankara 21 a.n. (Radrodan} 1 olan ekoüomık munrısobetleriuın 
Sofyadan bildiriliyor: ehemmıyotini ve dığer memlflket 

Bulgar Başvekil te Hariciııo 1 lerin Bulgar em ti o sına karşı la
oazuı doktor Kösei vanof hnricı ka d kaldıklarını bildirmiş ve 
ye komi~yoııunda dış politika 1914 deki Bulg r hudutlarının 

hakkında beyauaua buluıınrok,j tesısıııe çaheacağını vo Balkan 
Bulgarisıan111 kati bir bitaraflık ı Antantına dn ancak bu fi rtla gi 
siyaseti güdereğiııi, Alm11ı:;ya ılerebileceğıni bıldırnıiştır. 

Belediyemiz , ahşa-,,. foros Palasta 
bir ziyafet verdi 

e I<ooya kıt ··~ · · 

Almanynda 1918 • 1919 do- 1 ve sarfiyat 277050 lira olnrak 
1tumlu sınıfların askeri muaye· kabul ohınmuşlur. ! Macar 

on sııııf t o .retmen okulu 1 Müı.afırlerimize heledıyemız 
lılc ı_. alobolerındou r.:2 k" ı · 

1 ne komisyonuna · müracaatıarı Belediye eneli meni ı 
ı isterımişlir. Bud .,,, vır ı:zrup k 1 . .~ ış larafrndau Toroa Palasta bır ak 

l'albitf . o ~ dırekıorü B., _ . . . 
'ilıh ıu 11.Jaresı altıııda c eııııı y~nıeğı verılmışlır. 

, eııer· enu p 
eearıer 1 rıdeki okullar ve eski TalobelAr hugün öğleden ev ih . 
ttıak ii erıııde tetkikat Yap vel ılk okullarda ııınıflara gire 
rr1 '-ı:ıre d ~ k 

ı e eehri . un n şam ı 9,5 tra cok vo dersl<?rde bulı.Jnacaktır. 
t\ir ,~i'ıea~iı:~e. ııelmi~le~dıı· Ôğledeu sonra şehrin ~ezılmeei 
oL e"'öra 0 erı •• eehrımız kültür 

1 "tıl .. ...,efık E - d- faydalı olnıı yerleri gezecek er 

-----
~ocuk Bayramı 

Yurdun her tarafın· 
da çok iy i bir şekil

de kutlanacak iıo "'rekıö rgu n uı, orta 
A :kı11.,111r . rQ Şeref ilk öıtretiın dır. Yarın baıranı munasebetıle Ankara, 21. n "· (Radyodan) 

0
: 1 ~1lıir, ~ilden Erdoğan Nacı mornsime iştirak edecekler, öğle 23 Nisan Çocuk bayramının 

u l'ltda11 °hn Geııç ve ilk den sonra da Liman iuhisar şir 1 bllt~o yurd içerisinde çok iyi bir 
;~~~en Yr.ın~~:ıl~ıı 7 bayan ö~ keli vesaıtıyle bir gezinti yapa şekılde kuthınmıısı için Çocuk 
da ~.ıe~arcı 1 r. 1~stns:rouuııdu kar cnklaı d ır,Halkevi müsafıı lerimize Kurumu Genel merkezi tımıfıadan 
n:ıia ,.u 1Luıı 'l'arııuarsue ialasyonun bir çay ziynfoti verecektir, Müsa Ş:!belerlne lazım gel~n direktif ve 

a ır ere h B Öğretmeıılerı f ırlerimize hoş geldiniz deriz rllmiştir. . 
lerdir fst 08 ifeıd· · Ankara proırrıımınd.. g"çıd . · · a 11y0 ı rı ı z d em iş :-""""--="--.,,,,_"'="'~._--.-=--...,.,,='""~'="": ,,, .. " 
ilk k lılla resmine okul tıılebe mamesstlle rl 
icar 

0

1 
uı Ö'1'retnıeuı:;~•rimız orta Aılc ~·uvusıııın noadetini ile ilk okul soo sınır talebelerinin 

f!djı8' ıtaralc ikaıneıı ı ~üsafırlori i tı)'oı uın içki içmo ! iştiraki vttrdır. 
Cllr. en leı i okuJuoa erıue tuh sis Çocuk gsırgPnıe Kuru Bu gtlo ber tarartıs bUyOk eğ 

getırmıeler mu Geuel Merkezi lem:eler yııpılııcak v~ mOsnmere
ler tertip edilecektir. 

·, Şehrimlz belediye eueüıneai 
dün toplanmış ve günlük isler 

Neşredilen tebliğde iki memleket arasın
daki sıkı dostluk kaydedilmektedir 

üzerinde görüemüşlerdir. Encü 
men gelen evrakı tedkik edarek 
bazı kararlar itt ihaz clmişlerdir , 

Açık davetiye 
" Ankara 21 u.ıı. [Badyod:uı] 1 -- • 

Romauaıı }ıildiriliyor: Bulganstanın omanyadan 
22 nisan cuınart<'si ve 

23 ııi~;ıan pazar giinii saat 
lH <la Konya ~a ınpiyonu 

ile yapılncak ıuii~abalrnla 
ra !iayın komutanlarımı

zın \O clovair clirektiirle 
rioin tcsrif'lori ıı i YO hu 

' 
iltlnın ıla votiyo mukamıntı 
kabıılünii rica edori;r,. 

Mersin :jman Yurdu 
Genel Sekreterliği 

oprak ıstediği ha
circ nazırı Homadan Buda- berini ükreş tekzip 
p<·~taro ha roket otmişlir. Ne~- edı or 

i\I acar Hn~vokiJi ' o Hari-

l l'Cılileıt bir fohliğclo iki ıııcm

l leket arn~ında !'ılkı bir do~t-

h1k olU.uğn clıomıııh etle ka)-1 • 
ı <ledilınoktl•, 011 ıııiilıiın sinı~i 

l mosolclerin hillı:u~~ıı Orta .Av-

Ankar , 21 A.A. (H d o 1 n} 
Bıılgorist rım Rom n , n 

loprı k t lcpl •ri B kr Şif' re~ •t 11 
tekzip r llmışrr 

lekctin ad:ı }(•t V<" sıı Ih ~ oJ ıııııla 
rnpa mosololoriııiıı fo><hil oıl il mii~terPk nrzıılnrını tc.,, i ı < t 

<ligi hilclirilıııokto ve iki mem miş olduJ~hrı HÖ) INıııwktodiı·. 
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S lh Cephesi Ticaret ve i~tisat Belediyeler ı .lıJJairesi ~ersin sobe müdürlüü_ünden: 
Mıntaka müdürlük- · •ıa• · l I .h 1 f 1 607 milyon hep bir fikirdedir ; leri kurulmasına imar heyetleri ve ! ş 1 ti a annı uzlaştır 

