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Romanya Hariciye Nazifı--c.-H-. -P,-trt-is-i ital a- g s 
ingiliz Başvekili Çemberlayn ve Hari- 1 Meclis Grubu toplan~ı i-k-i -m--e-m_e_k_e-=t:._r_a_s_ın-da 

Başvekilimiz harici 
ciye nazırı Lord Halifaksla görüştü siyaset hakkında görüş birl iği var 

Gafenko Diyor ki: befr;:;;,~~~~{~~~1~. llariciyeıe:a:~~a:;t :'e~;~:::~~; görüşme-
Memı ek etime istik ba 1 i da ha VHZll h bul m UŞ ~·.:.'."~~k~~.~ii~.:::.: • .ı~5 .ı~ Ankara 25_n.a.yı:ulyodon] I lıığıııı tı:'.•İİ hir ııofüo,i ol<lıı-

ve daha en1in olaral<: döneceg..,;. im lttnm~~t~~lli Başvekil Refık Sıı w Bolgraddan hıl<lırılıyor: ıg_nııu .sc~ylemış YC Barfriyo 
dam söz alarak umum si yı.si rn Vencdiki en Bel~rada cliiııeıı sıy:ı,.ctıııın e:snsım Y ug wla' -

Anka 9~ [I> d ,, ] ziyet hakkında izahatta bulun H. ııazırı .l\larko,· i:·, Kont Oi- l talyn mırnlı oılc:-.i t e.",·kil ctti0rri-Lo • ra .. u a.a. '-a youan lunmu., tur. . ıyarclım edebilccoklerini anla- '$ 

Oclrad 1 . 1 .1. 1 . G f muş ve Türkiye hükumetinin bü .vaııo ile !!Hrii:-.mesiıı<loıı <leı·J·n ni :;iizh'r ino il tn ·o otıniR,tir. an nldirili ror· ngı ı:;ı; gazeto erı, n en- ınaktıı·. -k ... ·t lt · · yu devletlerle ve komşularla . . t• . . Aııkara 25 n.:ı. [Rndn>daıı] 
( 1 

oman.va IIarı"ch·o nazırı ko.va lıumretli hüsnü kabnl B (' l' k D 1 . ....,,1•. 100··ru-" 1 d b 1 ld ,.. 0 meınnunn e ını lH'van otnıı~ 1 1 .11 . . 1. · 
, J • ıa en ·o oy ı .ıı; \.~pre8 l!!> \ime ~r e u unu U5U u .. .. · · ,. Roııı:u an ) 1 ı ın ıyor: 

lJ: af~nko tliin sabah İngiltere g-i).stermokte<lirlor. gazetesinde verdiği bir be\·a- söylemiştir. _ . . lhutun Anupa mesololorin<le Ak~aııı gazeteleri , Yugosıa,· 
0 

O.rıei~·e nazın Loru Hali- Romanya Hadciyo nazı- • ı · Bu~~u mutAakıp hır. çok ha iki nıoınlokot arasmda gürii~ ya Ilaril'İ):O nazırı ilo Kont 
'aksı ı·ınııı Jlı' tleı· ve R'l) ııt ·c,1)ı" natta: upler soz almış ve Harıcıye Ve . . . . • a va t ıt · · ı·k tt 1 

ü 
1 

•• • . k · ı · ş-k - S I h . b·- hırlıi!ının mevcut bulnııdu 1t ıı Cı· ,·rııoııun &()r iismolcrinin e " p ıoı mu :ı ·a an « ı· ~ı·ıu nı·"'ı)oteıı bmuttır. ı ı u ru araçott u epsıne I• ..., b 1 .·." . h . ' 0ıırn, ak ·a .. . d A giiriişt.iikten sonra Oarhi Av- - .,. " . . vo bunun Roma ve Bol ınuslwt ıı ctı<'<'lerıl e uzuıımrn-\ ~ m uzorı o vaııı . . . . > • • • den cevap varmıştır. Bu izahat nu 

0aıııarasma giderek ha:,;vokil rupa .~·a;r,ıyotle~·ı.nı tetkık ~t- l a.nsto de olacngı gıbı IJond- ı kUi görülmüş t'e hükumetin ta grad ara~ıudaki ı-:amimi do t.- dıy:ı nu:ı~gul olınakta<1ıl'la:r. 
'ı'Cın.berl .

1 
lı' t .. ı' mok uzre İngılız na;r,ırlarılo ra<la ~·apa<'nğıııı ~oy iki ınoın- kih ettiği siyas~ı iUifakla tasvıb 

'- · anı 1 0 ıı· ı:ıaa suren ·· ·· . l . tr ud D •• k Ş0 } Il )0 

J) O'l f ). Z hey etl-ı.ıır ı ··ı~. .. ,.. goruşmesı e ıoınmıye ı a o. loket ll.l'l\~lll(la makul bir teş- edilmietir. o ll re ge e ~ . 
k nu akat yapmı~hr. 1\1 ula- , clilmektodir. <. J 

atı nıiit k' ~ k i riki lll(jSUİ imkfuılarını nrn~ · A ~ H lk 1 ~ tetkı"klerı" nE' devam edı·yor t ııı ea ·ııl .--ı.. va_nı . -:ıınn. -. 1. )eyli . Tclg.ı.·a·f· gu:wtesi, 0 ara 8 8Y10 e da c 1 1 t.ımıak vo hunu tonıiııo çalı~-· 
ili "em >erlanıın rı\'asetı nrrıltorenın hııtun arzuları l t • • 1 {'} 
p / 11da kabine toplantı~ı ya- herhangi hir tccavii.1. kıır~ısın- ıııaktır. Moınlekotime istikbaJi Çocuk bayramı mri-I Bükreş siyasi mehafili müzakerotı dik-
~ ıtıış ~a7.ır1a.~· iki saat on 1 d~ H~lk:uı dovlotleriııiıı bir- <lal~a Yn7.uh b

1 
ulınkn~ .~-<?- cgl~ha nasebetile yapılan katla takib etmektedir 

' dnkıka ınmmkorolor<le bu- bırlorıııc no dereceye kadar ın uenınıon o ara · uoneco ım. ---------

müsamere filme Aukara 25 a.a. (Radrodan) 3 - Romanya sanayii ıcın 
Bir Harp ~ıkarsa 1 İspanyada mevkuf bulunan /ngiliz vapuru alınacak Bokreı.tten bild iriliyor: ~e~V.ıere tarafındnn yardım edil 

A 8 k b Romau)'afa giden resmi ln- 4 - İng i lte re ile Romanya 
'"lJn •k l ıra· ılması ı·çı·n teşeb u•• ste Aokara 24 a.a. •Radyodan" giliz heyeti müzakerelerine de- arasrndn ticari mübadelelere ille erı anın a acağı Ralkevinde Çocuk bay amı 1 

müoaııebetiyle yapılan müzakere vam etmektedir. Heyeı tetkikle dar olacak surette klering u u· 
l'nali tedbirler bulunuldu iki defa oynamıetır. rini dört madde üzerinde yap- ,,lünün ıatbiki \'0 ticari mübedele 

Va · Vuku bulan umumi arzu üze maktadır. teri .art.ırmkak içtin lknd~il}z lirasına 
lnl\ eınaton, 11.a. - Hazine · rina müsamere tekrartaoacakıır. . yeoı 1!r ıyme ta ırı . . ~ 
, 1 'ehaeıHsları cümburreisi Ruz· Cebelüttarıkta İngiliz tahkimatının tak- Çocuk Esirgeme Kurumu mu 1 - 1ogıltere tarafıoda? 1 M~~akere~er_ Ro.men sıy~sı 