1 karar verildi vazifeleri i h k 
Totaliterler dünya nizamını bu kuvvet

1 
• l ma Ve ta ·ım 

1 
Ankara - Ticaret Vekaleti 2763 num ... ralı kanunla teı;ı 

karşısında değiştiremez teşkilat kanun IAyihası bu gün k_ll?dılen. Be~ediyeler imar heye 
. . tının vazıfes•, nu· fusu on bı'nd 

lerde ıknıaJ edılerek meclise gön en 
Nizamnamesi 

~YAZAN: Piyer Dominik d ·ı kf p . .. yukarı olan Belediyelerin harita 

Bu rakamı nereden ml çı mek zorunda kalmıalardır·, ma le~~t~~e b:~~ y;;,ıee~:d~or~ın7a
0

k: ' 1v0e müstl&kbel i~ar plAI nları ile Madde 1 - le kanununa ta-,.. - ıne su arı ve 0 por 8 anları ve . . . r . . 
kardım '? Sadece fngiliz impara dem ki kareı taraf kuvvetten teekıliUı vucude getirilecektir. Ulğım işleri için proğram yap j bı ıeyerlerınde şverenle ıecıler 
ıorlu!lu tebalariyle Fransanınki bahsediyor, bütün kuHetlerini ' Bu mıntakalara evvelce mev 

1 
mak ve bu işleri t1tbik şekilleri arasında zuhur ed~oe~ {_tekbaşlı) 

leri cemederek altı yüı sekiz ayni zr manda zeka ve cesaretle cut olup da bilahare lağvedilen ni kararlaştırmaktadır. veya (toplulukla) ış ıhtıl~flar'.n~ 
milyon insan, Paris . Londrn rini de ortaya koymalıdırlar Erzurum ve Edirne de ililve edi Dahiliye vekilletinden vllilye uzlaştırm~ya Qalıema.k. ödevını 

çilerin topyekOu sayısı itib11 

alınarak ona göre Ulzım gel 
sayıda Müşlerek Mümessil iş 
ödeviai yapmağd ehliyetli ieoil 

seçilir. 

Madde 6 - işçilerin bir ııı mihveridiı•, ve bu da az eey de 1'abii ben burada 
1 1 

1 ıecek ve bu sureti .kt 1 : te gelen bir tamimde bu ielere yapmak uzere, her ıkı senede ya aız o e mı ıtr arı . 'h b. M · · M ğildir. Böylece insan bazen nık gilizlerle Fransızlardan bahsedi ı dokuzu bulac:.ktır. 1 aıt ı a~e muamelele.rini.n .muraka ır, art ıph.dasında~. ay ıs so mı, muayyen veya gayri ıııııs 
hinliğe kapılıyor. Dünya top yorum. Ruslar hakkıuda b. D'ğ l . 1 be vazıfe ve selılbıyetıaı haiz nuna kadarkı devre ıçınde le ka yen devrelerde mütevaliyen d 
raklarının vuzde 2g unu ve uü A . ır 1 1 er taraftan klıEat Vekd olan Belediyeler imar heyeti ta nunu'nun 78 inci maddesi mu ı x.· k• 1 . . (bll 

" şey söylemedim, merıkalıları ) f k ı· ·h .. ı f 115IŞme ,e O au IŞyer)erınde 
fusunun dörtte birini kontrol hesaba katmadım e ı an un ayı asına gore de ı ra ından yapılması muvafık gö ' cibince Mümessil işQi ödevini yap ı d ki •b Kısaca yüz · h' 

1 
k _ 1 - 1 d·x.· 8 1 d' 

1 
. 1 , \ ma en oca arında oldcttu g· 

eden iki imparatorluk bir hayli elU milyon adam (H beeistanı, aynı ma ıye te mınta a mudür , r~ m~ 181 ' 
0 

e ıye ere aıd bü mağa ehliyetli işçilerin g
1
mel se ' 8 i - . A • il 

aglrlık•ır. lükleri ihdas olunacak ve bu mü tun ıhale muamelelerinin 2490 . . p 1 eç m, munhasıran daımı ıeO 
• Avusturyayı, Bohemyayı, Morav _ l s 1 rt rm k .it . IQımı ya 

1 ır. arastodan bu işyerinin eo f8 
Biliyorum, totoliterler "O ya ve Arnavutluğu da hesaba durliikler vekdletln her türlü ic ayı ı a . 

1 
a a 

81 
me ve ıbale Madde 2 - Birinci maddede . . . . raatı t k ' . ta 

1 
kanunu ıle bu kanuna ek olan devsesındekı ıŞQı sayısı esas lll 

bir ağırlıktır. Fakat kuvvet de kalıyorum) Japonyayı da ilave nın a ıp vı; ıa oma oa ıea 2931 sayılı kaııun hüktimleri da yazılı genel seçimler bittikten tarak yapılır. 
ğ'ildir" diyeceklerdir. Marna ve ederseniz ÜQ yüz milyon adam caklardır· Mıntaka müdürleri bilinde Belediyelerce yapılması sonra yeniden açılacak ieyerle- Muayyen veya gayri ıııtJB 
V d

- k k k 
1 

dünyanın nizamını de""i 0 tiremez b t rinde seçı'm ı·şverı· ı·n f ı· t er un pe uza ta a mış gibi 8 v en evvel üyük vilayetlerde ku iktiza eL iği bildil'ilmiştir. • J n aa ıye e yen zamanlarda işçilerinin beP 
Bilivorum ki Alman basını Pierre Dominique rulacakhr. başladığı tarihten itibaren tiQ birden değişmekte ölan işyerl 

lngilizlerden 1 bir mürebbiyeler • - ' Halkevi idare heyeti ay zarfında ikmal olunur. Bu rinde ise her bir yeni geleD ie 
milleti diye bahseder. Geıc~kten 2 3 N 1 s a n sureUe sonradan seçilmiş olan kitlesi tarafından iee girdiklP 
lngiliz mürebbiyeleri az değildir ..... __ ..._ . ' işçilerin Mümessillik ödevini yap nin ilk bahası içinde seçirn r 
fakat Fransada harp etmiş olan Haftalık toplantısı• mak salahiyetleri, reni genel se pılır . 
İngilizler mürebbiye değildirler Ulusal bayram ve Çocuk haf- i çim neticesinde taayyün edecek l.dadde 7 - Mümes&il lşQİ 
Her hdlde mürebbiye olsun ol nı yaptı ' yeni mümessil işçilerin vazifeye çimine aiL işlerle Mümessil [şC 
masın, netice 11 ilkkanun müta taSl kll ti a ffi 3 prügfa ffi 1 Halkavi idare heyeti evvelki 1 başlamalarına kadar devam eder lere vaı.ifeleri icabı terettüp ede 
rekesi ve Versay muahadesi ol g~.n saat on sekizde reis Fuad 3 - Ytlın her haogi bir dev çalışmaların, ie saatları bati' 

B k

- _ b Morel baekanhğı altında toplan · d f r · · de yapılması esastır. Ancak f 
muştur· en uçuk ir Alman 22 Nümn 9:39 Oumartesi gi.inü 24 Nisan 939 pazartesi ınıştır. Bu toplantıda komHedele resm e aa ıyetını artıran ieyer 
çocuğu olsaydım, bu mürebbire 1 - Bugün sabahtan Hiba· 8 - Saat 14 de Halkavi ea galeri bır hafla içerisindekomite lerinde eskiden mevcud daimi iş kaldde vaziye\lerde İş\l'eren ve 
lere hürmet ederdim. !onunda gürbüz çocuk müeaba !erinin yaptıkları isleri anlatmı" çilerle bunlara Haveten, işbu faz işvaren vekilinin muvafaksıi 

B
. ren Çocuk euası satan mağaza- "" · ı · · ız Fransızlar, Almanlar bir kası yapılacaktır. Bu müsabaka ve idare heyetine liizıınge la faaliyet devresine mahsus ol saçım veya uz aştırma ışlerı 

devlete &Bhip olmadan QOk önce lar bir hafta devam etmek üzre } a bir raşından yedi yaeına ka len malOmatı verm ştir mak üzere, alınan yeni işçilerin saallerinde de yapılabilir. J 
tngilizlere karşı harbe•miaizdir. vitrinlerini çocuklara mahsus eş· Bundan sonra ruznamedekı' vekuou ı .. Kanunu'uun 78 1·ncı· Madde 8 - Mümessil f 
Yeni ça4tda biz on ları . Onaltıncı yalarla süelireceklerdir. ceklerdir. mevcut maddelere geoilmiş. mad maddesindeki nisabları aşarak ödevini yapma~a ehliyetli oıar

8 
' 11 dar şehir ve köy çocukları gire J " 

Luis devrinde bir defa yendik, Çocuk eeyası satmıyan maQ'a Çocuklarını müsabakafa işti deler üzerinde görüşülmüştür. ona göre Mümessil işçiler sayısı seQilebilmek için ; 

onlar bizi on dördüncü LouiR zalarda Kurum tarafrndan kendi rak eUirmek iBtiyenler, çocukları l~are ~ayetine gelen evrak tet nın da arttırılması lhım gelirse l a) Türkiye Cıimhuriyeli ı 
on beşinci Louis ve Nftpolyoo ı ki ık ı:ıdı_ler~k. Hhım gelen karar yeni işcilerio alındı"l tarihten b iyetinde bulunmak, 

lerine dağıtılacak vecize ve re- nın nüfus cüzcanlariyle birlikte ar verılmış•ır. . . _ 
6 

b) 18 yaeıuı doldurmue t

1 

devrinde üc defa yendiler. Vası simleri camakAnlarına asacaklar Nisanrn 22 inci Cumar1esi günü H • ıtıbaren on beş guu zarfında bü mak . 
tadan ve büyük adamlardan dır. ı saat 17 ye kadar Çocuk Esirge alkevı köycülük 1 tün işçiler tarafrndan is bu yeni c) Dolandırıcılık, emniff 

mahrum değildik, faka\ vakıa Öğleden sonra Resmi bina- me Kurumunu müracaat etmeli kom •ı · ' gelen işçiler arasında Muvakkat suiistimal, hırsızlık, sabtekM" 

d d d 
.. d. k . 1 ı esı u M- ·ı ı . 

mey an a ır ve onun ıçın ır 1 tar, Okullar, ve E91er bayraklar dirler. Ayni y<ıeta bulunan ço ve ıuunza'!' umessı şçı ödevi· yalan yere yemin, yalan yere' 
yukarıda ıaphğım hesaba ngil. ta aüs\eneoektir. cuklar arasında birinci, ikinci . ni yapmağa ehliyetli olanlar se hadet, cürüm tasnii ve iftira ~ 1 

\ 

Halkevi köycülük komilaeı 

' nıean eoularrnda bir köy gezisi çilir. 
tere 5 yüz milıon, Fransa ise 2 _ Belediyece hazırlanmak gelen çocuklara Kurum tarafrn yapmayı kararlaştırmıştır. 
ancak 107 milyon nüfusla dahil 1 k h . h 1 dan hediyeler verilecektir. Komite ç ı ftc1· 11· ""e aı·d atalar Fazla faaliyet devresi hitam 

· ta olan çocu ba çesı sa stsında 1 5 
b ı olmuşlardır. k E . K f 9 - Bu gün saat 16 da İd· sözlerini toplama~a bacolamıatır. u up da Yeni geleo işçiler ieteo 

. . . Çocu sırgeme urumu tara ın v " k·ı· M Bu ıtıbarla onları ıyı tanırız man )'Urcu· ile orta okul takım çe ı ınce uvakkat ve Munzam 

lngilizler kızdırılması güç insao dan Aih Karınca ve saire gibi ları arasında bir futbol macı ya Tarsus Yapı kooperaıı·ı,·n·ın Mümessil leQilerin ite sıfatları ni 
!ardır, fakat bir kerre ortaya eğlence vasıtalan kurdurulacak pılacaktır. bayei bulur. 

atıldılar mı ölesiye roücad elelve haftanın deum ettiği müd- 25 Nisan 939 sali günü yeni ortaklan Madde 4 - Yılın her hangi 
ederler. Bunu B. Musoliniye ih detcf bu eğlencelerden bütün ço 10 _ Bu gün saat 20 de bir devresiude faaliyetle bulu 
tar ederim. cuklar parasız olarak istifade C Geçen gUn Tarsus babçeli ev ııup öle ki devresı' ıı,,..e bu-sbu-tu· 0 

ümhuriyet ve Çankaya okulları 1 k u 
Bir nokta daha. Berlinde ve ettirilecektir. er ooperatifine bııricde bulunan faaliyetten kalan iayerlerinde i· 

müelereken kendi okullarının Tarsusluların da iştirak etmek Uz " 

!arından birile veya alel'ıtlak 
aydan fazla hapis ı:ıezasıns J1I 
kftm olmamış olmak. 

d) Bu nizamnamenin ne:ı 
tarihinde mevC'ııd olup daiıni 
retle faaliy e tle bulunsgel~o 

yerlerinde altı aydanberi ve~ 
nenin yalnız muayyen bir roe<! 
minde faaliyete gecen yahut f~ 
liyetini artırması dolayısiyle lJ 
nizamnamenin 3 üncü m ·ı dde' 
ne tevfikan muvakkat ve rıı" Romada "bu iki imparatorluk 23 Nisan 939 Pazar günü çocuk velilerine Halkevi mlisa re İş bankasınH ilk aidatlarını ba şiu başladığı tariht en itibaren 

sağlam değildir. Yalnız si.\tıhtnn 3 - Halk, Asker, Sporcular mere salonunda bir müsamere vale elliklerini yazmıştık. B~ lis on bee gün zarfında 0 
deHeye 

l
·baret. Bunlar hakikatte mükem ) ı k mahsus olmak - · ve bütün okullar saat (9 da etad verec1:1 lerdir. te meyanında bazı lsiın yıml1şhk · uzere saçım ya-

mel eikArU~rdtr" rlenildiğini 1914 d 
1 

ı caklar ve kendile 26 11.~· b lım olmuştur. Beyanı itizar ederiz pılır. . . . . yom a op ana 1 ..ı..' ısan çarşam a, 
- 18 harbı Almanya ıçın bır rine gösterilecek yerlerde dura· 1 Kooperatife ber suretle mü· Madde f; - Bir işverenin ay 
bayram günü olmuş gibi. Haki