6 te b· d l l J vaffakiyetle neticelenen bu mütia I Rom. anyaya harp levazı_mı varıl lme~ıafılı~de buy~k bır allika ıle 
81 ıa ll' harp takdirinde aiınma viy esi için te bir er a ın ı mereyi flme aldırmayı ve yur 1 mesı ve buna mukabıl petrol takıp edılmektedır. 
k tını gelen mali tedbirler hak dun her tarafında gösterilmesini f alınması. iki hükumet arasında ticari 

13ındıık1 raporlarını vermiel ard ir. 1lnkara 25 a.a. [Radyodan]ıhir neticesi olduğunu si>yle- karar altına almıştır. 1 2 - Umumi yolların logilte· münasebatın iyi bir sekilde hal-

e:il~ePkotreldarırda: iki va~.iyet derpiş f;oııdra<lan hi !diriliyor: ıniştir. J (:1 p Ü Il ya :
1

;1 rse larafındırn in-sası . !edilmesi umulmaktartır. 
"' 1 ngi iter o H ari<'iyo ııoır.a rcti Oe htılii ttnrı kfo ki 1 ıı.ııiliz 

a . l - Harp birdaubire pallar miisto~arı Bntli .Avam kama.- tahkimatı lıakkın<la sorulan ı on ---- ------ -
,.a.bPi:rasanın kendisini toparlı ra ıııdıı lıo~·nımtta bulunarak hir ~uale do; tngiliz vaziyeti- Yeni üsler temini 1 
d:t i~ıneısi için borsalar bir müd İspanyada lıaloıı moYkut' hıı- nin .kııvvc~lenm<:~i. i<;in l~a~i~ 1 b 

1 ı.ıin kapatılacaktır. hın:uı lngiliz nlpnruııun hıra. ııenın tcdbırlcr ıttıhaz ottıgını için adalar işgal . - ~ _ _ a 
' 2 - v . d . h. kılm·ısı i··in Bm·<rrnHlaki bii- ı bildirmi~tir. edı7vor i 
EıOli~ · azıyet te rıcen va ım ' ~ • o lhsvokil (;'emborla'-·n <le J 
ınasıa\ .. 'ıtkdırde: hükıi .net "ıd a rei yük elcj:,ino ihtarda hulun- .. '., . . . . 

1
,: • 

11 )' 1 \ ı d t lt Çuo1ıkinğ "A.A.• Çekia .. aı,. tedbirler a lacaktır 1 ' J- .. , 21 ,~ . . 1 t ı·- .ı. ,,un \.aınaın:-.ın .ı, ııoı eıe, 
U ııı.t \.. n:;ı;ro ,,_,ıs.u.ıı :ı n 1 1 \1 b .. ··ı ı · · il a ı'ıınııı bildiriyok: Ttt ııkımgpao Çler . J manra uru\: o c;.ısı en-

Loudra mukılvelesı, Parıs , nıat n~l'mi~tiı-. Uoholiittarık 1 <l . . • •.. : 1. . b· 1. . gazetAsin i ıı Hoııgkoııgrta ı;ok 
l 

9e v .. "· ıo arasıntla oı!'\Olltlll \:,\~I esı .ıs,ıııa ıaıe- mı· bı·r kaynak•ao o· "reuı· ıcıı·"' ·ı 
a tııı o k . ....,ıng 0 borrazı hakkında sorulan hir k . • . ,.. 0 11 

• 
6 

e; 
Qe .a lı1atı Jdpıldı~ı mılddet 0 . . ·ot ctmosıne husmn bır mana ne göre, Japon donanmaRı Çin 
h~ lllerı1ette kalacaktır. Amarika sua]o lıiiktuuetrnm bu lınre- T'crileıniyeceğini boyan otıni~ denizınio c11nubunda Ao ıı amırn 
UkQınar L 11 ti · ı · · · t ı ·· t' ile Boneo adası arasında bulu .... 11 . 1 oodra ve Pari& hü kO rn erı ordu tor usının n ııı ır . .. ,e erıne nan bütün adaları işgale leves 

k·'I. aıı eshamı mezkur hü - - - -- -· - ·- ------
"<naUer19 p • t S • ,. T l sül etmektedir. 

Dakled ~ulaoarak Netyork'a arlB e lVOSl I emas ar Bu işgalden maksat, bu ada 
eceıuır. !ar da denizaltı gemileri içio üs 

befa~ IJ t,ı,uausıa nıali mahafdda Fransa hariciye nazırı T ata- ter tesis ederek Hongkongu Sı n 
lca ha .0 l!ldu~una göre, Amerı gapura bağlıyao deniz voluoun 

nın h::~~:~trRn!>a ve Jogilte re " resko ile görüştü kontrolÜDU temin eylemektedir, 

etıneıerini kol m,atlilplarını 0 'd 0 Hal~evi Neşriyat komitesi 
Sovyet 'ın 'ıltae, astı~a:ııktır. • • Polonya Büyük elçisi de Parise geldi 

u re Lu uk 1 Yeni sene biitcesini 
U Y 8 ÇiSi ı AnkRra 25 e u. (Radyodan)- Polonya mehafilinde söylen- 1 

L '--- Paristeu b,ldiriliyor: diğioe göre büyük elçi Avrupa yaptı 
Ondraya döndü . ~·8 B~nne, Rkomaokya. bluyük vaziyeti bakkıoda gör~emek ve Halkavi Neeriyal komitesi 

ı. .. • elcıaı · atares oyu a >u et · . .. evvelki güo loplanmıelardır. Bu 
guruşmelere L d miı:ıtır Poloovanin l Londra bu- - İngıltere, Fransa Sovyet go· on " 1 taplanhda 939 yılı büdcesi hazır rad d • yük elçisi rle tayyare ile Parise rüş neleri hakkında malümrıl al lanmıştır. Bu bütçeye nazaran 

a evam edilecek gelmietir. mak üzre gitmiştir. fcel dergisi bar ay muntazaman 

II~~::ara. 25 n.a. [Radyodan] 1 · ı• t• ı R ------ Qıkarıldıılı gibi halkı ve köylül.:ı 
~ a.ıan~n 1 k · OQI iZ 1 OSU 1 omanya rimizi aıakaıaodıracak broeıır-

biluiriyor: 08 -0,·adaıı terde neşredilerek parAsız dağı 

t h • • k...,.. t• tılacaktır. 
ngiltoro ile Sov. ti Manevralara başla- u ume 1 Neşriyat komitesi ayni za 

8 J 0 Ot• fll'R-
llldaki ıniiın.koreleri ( mak üzredı·r maada kitapsarayda mevcud ve 

n 11 ı•orcva 8 H • / • ı · · d · k d •uı bildirmek für.ro .r k w • ıt erın sua ıtte şım ıye ı.ı ar ciltlenmemiş kitap 
" u.os ·ov0 A k 25 (Radyodaıı) !arıda bozulmadan korunulması 
~ a gelınis o fan Sov"'"'t 1 l •• o ara a a. -,, .,. ·'" o 1 CeV V J• ıoin ciltleotirmeğe karar vermiş-
liyiik el~isi Mnvi~ki ~.ı~~c_ra lugiliz Akdeniz fılosunıı men· ap er ı tir . 

Beri in -istaı1 bu] arasında 
Havai seferlere 1 Haziranda başlanacak 

Ankara 25 a.a. •Radyodan" -

Berliu - lstanlıul ve İstanbul - Berlin arasında hava nak 
liyatı sapılmak üzere bir Aiman eirketi l9 bir ardarıberi devem 
etmekte olan müzakereler hitama ermietir. 
Bu mukavele ralnız rolcu, eşya ve posta nakline mahsustur. 
Baeka bir imtiyazı havi bulunmamaktadır. Mukavele, muhabere 
ve mılnakale vekili Ali Ç~tinkay a ile elrkeLin seli\b iyettar mü 
mP.sEili ıatahndan imıa edilmiştir. 

Şirket 1 haziran 939 tarihi nden itibaıen muayreo seferlere 
başlıyac-ıktır. 

Bu suretle hava müoakalatımız beynelmilel hava yolu şebe 

kesine baitlırnmaktadır. 

Lord Halifaks ve B. Gafenko 
tekrar görüştüler 

Ankara 25 a.a. "Radyodan• -
Londradan bildiriliyor: 
logiltere hariciye nazırı Lord Halifaks Romanya hariciye nıı 

zırı Gl\fenkoıle yeniden görüemüş ve mumaileyhiöğle yemeğine 
alıkoymuştur. 

İngilterede bir broşür 
neşredilecek 

Bu Broşürde Sığınaklar hakkınt.-la 
gı-arl v St ki· l Un- sup 12 parça harp gemisi şarki 

1 
Ankara 25 ~.a. (R.arly.odan) 

Lo e o • ıo m tnrikilo Akdenizde manevra yapmak üı- Romanya hukOınetı, Hıtlerın 
~~.aya dömii~tiir. re dün Maltadan harekeı etmiş· 1 Ruzvelt mesajı. h_akkındaki suali 

malumat verilecek 
Halkevi müsamere salonunda An kar 25 a a. ·nadyodan• -

Londradaıı bildirill\ or: 
hiı" .. :.-1 ~foskovada !ugiltere tir. ııe Cevap vermı~tır. Bu <'evapta 

.. uk l Almanya ile hemhudud olmadı-
lı : _çi ile göriişınii., tür. . Tan gazetesi deniz muhabiri ğrnctaıı bir tehlikeye maruz kal 

f;Uııu ıgılız büyük olc;isi iiç •ı dıyor ki: logiltere fılosunun ma· mıyacağıoı ve Ruzveltin masa 
koın.·~l\beri Sovvet Hnriciyo nevraları Akdenizio ~arkıoda jıodan daha evvel haberdar ol-
dir.· 1 ~ti T.ıit . • fl .. .. yapma ı kadar tabii birşı1f ola- madıklarını fakat vaziyetin eo 

tPlt~ nno a gorıışuıo- maz ç- k- ık· diee verici oldu..ı.unu beaan el-hak: • un u hundan ene ı ma fil ı 
So"·Yet ~·· llırım lııgiltoro - nevralar dr. garpla yapılmıştı. miştir. 
kovaaa de~akorelerinin )[o . Ankara 25 n.a • "Radyod:.n" Samsun sergisi 
ğı anıa~ ~1 11 IJotıdradn olacn- Loadradao bıldiriliyor: 

8 
. . . 

L. . ·,-l l}'or Maltadan 1 1 la amsunda beeınm y-erlı mal 
ıtnnof " • · Anla.~ınalarn T f 1 ayrı mış G an ı lar seı~isı 19 mayısta açılacak 

larınm k ~ Ia.yiski konuı:ıuıa ~ı 1ı.z .1 ~s~ Yuuanislan, Kıbrıs ve f ve 7 hazırana kadar devam ede 
atı b' . ' 14 1 ıstını zıyaret edecek bilahare . kf 

ğı zanııedilly 1
.r tesıı· yapnca-ı şarki Akdenizde manevralıırda ı ce ~~maun rerli mallar .ıergisi 

01 
• bulunacaktır. iki senede ·bir kurulmaktadır. 

Dün ilk okullar tara İngiliz hariciye komitası bu sabah baevekAlotte toplıınmıetır 
_r d b Ceryan eden müzaker ele r hakkıodn malOm ıı t alınamamıetır· 
,-ın an ir müsame- logiltere beyaz kitap şeklinde bır t>rüeör neeredecek, fahri 

re verildi ' kalarda f0 iş_ yerlerinde sııtınakiar yapılması ve yapılacak sığ 
naklnrıo şeklı hakkında m al umat verilecek ve bu kitap bütün 

Çocuk bayramı münasebeti · 
lo dün ilk okullar tarafıodaıı 
HalkAvi müsamere .. aıonuııda bir 
mılsamere verilmiştir. 

teşekküllere dağıtılacaktır, 

Amerika silahlanma proğramına bir 
temmuzda başlanacak 

Ankara 25 a a. "Radyodan" -
Nevyorktan birdiriliyor: 

Müsamereye gelen çocuk ve· 
tileri çok neeeti bir gece geçir
mişlerdir. Müsamere Raat oaa ka 
dar devam etmiş ve gelfloler ta 
rafından mem nun iyetle karşılan · 1 temmuzda eiliihlanma proğramrnıı başlıınacaktır. 
mıştır: Müsamerelere devam edi Bunun için ayrılan t ıı hsieat 508 milfon 500 bin dolar olarak 
lecektır. f ıeebiı edilmi§tir. 
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ispan a sahillerindeki 
Alman donanması 

Koı1yalı 
~lisafirlerimiz 

Dün Tarsusa gittiler 

iki bin eğitmen 
yetiştirilecek 

ÜQü 10,000 tonluk Peutsch- /8 8 ı· 'h • ,J J 576 b' t 
ıana &ipi zır1ı1ı ve üçü kruvszür oma - er 1D mı YBfl uonanma 8flDID ID onu- f 

Üç güudenlıeri şehrimizde 
bulunan Konya kız Öğretmen 

Elıı Yaz On Dört Yerde 
olmak üzero kırk lcndnr gemi 

den mürekkep bir alman filoııu ı 
19 Ni&anda le.ı.anya sahillerinde 
manevralar fapnıak üzere Wil
helmshaven'den hareket edecek· 
ıir. Yolda, fılo İspanyanın fe ls 

na mukabil f ransız ve İngiliz ~onanmalannin 
ye~Onu 1.&Bl.000 tondur. 

YAZAN: Piyer Dominik 

okulu son fıınıf talebelerinden 

mürekkep elli iki kişilik bir daha I' 
grup dün öğle treniyle TarRuse MaBrif Vekılleti, önümüzdeki olan kurslara nazaran 

• gitmişlerdir. ıters senı:ısinde mAktehi mevrut 1 niş olacak&ır ,
0 

/ Misafirlerimizle küllür di bulunan ve bu ı:ıene aQılacak bu Maarif Vekaleti kurel9'·, 

kurslar açılıyor 

---- rekıo··ru·, 1· ık okullar ispekteri ve Iunan bütüo köy mekteplerimi Etikieehirdı:ı iki tane olmak a•,. k t tt.kt B x. z "Evdt, İtalyan - ftlman deni: • PdD .,ol Fasının limanlarını ziva aveme e 
1 

en sonra O.,;a - · ır "hf ae nı bir hamle Adana lsnarta ErzincaD• " " kuvvetıerıoin birh;ıımesine her bazı öğretmenlerimiz de birlikte zıc mua ım 1 ıy 1 1 re • ., • ""' ret edecektır. ıara sığınmak mecburiyetinde v k 
1 

k -h· b' oğ . K t K 
8 

Kırkr 
k Qareve bae vurarak •mani olmalı Tarsusa gitmielerdir. T&lebeler de arşı ıyaca mu ım ıı· pr I mır. as amonu, ar , fil'' Bu mu-naeeı...etlo Ex~eıs·ıor kaldı ve bir daha oradcn çı a· h ı b 1 kt d r ı· K ı· "I 1 t a Ma ' ı.· - dır. Bu, Fransız - İngiliz emni Tarsusta tarihi eserleri gezecek ram azır anmıo u uoma a ı • e ı, ocae ı, n a a J , 