1 
ki d • 11 - Bu gün saat 14 de ve zabarel etmek ve ev yaptırmb.k oı eehir dahilinde ayrı ayrı ma-

zam mümessil işçiler seçilı:JJ~ 
icap eden işyerleri ile seçiıt' 1 

yaptldıA"ı tarihte henüz altı ııf 
lık bir faaliyet devresi geçirıı1 

kat şudur ki bunlar sa~lamhğı ca · ar ır. ) 20 de lıeri, l2met paşa ve Kayate Uzere mUracaat eden yeni ortak hallerde bulunan işyerlerinde 
. . . . _ 4 - Tam saat (9,30 da Ev kUll · - k k d. · tecrübe edılmıe ıkı meLropoldur pe o arı muştere en en ı Jarm y~mJış yazılm1ş bulunan isim birbirinin aynı veya mutemmimi 

yahut müteferrii işleri gören ie 

miş olan yeni işyerlerinde fs8 

FeLin başladıjtı ilk ie haftası~ 
dan beri çalışır gibi buluuırı 9~ 

- Sonu ~8t' ve hakikatte ikisi bir demektir. Bandosu tarnfından Qalınacak is okullan çocuk velilerine Halke lerioi tasbiben bUdlrlriz, bu zevat 

Gene hakikat şudur ki bu iki tikllil marşı ile Törene başlana vi müsamere salonunda iki mii eski mebus Niyazi Ramazan ve ~------~~--------~~--~~---------------------......./ 
metropol denizJere hakimdir. At caktır. : samere v~eceklerdir. Tarsus çırtçilerioden Mustafa Ml· 

lantiğe ve Hint okyanusuna hd 5 - Orto okul talebesinden 27 Nisan 939 perşembe r\clr. 
kim. Kap hanına bakim. Ve Ak biri Büyük Kamutayın ilk açılı·, ıo - Bu gün saet 20 de Kıymetli alak1tlarından dolayı kendilerini tebrik ederiz. 
deniz battı kendilerine kapatıldı şını ve bu günün önemini anla , Gazipaşa ve ve Kurtuluş okulla 
takdirde bunu başkanlarına tan bir söylev verecek ve yine ' rı müştereken kendi okulları co 

Almanya Lehistandan 
Neler istiyor? 

1 

da kapatmıFa muktedirdirler. ayni mektepten bir talebe bir cuk velilerine Halkevi müsamere 

Depolardaki transit 
halılar 

Berlin'den De.yli Telgraf ga · Almanyaya terki.' 

Hakikat şadıır ki bu iki im manzume okuyacaktır. Bunu mü 
1 
saiommda bir müsamere verecek 

paratorluk - Birleşik devletle• teakip Gazipaea ilk okulu tale· !erdir. 

ve Sovıetler birli~i ile mutabık besinden biri çocuk bayramını 28 Nisen 939 cuma 
olarak - bütün kauçuğu, petro kuilayıcı bir söylev verecektir. 1 12 - Bu gün saat 14, de 

Jün en bü.,ük kısmım ve hattli 6 _ Törenden sanra geçH NecatibeF ve İnönü okulları ken 

temamıoı, pamuğun temamıoı, resmine başlıınacakhr. GeQit ree di okuiları salonlarında ve ken 
demir ve bakırın tamama yakıo ı d" k il kl l'I . 

Ankara _ lran ve diğer zetesine bildiriliyor: 

Şark villiyetlerindan gelip tran Haha sonunda Almanya ha· 

sit olarak antrepolara konulan riciye nazırı Fon Ribbentrop'Ja 

halılar için tayin edilmiş olan yaptığı bir bir mülakattan son 

dört senelik müddet sekiz sene ra Lehista'nın Berlin sefiri Bay 

ye çıkarılmıştır. Lipski Varşovaya hareket etmie 
mine Asker, Sporcular, Ortaokul 

1 
ı o u arı çocu arının ve ı arı 

kısmını ve duoyada bulunan kö h ı k fi b ' • İlk okullar, Ana okulu ve Çocuk ne ma sus oma zere ırer mu ~eLrı·mı·z Tı'caret ·yta Zahı·re 
Lir • 

5 - Muayyen bir takırJ'I i 

tiyazlar \' erılmesi. 

Almanya'oın, Lehistan bll ô 
d•' !eklere cevap verinceye kil 

·I 
yeni bir harekette bulunuııf9~ 
ğl anlaşılmaktadır. 

Bu cevabı vermek içio de ~· 
. d ..:ı • d- - ,, 1 

zerm e '-'erıoce uşunme5e mürün en büFiik kısmını kont . . 1 esmere verecektir. y il li Haber aldığıma göre sefir, 
rol ederler. Esırgeme Kurumu hımayesinde 29 N'san 939 t · günü b ~ ıılman dileklerinin sarih bir liste · 

Halbuki tankların, tayvare bulunan çocuklar sıra ile geceoek , 1 cuınar elijı 0fS8Sl0 a ı.um görtileceRi aştkı1rdır. .u ~ 
14 

B - 2 ı d sini beraberinde götürmüştür • B 1 b h·8W 
lerin ve otomobillerin petrolle terdir. 1 .- _ u g.un eaa. t 0 unun a eraber, Le 

1 

,, 
H ık O

.. k V I l Bu dilekler, haşlıca beş noktadR ıe" 
ieledikleri malumdur. Alman'la 7 - Geçit alayı Kıııla cadde a evı osterıt omıtaeı tara 1 apı an muame e hududuna yakın olan bölge toplanmaktadır. ıı~ 
ve balyanın petrolden mahrum sini takip ederek Uray ile HükQ tından umuma mahsus olmak DüQ şehrimiz ticaret ve za 1 - Lehistan'daki alman az asker Yığılmasına devam ol 

oldukları da malumdur. Bu iki met konaklarının önünden geçe üzere müsamere salonunda bir bire borsasında: maktadır. 
ı · · · - E mu·eamere .. e .. 1·1 "ektı·r Şark malı ser• 60 bı·n kı'lo bux. lıkları meselesinin esaslı bir su .J 

bürük garp dev eıtı ıçın silahları rek ve Orta okul önunden m· • ~ e... · • 1§ T,!!!!!!!!!!!!o=~~,,===!!"!!!!!!!!!!!~~ · nı kullanmak ve sulhu istemek niyet Direktörlüğü caddesini tu ,. day Mersin vagon teı;Jimi 15güa rette halli ve bu hususta bir an J 939- Jzmir entef 
rerine zorlamak zamanı belki lıacak ve .,eni Merkez Bankası 23 NİSAN' ÇOCc K BAYRAMI vadeli 4 kurue 25 santimden ke !aşmaya varılması . 
de gelmitlir. köeeeinden geoerek lıeri okulun Çocuklar, . .. yerli Anadolu malı 45 bin 2 - Danzig'io yeniden Ray 1 nasyonal Fuarı. 

Bir kaç rıldan beri bu iki önünden Cumhuriyet Halk Par Sizin bayramınızda bü· kilo buğday Mersin vagon testi ha bağlanması. b" "l • t tl' fükleriniıe, arkadaelarınıza mi 10 gün vadeli 4 kuruş 50 ır mı yon muş e 
imparatorluk. kuvetlerinin tam tisi ve Halkavi kurağlarını ara tebriklerinizi size bu b~'lra· santimden 105 bin kilo Anadolu 3 - Eski Almanya'da yapı . ..., ğ d 
hir hesabını çıkarmamış olabi sından Yoğurt pazarına varacak ml yaratan Çoçuk Esirgeme malı Qavdar Mersin vagon teeli lan otomobil asfalt yolunun ko ı 010 Ugra 1 lf. 
lirler, Meselı:ıyi aoıkQa görmek ve oradan her okul talebesi ken me Kurumunun karariyl9 ya mi hazır 3 kurue 75 santimden ridordao geçerek earki Prusya'- 1 Mallarınızı şimdidefl 
ten ve görüşmekten çekinerek di okullarına yakın rolları takip par~ınız Yoksul, kimsesiz 15 bin kilo şark malı sart buğ ya ulaetırılmr:ısı. 
tavizlerde bulunmakla hata et ederek mekteplerine gidecekler kardeşlerinize .,ardim etmiş day Mereın vagon lesi mt haztl' 4 - Almanlarla meskQo olan hazırlayınz. I miş olabilirler. Fakat artık bunu ive talebeler serbest bırakılacak ohıreunz 14 !ıurue 37,5 santimden alımp bir takım arazi parçalarının, bil j20 Ağustos_ 20 _~Y~ 
rapmak ve olduıdtın gibi görün lardır. satılmıştır' basen şarki fok arı Silez.,a'nın 1 :i;;:;;;;ıı:mım;;;;ı:;;;;;;;;;a;;;;;;,.;....::===~ 
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YENi MERSiN _SAYFA 3 

Aı1kara 
f, Radyosunda 

ugiinkü program 

fQJ_D-.-. ----N-,·--o-ıd_u_ l[Q] ! nın M ERS i N nın ; 1 l A N 

Unya a er'öiuyor ' PiYı\SASI ! lktisat_ve~iletin~en: . 
[QJ-------------------~-oc~ ___:.. _. I .· 3293 Sa.' ı~ı ~nrı~na göre lınsusı vtıya erm ıye-

Poatl'üırkiy:-;a;:~f~ıyon Alman Çocuklaruun terbiyesi ~- 21-4-939 ;-IK 1§1 ! . .,ırıd. <lt>vlt'f ışlırakı bulunan \B)'a dt·vle 't ı uıa-
A 

.. ._ • •'rı, Türkiye Radyosu Pamuklar Ku ~ ~,) PSİle korula n imtiyazlı imtiyazsız hilumu m sınai 

.. ıc:•r R Almanya da Hitlerin bir I ni emirle Alman gençlerinin Klevlant 38,39 ı l"ıe,, ~ l 1 1 - · ~ · k il k 1 .. • adyosu. D w 1 35 'ı S~t'~t· t-ır l\lr ıanu;ı 1)11' ıştt• 'U an ca arı m•ı· 
emriie Alman çocuk1arı ~için Hitıerci gençlik teşkilatında agma ı ( . . . • DAı GA UZUN U;ı.U , H Kapı malı 34 h·h~ssıslar ıc.ırt IHlllehassıs .\'t>LİS\ rnıe ücreti l~ılı .. \r~ 

• L u 1 itlenci ger.çlik teşkilatı,, ın mecburi hizaıt:Ueri 10 yaşrndan 1 ., 
l' 16!19 nı. ı !l Kcı. 120 kvv da mecbu·i hizmet ihdas edil 18 yaşına kedar devam ede- ~::. 7~~ı sine Vt' ~dt CPI l~ı İ hu iiçr ellt>ri her allı yda hır IH şi 
20~Q. 19.74 m, 15195 Kes. miştir. cektir. Kozacı parlağı 32133 o:-n hazırıeye yaıırıw!ları ve alacaldurı rmıklrnz a ın 

946
r: vv. T. A. P. :n,70 m. Genç Almanlarm nazi Moliim olduğu üıere Al Buğday-Çavdar hırt>r surrllııin vpkUlt>tt' rönd rmrğe m cbur ol 
u Kes. 20 Kvv. umdelerine göre, yetiştirilme man gençleri 1~ yaşına girip Sert anadol 4.25 du~ ları ve bilumum smai rııÜP..,S~St-lerin mü iir 

13 Cunıart~si 22]4]1939 leri ve ancak bu umdPleri Hitlerci gençlik feşkilatı mec Yumuşak 4.50 \le muhıiSe wcılt>ride dahil olduğu hald~ Ç lıştır-
13'30 ProğrAm eses tutm k ş ttile düşünebi huri bizm'!tinden çıkdıkları za Yerii buğdayı 3,50 ltiıklHrı flCıtt·biltır için k:Jllllllll) n~şri t;ırihindt•n 
Pı.')15 Muz:k (Bir konserto • lecek şekilde büyümelt=ri için man me~buri it teşkilatı rıda Çavdar 3,75 tib;4ren flcrt'li LPdı\C Ptm lcri nwzklir kauu un 

kurulan bu teşkiliit 11 Hitlerci I vazifelendirilmekte, 20 yaşın Anadol ynlaf 3,50 w 

1300 k k ı · · d d b k'I k t ld k Lirinci madtlrsi hiikiimleri ıkli1.asındJ11 bulundu.iFu 
8

: ı Memleket saat ayan, gençli teş i atı,, ıçın e stam 1 a u teş ı ittant ur u u . Arpa M 

Jan
8 

Hı'tlerJ'ugend ismi verilen bı'r ları vakıtta de askerlik bizme cihPlle hu iİCl'f'lİ v...r· mi.vtınlert t n CtlZ3!-oiivl(• hir-
14 ve meteorolojı haber'eri Anadol ·' J 
k u!~ o_ Tu tk mu zi ğ i (ile 1 k l ür- şu beyi teşkil edecek lir. Bu ye ti za ma Dl gelmiş olm akladır. y <rli :: ;~· 5 lı k l H lalı si 1 f' •lil ecıığ i i 1 ıl il o 1 u 11 ll l'. 

s· rı ve O)'Uil havaları) ı numaralı filim dostu Nohut şark 6,25 
h~Vas1ı aşık Veysel ve İbra- Fasulye anadol 1~,15 
ırn İngilterenin Lancasbire °:1usea 15 b!n filim setr~t~iş: 1 Yulaf yerli 

'fekdinı eden : Sndi Ynver ata eyaletinde yaşayan bayan Sel tır. Bu yekuna, kadının ıkıncı Mercimek şark 3,5o 
illan na Bibby gibi si o em mü da defa gördüğü filimlerle ili ve 8 hl 4,50 
~ .~:40, 15,JO M Uzi k (Neşeli mü vimlerini filim şirketleri arayıp olarak gösterilen küççk şerid Ta ti ep ~ loo 
,
1

9\ _ Pi ) da bulamazlar. Çünkü bayan ler dahil degw ildir. : 
8 ı çogen 70, 7 J 

17 · Bbb t d b · b · b • · b 15 b' Balmumu 69 7 ao y o uz sene en en eyaz Bayan Bıb y DID u ın ' o 
ıt'35 Pr_?~ram perdenin en tiryaki müdavim filimi görmek için einema ka Cebri 9, 10 

17" Muzık {Dans -...suati PJ) lerindendir. Görmediği bir fi salarına verdiği bilt!t parala i Susam 18,S 
,35 Koauşma Çocuk Esirge lim yok gibi bir şeydin. Yapı k" "k b' tt k'l d 1 Yapağı tne · 

1 
. b b b rı uçu ır serve eş ı e er. 