1
, 

refikimizin tanıim ettiği hir cet madı · veti i"in Yunan ve hattA Hallan ler "e etüdlerde hnlunacaklardır Bu proğram ile bu yaz tali Samsun ve Trahzonda aQılıJJ', Alman donanmasını bir umu 1 
"' T bOO 

vel Roma - Berlin mihveri do · 1t da sınırlarının himayesindt3n da ••• . li devresinde yurdun muhtelif rını mün&sip ııörmüe ve r .ni harp Akdeniz<fe bastırdıl!iı ıı 

nanmalarının 576,000 tonuna mu takdirde, buradan bir daha <,ııka ha mühımdir. Bir harbin mukad Su"ay ve asLe(ı memurlann yerlerinde açıl~Clik 14 . e~itmeu 1 göre tert~bat alına~a. başladl•',oi 
kabıi fransız ve iogiliz donanma mıl'tıcağı ve bu dona.ıınıamp ital öeratı buna bağlı olabilir.,, U 1\ kursu öirden koy muallımı yetiş. Maarıf Vekaletının bu f 

!arının 1,683,000 tonluk gemi.re yan donanmaeıoı pek ııyade tak "Her Çareye başvurarak,, ne evlenmeler'ı tirecektir. Bu kurslara :<ilınacak l proğramı sayesinde eimdiye ; 
sahip olduğunu ;spRt etmektedir viye edecek kadar kuve\li de ol· demektir? askerlikte Qavualuğunu yapmıe I dar yetiemie olanlarla ber•.,.. 

Bu tamamiyle doğrudur. in m adı~ını bilmıyen varımdır? Bi· B. de Kerilifl frnnsız ve ingi -----· olanlar eimdiden seçilmiştir. Bu üç hine yakın köyümfiıün •· 
00 1 k F kl liı donanmalarının alman donan Yenı· bı·r kanun la'" 00 k ıl" giltere'uin 474,0 ton u , rını !Akis bu gemiler harp Qı ı~ı ıa • 14 kurs bir derecede 20 me allim ihtiyacı temameo_ art J 

sa'aın 163,000 tonluk zırhlısıııa man Atlas okyanusunda buluııur masına saldırmalarını mı iati- zun birden verecektir. mıı:ı ve köy QOCulıları ılk ub" 
yor? Yani 16 nisan 1939 tarihin yıhası hazıt landı "' ... k b·ı tı ı n'nın 90000 Alman sa Dunkerk ~e Şırasbura zırh- y · k ı ı d · '· - k em 11 bulunaOS" rnu ·a ı a Y • • • de önleyici harbi mi isliyor? . enı ur., ar program ve e 

1 
ımırnnına avu Uv 

ya'nın ise 83.000 tonluk zırhlıfn lıları onları kolaylıkla avlı1abi Ya avet. ya hayır ! J .. Ankara, - f Orbd.uda hız;e~ risat itibariyle eimdiye kadar dır. J 
malik oldukları da doğrudur. lirler. Çünkü denızde 380 lık "Her çareye bae vurarıık. goren muvaıza za ıt ve a~ .erı • • T• Z h • b h 

Fakat dahası var. Mesel~ re toplara karşı 280 liklerle ve 26 tedbirler almak icnp oUiği m~oa memurların evlenme hadlerını. ta, Şehrtmız ı ıcaref Ve a tre or.sasınıP 
fikimizin 90,000 tonluk zırhlı at 000 tonluk gemilere kareı 10,000 aıııa gelmez, bu pek tabii bir yin eden kanunda bazı del}ıeık · b. h ~ l k l f 

tonluk gemilHle harbedılmez. eerdir, Yahut protesto etmek lü tikler yapılacaktır. Proje meclis ır a,-ta ı Q ım Sa im rapOIU fetti~i İtalya buna malik olmak B. de Kerilis eu hükme va- zumunu ifade etmez, bu becerik 1 müdafaa ruznamesine alınmıetır 
tan çok uzaktır. Ancak modern rıyor : sizce bir hareket olurdu. ı Projenin metn: eudur : Ticaret ve 
loetirilmie 22,000 tonluk iki zırh . Madde ı - Bilumum mu· Buğday 

~:::~:.:~;d :~~k~;~:.b~,;:E:r:~~° Kaça k ç ı l ı k k a n u- · ~~~~;ir~:~;,~;;1;~:~;:;l!d!~1~: ı 
Z11blre BorRasından 1tlınmıştır 

sert şark 90,oOO 4 25 15 günde M.v.f 

ğer iki zırhlı tamirdedir. Niha 
vot tezgllhtn her biri 35 er bin 
tonluk dört zırhlısı vardır ki ne 
zaman hizmete girectıkleri kati 
surette malOm deQ'ildir. Hultısa 

olarak, halıa 19 kruvazöre malik 
ise, ancak iki zırhlJsı vardır, ve 
bunlar da eaatte 27 mil yaparlar 
halbuki Fransanın çok daha 
kudretli olan Dunkerk ve Şırae· 

burg zırhlıları 30 mil süratinde 
diri er. 

Di~er taraftan, lspanrafa 
gid• n alman filosu ancak 10,000 

tonluk Deutschlaudlara maliktir. 
Yani ÜQU birden tek baeıua Dun 

kerk zırhlısiıle başa çıkamıya 

t d • ı 1 k ti tıımamlanmadan ulbnmeleri n U a 1 O U na Ca memnudur. Asker} mektepler ta 
. lebesi evlenemez ve evli olenlar 

--------------------- mekteplere kabul olunamaz. 

H ükfımet yeni bir proje hazır- Madne 2 - Kara, deniz çe 
hua a-edikli erb&eları baeçavue 

layıp Biiyük Millet Meclisine o)madan evıenemezıer. 
Madde 3 - Birinci ve ikinci gönderecek maddeler hükümleri hilafına ha 

raket edanlez 2632 sayılı kanu 
Hükumet kaQakQılığın mtınl ya soktukları ani asılanlar bak 

ve takibine dair 1918 sayılı ka kında bir rıldan ÜQ yıla kadar 

nuııun bazı maddelerini değieti hapis cezası verilecektir. Bun 
ren ve bu kauunun baıı madde dan baeka vergi ve resimleri ve 

!erini kaldıran lıir prnje rilmııen eeıanın o rerdeki re 

hazırlıyarak Kamulaya ver· simlenmiş pirasa değerinin 
mietir. iki misli ve eksik vergi ve re 

oon üQüncü madd~sina tevfikan 
cezalandırıldıkları gibi kanunla 
rın vefat dolay ısiyle dul ve fe
timlere tanıdıa}ı haklara halel 
gelmemek üzere bu kanunda 
tayin edilen evlenme zamanı ge 

lincere kadar mali kanunlarla 

• ,, anadol 15,000 4 375 Hazır " 
k 10~ .000 4 50 4 725 Hazır ve 9adeli • • yumuea ,. "' 

• sert yerli (:0,000 3 50 • 
" Çavdar 610,000 3 625-3 875 ,. ve vadeli • 

Arpa anadol 75.000 4 4 125 • • • " Nohut • 85,000 6 ,, 
Acıı;ekirdek 3.000 39 

Aunavutlukta italyan güınrü~ 
ııstıli1 tatbik edilecek 

Tiran "AA.• - ltalyıı ile l la11aın DiE.bi kıymetleri tef'1 

arnavutluk arasında ltalran güm edılmektedir. Bir liret 6,25 Arll' 
rük usulünün Arnavutlukta da vut frangına tekabül etmekted1'° 
tatbikini derpie eden bir güm 1 Mezkur itildflarla kambi11 

rük anleeması imıa edllm!e\ir. d~ . 
1 

d k t 
1 

, 
8

11• 
_ . . ve o•ız er e on ro a.ına 

Arnatutlu!lun gümruk eenıslerı k d k' b . l . ıt' 
_ " . ma ta ır ı unun ın usarı 

halyan gumruklerı tarafından A 1 k b k 
1 

d" eıdd 
. . ,. rnatut u an aRına ev ı 

idare ediieceklır. Tatbık şek.ıne d' 
Arama sırasında kaçakçılık 

cak olan gomilere. sim verilerek geQirme halle!inde 
suçunun ielendiğini gösteren ve 

evlilere baheı:dilen haklardan is 
tifade edemezler. 

müteallik teknik itilAflar 31 ma miştir. Banka bunları İtalya 
yıstan evvel meriyete girecektir 1 cari ahkama tevfikan idare ed' 
Bu itılatlarla iki memleket p.ara c3ktir. Donanmamız klifi derecede bu eksikliğin bee misli para ce 

kunetli değil dive denizde silüh ra bu suçun iapatınn yarıyacak zaaına hükmolunacaktır. Bu ha Muallimler 
olan ovrak bulunursa sahibinin sı7. olduğumuz neticesini cıkar raketlere ietirak eden memurlar j 

mamız doğru oımaz. a5.ooo ton huzuri1ı0 bir zarfa konarak mü tıakkında veriıecek ceza bir kat Konferans ara ne.-
·k· hl - ti · hu-rlenecek, aramavı yapan kim k ? 

lş ihtilô:Flarını uzlaştırma ve tahkim 
• • 

luk son ı ı zır ımızı sura e ın .1 artırılacaktır. Kaçakçılık suoları Jen iştira etmiyor. 
ea etmez, Jean • Bart zırhlısını selerce alınarak zabıt varakası hakkırıda Türk ceza ka - Dtiodeo aı·tan- yerlerine sıra ile onlardan so~or' 

nızamnamesı 

siiratle denize indirmezsek, Ric· nıo aslı ile birlikte tahkikat YR nunundakı" zaman mu~ruru hu- Kültür direktörlüğünden T 
1 1 

. 
1 1 okullar direktörlüklerine eu ta Madde 14 - op anan rey rey almış o an dığer ŞÇ ı er 

helien zırhlısını süratle ikmal panlara verilecektir. kümleri cereıan edecektir. Proje mim günderilmiştir: puslııhm Seçim Heyeti tarllfındıtn rilerek 9 uncu maddede yaSl11 

etmezsek, evet, o takdirde 194
2 Kaçakçılık tahkikatını ya nin yalnız müsadereyi emretti~i _ cÖQ-reten adamın birinci tasnif edilir. MUsavl rey kazman sayıların doldurulması icap ederf' 

de Alman1a bizi geçmiş olur, fa panlar tarafından sahibinin hu ve başka bir ceza tayin etmedi vasfı ögrenmek olduğu ve bu lardıın evvelA tahsil derecesi, son keyfiyet o suretle mazbatada t•; 
kat ozamana kadar üstünlük biz zuriyle bu zarf en kısa zaman A'i rerlerde müsadere edilecek vasıf meslek arkadıışlarımıza ra lşyerlndeki kıdeml ziyade bu rih olunur; ve gerek böylece rf 
dedir. da aQılacak ve tetkik edilecektir. çok yaraeen bir eey olduğu hal lunan ve bunlarda da mUsavttt ba sırasından çıkanların, gerekse 16' 

A'ı:ı ·ı muhakeme ltalra bak Sunun ı·eıendı·x.ı·ot cro"etereolerle gümrük resmine tabi eşya ancak f ı 1 t "h ed·ı·r ı · 1 ı hQ · tlerıo• 
"' ts l!t de mütehassıs l:;ilgialtırin Halk llnde yaşı dZ 11 o an ercı ı ı erıne geçen er n vıye 

kında da varittir. İtalyanın 35000 suçun ispatına rarıyanlar ayrıla vakanın ieleadiği sırada miisade evinin verdiği konferanslar için Botun bu terclb derecelerinde mUteallik maltlmat dıtbl yutarıd' 
tonluk dört gemisi hizmete gir rak tahkıkat kAğıtlariyle birlik re edilebilecektir. vaki olan büt~n davetler icabet mUsavlllk görll!Urse kur'aya mu yazılı ş~kllde dercedlldlkten so~; 
di~i zaman bizim dört zırhlımız te c3mhuriret müddeiumumili~i Gümrük ve inhisar idareleri siz kalmaktadır. 1 racaat olunur. ra mazba111 yine yukarıda yatı• 
hAUlhazır bulunmarsaDunkerkle ne ve askerlix.e ait olan evrak ne veya bunların bulunmadığı G 1 b"I ·· · · 

1 
x. Madde 15 - Seçim Heyeti, kimseler ise, b~nlıtra 114veten re1 

ts entı ı gıımızı ar ırma.sa • Ştrasburg'uu me9cudiyetine rağ k dl. ·r go"nderi ı 1 t ı· h b reyleri tasnif e Jerek, seçilmiş olan sırasından çıkmış olan işçiler t• da en ya ın a ı amı e yerlerde ma memur arına es ım yar.yan ve memleket ess ına 
men ltalya da bizi geride bıraka lecektir. Zabıt muamelesine kar olunan vara bu idarelerce ele ancak fedakdrlık bahasına mal 1 işçllerl 14 Uncll maddeye göre ısı rafından da imııtlanır. ,..J 
oaktır. Fakat börle bir ihtimal şı alAkalılarca ceza muhakemele raya koyduktan, işveren veya şl Beş nUsha olarık yazıJav-

. h 1940 · geçirilen kaçak eera alet ve taşı olan konferansların dinlevicile k h t b 
1 

d Of bugün ıçıo, atta senası ri usulO kanununda yazılı,.sebep 1 vereo ve ili ile, ya u un tır an bu seçim maıbat11sınıo birinci o 
ma vasıtaları, müsaderesi kararı ri arasında ilk okul öQ'retmenle o• ir;iı:ı varit olamaz. ve usul dairesinde vazifeli mer birinin mUessesedekl diğer m~ bası iş Dlılreslnin Uglll teşkUttı 

1 B. de Kerilie, Epok gazete ciler nezdtnde itiraz olunabile katlleetikten sonra bunlara dü rinin bulunmamasından çok mü murlar arasıodan tuvılf edece~ı ikincisi o mahallin en bUyQ" IJJO 
sinde diyor ki: 

•Almanlar, umuıni harp es 

ııaeında, hemen bütün donanma 
)arının Jade körfezinde ablukfl 

edilmei\ioa me7dan vermie olma 
nrına dalma esef etmielerdir. Bu 

lna makabil Akdeoizde 9e uzak 
denizlerde harbetmiş olan kru· 
vaz.örlerirle daima iftihar edegel 

ınielerdir. Alman teknisirenleri 
hu dersten istifade etmek ıazım 
geldiQini ve reni bir harpte. al

man donanmaeının üslerini in· 
giliz sahillerinden uzakta bulun 
durması !Azım gflldiQ'ioi ileri 
sürmekten geri durmamışlardır. 