ıturumr _ Çocuk haftası- an bır esa a nazaran ayan . , . . 1 Siyah 
llın açılıt~ı) Bibby şimdiye kadar daima BayGn Bıbby nın sınema mera 
ıs 15 r· '.,. haftada alh akşam s;nemaya kından bahseden gazete sine il Şark 
Y'e,tı) ilrk müzıgı (Fasıl he· gitmiştir ma şirketleri tarafından kendi Anadol 
Cetaı T Şu halde sinema tiryakisi sine bir şeref diploması veril 1 Aydın 

yok 
44 
45, 

80.85 19 
00 

:kses ve Safıye Tol.{ay kadm 30 sene zarfında hiç ol mesini teklif etmektedir. Yıkanmıı yapak 
had.. onuşmR (Dış polıtikn Güz yunu yok 

ıseleri) h t / t • · 117 ı 9 , 15 Ta . . ... a ı r a ma servısı Konya malı tiftik 

Qaı rk mUzıgı Ameri\rnda unutkan insıın Bunların çocukları da, as- Yozgat 129 
t> anlar . Vecıhe, Reşııt Erer, h k · Ke.-i kıh 55 
~~ıŞerı Kıır~, Cevdet Koırm. lam yapacakları gilndelik işıe ri tesisatR uygun are et ettık y 

1 
... :serıerı ve Mu

8
tafa Çaglar. ri akıllarına getil'mek iç!n bir lerini gfistermelc için, h~r ak p· . 1 ıa b hrtırlatmn serg_isi tesis olun- şam derslerini yapmaları }fizım ırınç er 

h -. n uri Cemil - Şetaraban l B ela Muaıı.ı: ~ Şrevj, ~uş ur. u servıs aı za~eıı geldiğini ihtar ettirmekten vaz ... 
2. 1'anb . . bınlelce ah~no knydetmt>~e mu ı geçmiyorlarmış. Ceyhan 
saı tıeın ~r~ Cemıl - Ferahfn,a vaffak olmuştur. Abonelere te Bir de baz• Mkekler heri Çay . 
3 • v aısı. lefonla, telgrafla ve hususi pos sa hah evlerini terketmeden ev 1 K~bve 
4 • 1,ecıhe - Kanun taksimi. tacılar vusıtasile hususi hay~t vel karılarının yakalarına mü Badem, çekirdek 
Sat anburi Cemil - Suzidilara ıarına ait türlü torlii şeyler ha tad buseyi kondurmayı unut içleri 
5 'lisenıaisi. tırlatmaktadır. VeıgİI• r _ve si- mamalarını ihtnr ediyorlarmış. Tatla badem içi 
ı.; "".

8 
aydar hey - Penbe kız. gor~? tedıye. gUnlerı,_ ög~? ye Ticaret maksadile kttrulan bir' Acı » » 

ateh t . p B r mt-gme doveL S8tttlerı, muhım . . . A ıı· k Şıır~ 1 • a tın ı~a~ıu - aya ı fatnralorın ödenmesi zamanı~ müesse kocalık vazıfelerını ha cı çe ı~de 
'i · lJ. Artık yet ışır. h ı. h t 

1 
t . t 1 tırlatmağa karar vardırılırsa Urfa Yagı 

22,23 
20, 
290 
102 

95 
61 
·9 
90 

340 

62 

95 
ili J\h 

1 
K f, rı ep uu a ır a ma sergıs a . . . _. . . 1 7;;. 

kı • ..,. me~ ın- arcılıar şer f d l"'k d .1 , ü 0 r· Amcrıkada neler olup bıttıgınıllçe .. ., • ır· ra ın an n a a uı or.ı g n g ı . . . . _._ ______ ;..._ _ __:._ 
H • lJ ı çeşmanmla. 0 t· , t 0 bıld'ı m İi: koleycıı tasavvur edebılıssınız N •• b İ • §~~~~ lli A n ne. S<l3 1 saa 111 r b A l 'ht .. . 1 o e çı k hmedın - Kal'Cıkar şar t i p •• tk lan lanı ca ıa ı ar uzerıne unutu mı I 

ı - B . N ır. ıhı. unu en o . 
9. arıı biğilııe ' i sandın. tıraş olmadan sokağa çıkmama yara it kondurulan bu buse)'ı =§§§~§ Ecza 
Ru ~~Vkj boyin - Uşşak şıırkı - ıaıını da hitırlatlyorlarmış. kadınlar hoş göıüyorlar mı? 1= ne 
10 . Eıhriııgerınü serdinden. -~-- ---:-- • 1 2~ Niaan 939. ~a 
•kd;~·~; beyin-Tilrkil - Ekin K6peğe terkedılen mıras ı SAGLIK Eczanesıdır 
~O o Wllere. K · · d t · · · F f · ı · · b k O 14 B k , O A. . urıtıbalı ul >ayan Rru mmıs ı çın ı ı varıs erını e sman 1 an ası 

leri, ziral::ı~ ıneteor0!0J 1 haber solin vnsiytthıamesi mucıbioce lemek üzere bir mühlet veril , t L A N 
20,15 Te .0

1
r 881 .(fıyat). bülOn SPJ'vetini köpeği Fifiye mesi dURünülmektedir. Bu müh n msı (Hamıt gecesı) . . ı ' -;; • ady0 te .

1 
teri etmıştır. Fal<at, luıdm ö 

1 
let bittiktrn sonra bayan Bru 

21 ı - M m81 k0lu tarafından dükten so ıl'a vasıyetnarne açı . . . . . 
2 

' '' emtek t . ısnlının mırası sahıpsız sayıta 
ı. ıs E h , e saat ayarı. hıınl<Qkonduğu zaman Fıfirıı rı ,_ i"l d 1 t . t"kal edilecek 

biy
0 

19 aın, tahvili\t. kam de berhayat köpekler m·asın c.
3

1\. ve. 
0 

<; ~ ın 1 
.• 

'°' - nukut b (f ' ) w 1 tır Esasen oayan Brusolıntn 
<") 2

5 
orsusı ıyal da bnlunmadıgı anlaşılmıştır. . .. 

21:10 ~f~Ş~li ploklnr . R. Bu haıiisJ kukuki bir meseıel vasıyetn~mesını .. ya~ıır~en ":u 
.. Ş zı k (Kilelik Orlcestra t ortaya çıkarmıştır. h· kemesız oldugu ıddıa edıl-

ef ·Ne · · · d"d ı . \\' · cıp Aşkın) Miras kime kalacak, Fıfı mekte ve mırasın şım ı en 
2 _ H .acek - Marş nin çocuklarına mı, yoksa haş devlete devroluumnsı istenil-
8. Sı _usselrnann - Köyde kor ka birine mi? Şayet Fıfinin ço melltedir. Bu mesele için yapı 

tılp. Ma 1 . . 4. K rş cukları mirasa konacaksa, bun lan kırtazıye rnUcı:ıdelesıne ne 
oınsek - Gf • 1 . d b .. - . 5 Gru , , ccı eyın Vıyaııa tarı nere en arayıp ulmalı? IUımm var; kopege mıres bıra 

Vıaeı no' - Beri in Viyana Bu mesele Ş\mdi Kuriti bal lcılma7. deyip onu hazineyP irat 
6 - Hortma huırnk mahkemesın işcraı et- kaydetmek daha doğru olmaz 
cı ns 'nn - GUaı;;ş ışığında mektedfr Bır rivayete nazaran mıydı? 

7 - Hippmarın - P 377 Ç ki J. ' 22 
00 

, ant,,zı ocu u a am. 
2, 1 Hartalık posta kut 

2~·3h MUzi k Bala mUziğ~~u Pl ) 1 M ksik~da. Poli~arp~ejo 1 çocuklarıle meşğul ol.ı;ııak akh 
~·00 Milzi k( Cazbond _ Pi ) · V 1 nzuel ısmmde bır mılyo 1 na bile gelmemiştir. Oleaeğini 

2il,4G,24 Son aJ· ans haberi .' ner ve eski Tnbasko valisi ge anladığı zaman vicdan azabJ 
"a erı ve 1 " " B d b' 
J ı·ınki . çen erd.a olmüştur. un 4 ır çekmeğe başlayıuca gaı:etelew 
~ progı am. fevk lidelik yok tabii, bu zat re ilan vererke evlAtlarıDı ya 

~alelade bir milyoner ve vali ol 1 tağı başına çağırmıştır. 
" ·o 

Memlekette tasarruf ha 
reketinio inkişafına hizmet 
arzusunda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cilzdanı ) besabmu tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile aşağıdaki ikramiyeleri 
tevzie karar vermiştir, 

Keşideler 25 mart ve 25 
EylQl tarilıindll icra olunacak 
ve her keşidede nşağıdakı 

ikramiyeler dağıtılacıtktır: 

Türk lirAlık 
1 adet T. L. 1000.-
4 " " 250 -
5 ,, ,, 100'.-

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

Ceman 8!> aded T.L. 5000.· 
Türk liralık ikramiye. 

Aile sandığı hesnbında
ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddümeden 
altı ay zarfında: 

13-16-19-22 

L A 

Ticaret ve Senayı O~asin~an 
OıhHtıızın 668 sıra numarasında VP. ikinci sı-

11ıfı 11tht muka,., . .,t \'P. 111ÜSPCl'tJl ,\bdolvalıab 1ec· . "' 
ti, Odamıza Vf'rıliği 2 l-4-939 Tarihli istidada 
SO)aclı kanunu gtlrf1gince 1-1-939 Tarihinden iti
haren J\ınacı SO)'adrnı almış olduğundan yf-'oi 
firııı a~ınııı (Necati Kınacı) olduğunu hildirıutısi 
iiıerirıP. keyfıv~l 21 4.939 T:ırilıiude !"İcil kaydına 
i~arPt edih~rek ka duırn ol ·uretle tashih edilmi ş 
olduğu ilan olunur. 

1 l A H 
iş dairesi Mersin ü~ürlüğün~en 
icra VAkilleri hPyt>tınin l I.ij.939 glin VA 

2 l ofl 65 sa~· ılı k:ıra rna mf'sile ona \ı laııı p Ueswi 
Gazetenin 24.3.~)39 giin ve 4165 rınmaralı rıus 
hasıuda nPşrolnnan "iş ihtilaflarını Uzlaştırma ve 
t:.hkim ııizanınarnesi,, 23 3.939 güniin<len itib~H'en 
mer'i yel mevKii rw girmiş lıuhı unıak tadır. 

1 iş kanununa t~hi iş ~erleri dP çalışan işçiler 
Hra~ında, bu nizam na nıerl~ gösted IPn e aslar da i· 

J rtısirıcle yapılacak oları seçi~ı 14 6-939 ak~amma 
kaılar hiti ri lrniş otacağından bu hu ıısta daha 

1 
fazla uıalfımat almak iste~ eu iş Vtlrtınltıri n miiı a
j ca~tla n liiztinrn elwmmiyetlP. ilan olunur. 
1 1-3 

1 

ı~~~~~-~~ 

Çocuk Haftas münasebetile 
lık ve Orta Okul Öğrencilerine verilecek 

KIYMETLİ HEDİYE 

24 Nümıı !)30 Par.artoE:İ giiniindoıı 2B Nhmn Ouıııarter,İ 

ak~amına Jrnda devam otınok iizcro 

Yalnız 6 gün için 
Bilumum kitnplnrdan. ii1.:orindc yazılı f'iattnn yiizdo 10 

j Bir kısmı kitaplardan ,, ,, ,, ,, 20 

300 par~adan ilıaret bir parti kitaıltan ,, 30ilft50 

1 Ayrıca renkli resim defterleri hediyelik 

!kalem, yazı, takımı, i•1arangoz ve oyına ta
knnları Cep kol ve masa saatları, Fotoğraf 

t makineleri de, hediyelik eşya arasında ucnz 
fi:ıtla satışa c;ıkaralmıştrr. 

Yine yalnız 6 gün devam etmek üzere; 
SoooJadel kalem 1 kuruştan 

300 ,, cam ucu dolma kalem 17.So " Urdun Ô Direği 

"<;::ocux: 
l.l\'a "'T"T 

tıın '-' c ı·,,.·d· K_ ...,en ı,;ı ır 

saydı ölümü hnberi belkide : Bir müddet sonra Meks 
Meksika hudutlermı aşmıyacak kanın her yerinden malikane 

1 

tı . .Ancak bu adamın her kula sine muhtelif yaşta llimıeleri 
nası ı b' h · t' ' . P o muy n ır ususıye ı· bu davete icabe~ etmiş, evlat 

T. L. So.- Tnrk lirasıo- ~ 
dan aşağı düşmemiş olan her ı 
mudi hu keşidelere ıştirak 

300 " maden uçlu 
11 " 2o ,, 

loo ,, 
" ., 

" .. 35 

Hnııtlaıı haşım hcJiyoli o,ra l'atı~ı tl:ı bir hafta deYam ç~~\l'" gu sev! 
l<irtı 

ya vruJarı s~siı. boynu bükük 

yılda b' .kurtarm k için 
ır lır, 

!Esirgeme k Ver· ÇOGUK 
~ nruınuoa üye ol! 

J 

1 
d~~ _ki onu ölümünden sonra 

1 
ıar sayıldığı zaman bunların 

b U tu D d .. b t • :-;;:;::::;;::;;;;:;:::;:::::::;::;:;::;:::::::;;:::;;:::;;:;;;; f un yaya meş ur e mış 
1 
377 yi bulduğu anlışılmışbr. ~ 

l ır. i Milyoner ihtiyu bunların (23 Nisan Çocuk Bayramı) 
de v~1uhtct·rem v

1
a
1
1i v gednçliğikn bepsiui kaouaen evlat tauımış Çocuklar : 

or a yaş 1 ıgm a ço 1 . . . . w çapkınlık etmi ve Meksik1ıımn ve servetını aralarında taksım Bayramımzın Şen, Neşeh Eglen 
her şehir ve ~asabrlsmda bir ederek, kalbi müsterih, "bu fa celi olmasını < >grclmenleriniz, 
veya birkaç kızı anne yapmış ni diiny ya veda,, etmiştir. den isteyiniz 1 

edcektir. · 
o<lccuktiı-. 