Führer'in vermie olduğu kararıu 

sebebi belki de budur .• 
Demek B. de Kerilis almbu 

donanması eimal denizi müselle 

sini terketmie oleaydı oraı a tek 
rar girebilece~ini sanıror. Al· 
manraoıu donanmıssını gruplara 
arırmış oldu~unu unutufor. Pn· 
sıfik denizındeki bir grup ki bir 

zaferden sonra imha edilmi§lir· 

Akdeniz grupu ki dört aıün mu 

cek,ir. Şen her türlü 9ergi ve resimleri teeısir olmaktayıı. kimse He, birlikte seçilen işçilerin kiye memuruna, OçllncllsQ o ıO' 
Ancak arama sonunda güm müşterisine ait olmak şartile ve Konferansa gelmemenin 

1 
a inci madde şartlarıoa uygun bııllio bıığlı bulunduğu mevkide•1 

rükten ı , aQırmak maksadile san mezat usuliJ le satılacaktır. c'30ylenen eeyleri zaten biliyo, olup olmadığını incellyerek alınan zabıta teşktlAlınh der bal goodB~ 
dık, bavul, çanta 9e hunlara ben Fertlerin rurdct sokmaaı ruz• gibi bir iddtadan ileri gel netıcelert bildiren bir seçim maz lir. DördUncllsU işveren oczdlo.ıi11 

zer esya kaplarında gizli teı·tip rurt içinde kullanması teya diğini fıtrzetmeği ortalığa yakıe batası tanzim eder. Bu mubata kalır. Bttşlnclsl ve !Uzum varfl 

leryaptırılmıe ıerlarden vera üs ıurddao çıkarması yasak olan tıramadığım gibi tesadüfen bü ya, seçllm!ş olan işçilerden, rey bunun birkaç sureti de bemeD ~ 
tünde vara bax.a1·ıarında bulun e"fa husus·ı kanunlarında nere sayısı sıraslle, 2 inci maddede yerinde işçiler törafından kolıt 

• v Lüo mazeretlerin o anda baş gös l)ft 
durduau anaların gizıt yerlerin ı ı •1 ~· h kit nda h yazılı sayıd11 işçilerin adları ve !ıkla görQlebtıecek bir veya 
de 9eya ıaetık, rorgan ve şUte ye verı ere.sı b~ 1 ı b. sara at termiş olacağını da kabul edemi soyadları, doğum jer ve tarihleri kaç yere asılır. 
rin iQinden çıkarılan veyahut varsa oraya, or e ır sarahat voruz. Bu yakıeıksız durı.ıma ikametgah adresleri lşyeriodeki Madde 16 - Yukankl ID~ 

kkaplarıııa yulestirilmlş tü buluamııan hallerde a!Akalı ve düememeei için konferanslara vazifelerlle varsa işçillk numara dede beyan olunchığu nzere, ı--: 
ara . d"' , .. 
cutlarıoa sarılmıe ve sıkıetırıl Y/J münasebetli devlet daıre '~ mutlaka icabet edilmemesini ları ve her birinin kazan •61 rey meSSll işçi ödavleriol yapmata 
mıe olarak bulunan resim tera müeBSeselerine 90 inhisara tabı önem ile dileriz> miktarı yazılarak kimlerin MUmes lıyetlerl tısayylln etmiş olan lfÇtl~ 
iohisarlara tubl eşya müsadere eua inhisar idaresine verilecek ısil işçi ödevlerini yapmak ehliye rin bepsl birden bu vazlyetli:trlO 

edilmekle beraber bunu yapan tir • ,, . k tini ihrıtz eylediği tesbit olunur kabul elmE-zler de, yahut 8 toOI 
10ıcular hakkında ayrıca ceza - · ~ Açık teşek Ür Mazbata, seçim heyeti Uyelerl ve maddedeki şartlara u

1
guo bulı.J: 

hükumleri tatbik olunacaktır. 1939 lzmir enfer Annemizin vuku vefatı dola mUmessll işçi ödevini yapmıtk eb mamalara dolayısiyle rev kısı' 
Hakiliate aykırı beyanname ' naB"Onal Fuarı yısfle gerok Cenaıe merasimine llyetlnl iktisap etmiş işçiler ile iş ma sırasından çıkarılan işçi ve~ 

vermekle vere her hangi bir hi .., ieıirak etmek suretile ve gerekse veren veya işveren vekili tarttfıo lşçller yerine 9 uncu maddeee ~~ 
1 1 . I bı·r mı·ıyon ffiÜŞt0fİ- evimize gelerek veya Lelgraf Ve dan imzalanır. 1 l dold mak Qzere gflV" le ven suiistimal le muame esı Ftızltt rey ıtlmıe işçilerden bir zı ı sayı arı ur ı;tJ 

vantırılarak eksik rtısim ve ver ğ ğ d m6ktupla taziyede bulunan ze ı 
1 

dd d rilecek diğer seçilmiş işy-tler 
1
• 

I ... nin u ra ı ır. veya birkaçının 8 ınc ma e e dtl 
gi verılmek veyahut ,vergi ve re vata ayrı ayrı teşekküre imkAn f b ıuumazsa veyu sayıhırı kAfi • ı 

M 11 $. d0 d bulamadı"'ımızdaıı açık te 11ekkür ki şıırtlarn uygun vae;ı larda 11 dilere simleri verilmeksizm terilmie ve a 3fl01Zl lffi l en s v l b b"I b t · mezse bUIUo seçim iptal e 
1
_, 

mua ıelesi 1 aptırılmış veya re ' lerim~~i sunar . v~ .keıı.dilerioin ~~~=~6
8~Örs: ;0~~:.~ıı~k s:h~ lt:kmil işçilere yeul baştan se~ 

. . tabi oldu""u hal hazırlayınz. acı aormemelerını dılerız. . l yaptırılır. sım ve vergıre 11 ". 
0 

H d. 
0 

yetini kıszırnmış olmak v11zıy~t m 
de muafirete tabi mal gibi gös 20 Ağustos - 20 Eylul Oeµııle uguıı am ı ngun kabul eylememelert dolayıslyie 
terilmek ıuretirJe ıııemlelrele ee --- - Sonu ur -
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Radyosunda 
b 

f ngjJterede mü~im ~ir casusluk 

Top fabrikası işçisi 
i ~'------------'!9-~' 
1 MERSiN 

i l A N 
Mersin Gümrük Mü~ürlüğün~en 

111iinkü program PiY ~SASI 
1 - _.... _...,_ - I " I I @)== 25-4-939 ==@] 

Po Grlciye Radyodifüzyon p an arı nası satmış Pamuklar Kıı . S Kuı . 
Aıı~tıı,,rı, Türkiye Radyosu Klevlant 38~39 --

•rı Radyosu. Dağmah 35 
DALGA UZUNLUGU İngilterede mühim bir ca- nız gelme bileti almanız mu Kapı mah 34 

1 susluk v:ıkası meydana çıkarıl vafık olur. Zira dönmenizi 1 Ko:ıa 7,50 
l' A

639 
ID. 183 Kes. 120 kvv mış. 30 yaşlarında bir top fab ben buradan daha ucuza temin Kırma yok 

2Ô ı( Q. 19.74 m, 15195 Kes. Jikası işcisi gayet mahr~rn edebilirim. Kozacı parlağı 32,33 
9465 h. T. A. P. 31,70 m. planları, Almanlara. beheri 30 Kelli bu otuz dolarlll kuks Buğday- Çavdar 

Kes. 20 Kvv. İngiliz lirasından satmak suçu seyahat acantasına giderek bir Sert anadol 4.25 
ç,rıamba 26/4/1939 le yakalanmıştır. gitme bileti almıştır. Yumuşak 4,50 

12 3 Jozef Kelli adındaki bu Martın 17 sinde Holan- Yerli buğdayı 3,50 
1'>·3~ Proğram casusun Liverpoldeki Alman dadan görüştüğü Alman aja Çavdar 3,75 
ç .. , TUrk müziği konsolosu Raynfrartın '-lelale nile buluşmak üzere Almanya Anadol yulaf 3,50 
p alanlar: Fahire FtHSan, Rıfi lı tindende istifa ettiğigörUlmUş· ya gitmiştir. Osanburuktan Arpa 
ersıın, Kemal Niyazi Seyhun. A d J Okuy tür· Kölen şehrine gitmişlerdir. na o 

ı . ~n · Mahmut Karındaş. Londra gazetelerinin ver- Kendisinin t<ölen şehrinde mü Y t-rli 
rev· srnan beyin - Hicaz PP Ş· rliği malumata göre, Kellı su- teaddit bürolara uğradığının Nohut şark 
2 _ 1S . cunu ink~e!_me"-tedir. Kefale deliili mevcuttur. Fasulye anadol 
Şa le elahattın Pınarın • Hiceı ıeıe rabtı kabul edilmediğin· Burada Kelliye bazı tali 1 Yulaf yerli 
~ _r ~·Sızla.yan k.albirn~ sev. den muhakemesi mevkufen ve mat ve gördüğü işe mukabil Mercimek ıark 
kı. acı .Arıf l.eyı? - Hıcaz şer gizli cereyan etmektedir.. 30 ingiliz lirası verildiği öğre Sahlep 

4 .Ataşı suzanı fırkat. Hatta suçlunun babaiiı ve nilmiştir. Tatlı çoğen 
trıe Kemal ~i!azi Seyhun - Ke karısı bıle, gazeteciler ve halk Kelli Atmanyada bulun Balmumu 

5• ~e taksımı. la birlikte muhakeme salonun ıduğu müddet zarfında kendi Cebri 
Re Sadettin Kaynağın • Neve- d'in çıkarılmıştır~ sine bir kadının isim ve adre 'Susam 

6 ~ tarkı: Hicranla harap oldu. Bununla berabel', .hadise si verilmiştir. KeUi bundan Yapalı 
h~ Sadettın - Türkü - Dağları nin aslı hakkında tafsılal le- sonra bu kadmla muhabere Siyah 
] l> kar aldı. min edilebilmiştir. edecekti. Şark 
13·• Sadettin - Saz semaisi. . Kelli, dOşmana faydası Ka~li tevkif edildiği sır~ Anadol 
. Oo Memlek~t saıst ayarı, olabılecek esrarı meydana koy da üzerınde bu kadının hendı Aydın 

4, 12,5 
3,50 
6 25 , 
1 :!,15 
3,So 
4,50 
9o 
70,71 
69,70 
ıo,ıı 
18,S 

~~Q& v~ meteoroloji haberler. mak suretile d.evlet esrarı. k a- el yazısile yazılmış ol.doğu an Yıkaamıı yapak 
h ıl5,14 Müzik (Riyaseti Cum numma muhalıf hareket ışıe- }aşılan ismi ve adresı bulun- Güz yunu yok 
Ut Bandosu - Şef: İhsan KUn mi ş bulunmaktadır. muştur. Konya malı tiftik 117 

yok 
47 
45, 
51 
80.85 

~e? Ken~i~i?io parn kaza.n- K~lli. Mar~ın on biainci Yozgat 

2 .. Dorneoico _Asker marşı mak. gelırını artırmak ~ırsıle I g:·nü Iogılterenın Mançester Keçi kıh 
a _ "O&z\cowsky • Polonez No.3 ı bu ta~z ~a .. harttket tıl.mış ol- şehrine dönmüş v~ ora~a dev 

4 G. Pares _ Merasim marşı duğu ılerı surOlrr:ektedır. Esas let bankası şubesıne gaderek Pirinçler 
rıı • ~assenet _ Manon operası- itibarile Alman . gizli teşktlAtı 1

20 starliolik bir banknotu 20 Mı-raş 
rı ~enu tt ne L1verpo\dokı Alınan konso tek sterline bozdurmuş ve bu Ceyhan 

5 e osu h. 1 ı · 
"G. \r d. R. 1 tt losu vasitasıle de ıl o muş e ı esnada yanlış bir isim ve ad- Çay 

sırıd er ı · ıgo e o opera- · 0 t 
an l>otb . ne gPçen vesıkalar\a mal ma res vermiştir. K~hve 

17 ao f urı. w ö t . t" o . w l .. . k li • nlfJA t .h. d 1 . p~atmega rıza g s ermış ır. 1 gün og e uzerı arısı Badem, çekirdek 
J 
&l~ev·ınd' P arkı! ı ers erı - ~ İlk olarak Hollanda da na bir polis çıkmıt ve top fab 
8 ~" en na en içleri 

'U\J Prox. bir ecnebi i mzasile şu mek-
1 
J'ikasından kaybolan plan hak Tatlı badem içi 

18 3- e;ram 1 k d k d" · · ı· ,. ~ Mu . . ) tubu almıştır. ın a en ısının ma umatına Acı » • 
19.0() l<o zık (Vırtuozhır - .PJ. Adresinızi bir arkadaştan : müracaat edeceğini söylemiş Acı çekirdek 
rne kuru nuşma (Çocuk esırge öğrendim. lngilteredeki ej ım tir. Urfa Yaiı 

129 
52 

22,23 
21, 
290 
102 

90 

·S 
90 

340 

95 
19,15 'l'Qtnu) kukl·~· t lığımııı üzeriniıe almak fikrin Ve Kelli otomobille ka içe) 75 
Yeti) rk mUzıgı (Fasıl he· de s~ hitse niz. sizinle muhabe rakola götürülmüştür Ancak -------------=--
Caıanıa reye girişmekten memnuniyet karakolun önüne gelip de oto N öbef Çİ ~§§§ 
tef I{ ; : Hakkı Derman, Eş duyarım. 1 mobilden çıkarken kellinin ye 
Orıer,

8

1{~' ~asan Gar. Basri 1 Kelli bunun Uzerine bu re bir şey tükürdüğü görül- §§§§ Eczane 
Okuya . tndı Toırn.y. mektubun sahibine cevap yaz

1 mü~tür. ı 
26 

Niaın _ 939 da 
20,0() n ·Tahsin Karakuş. mış ve kendisi Londrada gö 1 Polisler, derhal bu tükü tSTH<AMET Eczenesidir 
Bhrıs Mernıeket saat ayarı, rüşmek teklıfiııde oulunmuş- 1 rülen şeyi almışlardır Bu çiğ 'ı 
2o,ı5 ;e rneteorolojı haberleri tur. I nenmiş bir kağıt parçasıydı 
Qaı· 

1 
firk rnUzi~i Fakat Holandedaki odam Fakat yapılan ilmi tetkik ne 

arı ar : C O b k h · · · d b kA v t l 
Osman.mi Bankası 

tLAN lı'ersa evııet ÇKğla, Refı lı Almanyanın san ru şe rın bcesıo e u agı parçasının , 

l<ern ~' J\• . ZUhdU Bardakoğlu. I de buluşmağı muvafık bulmuş Kelliye Alm11nyada verilen bir i Memlekette tasarruf ha 
Ok a 1'lyaıi Seyhun. tur şifre olduğu tesbit edilmiştir. reketioio inkişafına hizmet 