SEDAD SAHİR SEVMEN 
Uray Caddesi· No. 41 MERSiN 

-
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·-------------~---=--._,,ıı--------------.... ----...ıı---------------• • 
yenı mersın 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

içten ve Dıştan günün en mühirn ve en taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi gazete 

ersl•n • 11 Yıl/ıh fasılasız intişarın 
• da muvaf f akiyctini halktan 

• 
yenı 

gördüğü rağbete borcludur. 

YEN · 1\1 ER S · N • Sizin Gazetenizdir Dertlerinize dilekle(inize nNI 
• M E R Si N sütun lan .açı~tu. 

YENİ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çalışınız. 

ATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

lHJ~~ OO@W@il ~~ıf~lM~~(glM IHJ&!RılPIL~!Rılb~ 
KİTAP G-.A~ 8TE VE lY.rEOJ.Y.IUA 

·ra bı ya pıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticare~hanelere ait her çeşit Def terler [ vrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve ~eğen~irmek şartife yapılır. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez.eldengönderilir. 

FOTO GÜN 
iyi bir Resim çehtirmek istiyen 
FOTO Güne Bir defa ugramahdır 
FOTO GÜN: Resim ceker. , 
Foto Gün;Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; A motör işleri görür. 
Her iş foto Günden temiz ve süratle çık0ar Adn s: FOTO ti N 

Bozkurt caddesi 

Atatür~ün 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

Yeni cıktı , 

Salış yeri : Sadık Al

datmaz kitabevi 

-------------------------------------- ADANA 

Türk Hava Kurumu 
büyiik Piyanğosu 
1 inci keşide 11 Mayıs 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 40,000 liradır 
Bundan başka lo,ooo, 20,000, 15.ooo; liralık ikramiye 

lerle 12,ooo ve 10,ooo liralik iki adet mükllfat vardar 
Yeni tertipten bir bilet alarak İştil' ık ~tmeyi 

ilhmal etmeyioi:ı. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar 
an arasına girmiş olursunuz. 

-----------------------------------~ 
1 

Emsalinin en sağlamı olan 
Bütün dünyaca meşhur 

Otomatik işleyişili, sessiz, iktisadlı 
@~!Mf§IR?&IL (g[b[§IK{ıf~OIJ({ 

Elektrikli Sogutma makinaları gelıniştir. 

S i z d e bir ''General Elektrik,, 
BUZ DOLABI ntihap edin iz 

SATIŞ YEKİ: ~tersinde P. Sf~lvelli r~cinuıvi 

f~enni Sünnetçi 

Sıt~ı T annverdi 
St-ıd \' ~ H~l iSIZ SÖJıUfl .. _ 

ı yapar. 
Fakir çocuk lanı p~r3s11 

Adres ; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

Y[Ni M(HSiH 
,~- - -=-~=== 

Nüshası 5 Kuruştur 
Al:ıone Türkiv~ Haric; 1 . 

ŞEırall ) için için 

SeneJ ik 1200 Kr , 2000 K. 

Albaylık 600 1000 

Oç aylık 300 • ~o 

Bir aylık 100 Yok1Lr. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

·-----...----------

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/o10 İratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSll.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 aileai aşağıdaki 

paraları ahr; 
Sigortalı meblağın 

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

lira 17500 

Sigortab meblağ, ancak 
sigortanın vadesinde, sigorta
lı berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 

ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

1 

T. C. Ziraat· Bankası 
Kuruluş tarıhi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO Türk liras 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirttrılt>n• 28.800 lira 
i~ranıiyP Vt'r'fCPl 

Zı raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
b~sr.plsrında en az 50 liras1 bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıdaki pHlna göre ikramiye 
dağıtılaraktır. 

4 Adet 1.000 Lirahiı 4 000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 250 ., J .000 ,, ,, 

40 ,. ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 5o 5.ooo .. ,, 
120 ., 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3.~oo ,, 

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

kur'alar senede 4 defa, t EylQl, Biriacik&nan, l mar' •• 

uh'an tarihlerin~& çekilecektir. 

--------------------------------·· Vasfi Orgun Sebze-meyve ve tezyınat 
--, Bahçeleri meraklılarına 

S g ... , k Bu seıw haval ar riitubeılı giıtiğ ı ud~n FasulY a 1 lerth~ giJllµrdP. YP, poıt -t k31 ar·da zı-rnk ciP.nile r, pfi~ 
• 1oalal'la k11 nııtı ve hPyaz ko~u i ll.-rio IJ 'rJt nhif 

Eczanesı coğaldığ11ıı domale~, kahok, 1ı1ycır gibi sebzeleri 
.:ü · ı~nıe ve uııldyo gibi nel>i-tlİ lmstalıklara tuwl 
e 

Mersin Gümrük karşısm~a (ıu~ıarını görü)oraz. 
B d hç,..ı .. rin lwr tiirlli haşarattan "·e hastalık 

her nevi Avrupa, \3:-tla n korlanlınası için P.n son sistem makint·dr. 
Yerli eczayı tıbbi- ve tesirli ilaçJar ~ .. lirterek tPŞ~ ilat yapmış olıı ' 

Y
e ve müstahzaratı Z r:ıal l1iih+ııı<l ı ~i Murad Ayl..,l bu glinıltın itib:· 

r ~ ıı i ş ,~ IJ ı ş 1 a ı rn ş tı ı· . . \ h\ k a f ;.ı r J a ı ıı \ ~ rı i \1 e ,. si 

'

bulunur. G · Zdt->Sİ id:ır.,lı<Pıdsinıi•~ Zir.~a ı l1iilıtıuıt i si )lur ;11 

-----·----....- A, bPk a ılrPsinP miiraeaatlar ı ilan olırnur 

1 
N s:dye Opr({toru ve Doğum M ütahtissısı 

DOK.TOR 

Türkiye v~ Rusy• Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 
Hasta larını her gfın8- l 2 15 - 18 e kadar k~bul muayene 

ve tedavi eder. 

Vasfi Orgun Güven 
Sigorta Sosyetesi 

MÜMESSİLi 

Wlersn Azak han 
No.4 

Yangın - Nakliye - HayatKaza - Oam - Otomobil 

Si g o r ta: a r ı n ı zı 
En müsait~ şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar 

----'Ü L G E Ni ____ .._.. 

Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ülgen 
losyonları, ülgen kreınleri, ülgen briyan 
tinJeri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
kor~aıarr ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

URA. Y OADDERİ NO. 24 

ÜLGEN ITRiY AI DEPOSU 

Yeni Mersin Basımevinde Basılmışbr. 

Bozkurt caddessinde 
ADRES: Yoğurtpazan 

No.1 

------------------~ 
Satılık Arsa 

Eski Isıyuva Özel 
Ana Okulu karşıı 

sında Bakkal 8. Sa 
rihin dükkanı arka· 
sındaki boş arsa 
sah l ı ktır. Taliplerin 
Veni Mersin Basurı 

evinde B. İzzet Işık~ 
aya mü raca atları ilaO 
olunur. 

i 1 i n 
Be ynehnilel posıa 

pullarını mu hltı vi bir 
kolt>:l si yon saulac.ık tır . 

Talıpleri n Tarsıı~ 
Tapu katibi Hemzi Tii 
liiru~u~ müraca(jtlar1. 

TPIPfon adresi 
Tic.ıret Oılası : a 1 

t-3 