Uyanıa • . ı . . O 
l . . . ~ ·Mustafa Çağlar. Martın birinci gilnU, Kelli j • Kellı ılk ~efa olarak po ... \ arzusun.da olan _smanlı Ban-
2 _ f · . Ferahfeza peşrevi. 1 fabrikasından iki plıln çal Jısle karşılaşhgı zaman, bu ka kası, Aıle Sandıgı (Tasarruf 
be .. t 8.maıl Hakkı - Ferahfeza op t • ğıt parçumı bir takrip ağzı Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
"esı - Ç n.ı l mışır. ' ·d · 

~İle a0 8Yao cuyi siriş- \ E t . U U b" t na atmış ve çiğnemeğe başla yapanlara kura keşı esı su· 
. . r esı g n ır pasapor , B k · ı .., d k. · k · ı · ·~ - f 8 d 0 b 1 mıştı. una rağmen çok eli retı e 1tşagı a ı ı ra mı ye erı 
fela smail Hakkı beyin . Ferah çıkarmbışt1ır. u ksır.a 8

' satn katli bir muayene neticesinde tevzie karar vermiştir. 
4 - şarkı _ At . rukta u unma &ararını es k k 

.. lsak Var eşı Aşkınla. 1 bit maksadile kendisine gön· şifreleri o umak müm ün ol- Keşid~ler 25 mert ve 25 
Şarıu _ onun - Ferahfeza l muştur. 1 Ey:IQl tarihıode icra olunacak 
~ Eyretrnek icı·n l derılen mektup şu yold1Jdır. 1 K 11. . ü • d Al h 1• 'ded >r A~k· . - ıZUhdU R • . - · . . e IDID zerın e mao ve er ae,ı e fleı~ ı 
taksimi. ardakoğıu - Santur Geld ı gınız ~hman ıstas~o I vizeli pasaport, tren bileti par 

1 
ikramiyeler dağıhlıtcektır: 

6- lımail Hakkı . nun karşı!Jındukı ÔhPnzollenn çuı ve tek bonkonotlar halin TUr)l liralık 
feııı şarkı • Meht~eyı n - Ferah ' oteline in iniz. Ben sizi Nadan J de 29 sterlin bulunmuıtur. 1 ı adet T. L. 1000.-
7 - lsmail • Fera:r~:agUzeı. sorarım. Yalnız. bu fı krin siz Ayni zamanda evi aran 4 ,, ,, 250.-
~lllai. saz Be· İ ce muvafık olup olmadığını mış, oradada Holandadan ge 2~ " ,, 100,-

" 
-)lsrn&il . Rumeli tUrkUI 1 !atfen bildiriniz. Otuz Ameri Jen mektuplar ve çalının plin 50 ,, ., 2550,-

0 er · 1 l d b · · · " " · 
lar ağlar dağ lar viran dağ· ı kan doları gönderiycrum. Yol j ar an msı bulunmuştur. Cemaa 8.5 aded T.L. 5000.-

. . 1 Müddeiumuminin iddiana 
b ) ,. 1. masrafı edarsiniz. Gelırken ya me . .. k b 

1 
d' TUrk liralık ikramiye, 

n ) ~ •Şim·ı k 1 k sıne gore, ay o an ıger 
" " n aş arı ara. 1 :--- IA Al . Aı"le d ı.. h b d 2 "tlşlı.u - Mıcheli • ş~n senerııt P au, manyaya gıderken Kel san ı.sı eea ın a-

\,0() I{ m va.r. . 2 - MUller - KücU • serenat Jiain üzerinde bulunuyordu. ki mevduatı kur'anın keşide 
~e lcur;:uşma (Çocuk esırge- 3 - Gabrıel • Hafta nihayeti ' Gelirken sıeri getirmemiştir. edikliği tarihe tekaddllmeden 
b" '15 ~ 1 pazar gelir· Marş Onun yerine 30 st'!rlin para altı ay zarfında: 
ıyo - nu, rn, tahvi ıat. kam ~ - Schmaıstich. Ormaoda aşk almıştır. ı T. ~· So.- Tn~k lirasın-

(rıyaı) \ıt ve ziraat bors21s1 5 - Lincke • V (Vals) Ayni d dan aşagı dUşmemış olan her 
21 2 6 enuş zaman a sporcu . mudi b k . d 1 . r k 
2 ', 5 NPşeli - ~Un~eke ·Melankolik vals olan Kelli Almanyaya gider i d k. u eşı e ere ış ıra 

J,.Jo Moziıt 1>111 klıH· • R. 7 - Colerıdge - Afr!ka suiti No.2 ken. arkadaılarına bir hafif 
1 

e ce tır, 
~ı hat Rsergio\8aksoton solo - 8 • J StrBuss - Güzel mavi tu siklet boksörünü görmeğe git ;;;;;:::;;;;;::;:::::::;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;; 

2
,l,.,ü M Uzi k ( N ırnda I tiğini söylemiştir. Çoco klar : 
21<10 MUzi k (K ··e~ r pla klar) 23.00 Müzik (Cazband • PI.) Muhskem<'si gizli olarak Bayramınızın Şen, Neıeli Eğlen 
.. Şer : Necip Uçuk Orkestra - 23,45,24 Son Ajans hcıberleri gö.·ülmckte devam etmekte- 'ı celi olmasını () zretmenleriniz 

Aşlcın) ve yarır.ki proğram. dir den isteyiniz. 

Kaçak~ılık ya puğıııdan ötiirfl Mersin sulh c.-zr1 
mahkemesirıırı 24-1 939 gürıHi ve 153 ~ayal ı h" -
ra rıyle Mersin giimrü~ dairesine ö28 lira 94 ~ u 
ruş mlişter~ken borçlu bulunara mersinin ki rPwi t 
hanP. mahallesinde 172 sayılı evde otu rmakta ik+>11 
bir semti meçlıul~ gittikleri anlaşılan Ay "e k ı zı 
3 ı o doğumlu Haticn ve hemşire " İ Fatma ııı n hu 
horçl»rnu vt1rm~k ÜZP.re 15 glin içirıcle ) '3ZI ile ve 

yahut hizzal nıersiu giirıı riik m ii dtirliiğii11 e uı u r ı. 
caat etmeleri hu k.u k usul nıu ha ktınıe leri kaon nu -
nu n 141 ve 145 uıci nıctddesi mucibince ilau 
olunur 

i ı a n 
Mersin Gümrüt Mü~ürlüğün~en 

J flaçakcılık yaptığından ötiirii se~· hao sulh c~ -

lza malı~. enws i nin 2a -8 938 giinlii ve 44 sa yılı 

. kararı ile mersin giim riik idarel\İne l 065 lir:. 84 
1 kuruş borçlu Adananın sAyhan mahallesindP otur 
: ıuak la iken bir s•\mtı ruPçlıufe gittiği arılaşıla n 
333 doğunılu llehruet oğlu ~ulP-ynıanın bu borcu 

1 
uu vermt>k ÜıP.re 15 giin içinde yazı ile veyahut 
hizzaı ~tersin giimriik miidiirliiğ ii rrn rnii racaa 
etmesi hukuk usul mahkemelPri kanununu n 141 

ve 145. inci maddesi mucibince ilan olunur. 

Sebze-meyve ve tezyınat 
Bahceleri meraklılarına • 

Bu ~enP haval.ı r riitubetli gittiği ııdeo Fasul ~ a 
ı~rtlH glillerde ve portakallarda zerık <ienile•a pii ~e 
ronlarla kırnnzı vP. bP.yaz koşuillerin birdtınbire 
ço~aldığını domates, kah~k. hiyar gibi seln~ l e riıı 
giilleme ve nıildyo gibi nebati ha~l3laklara tutul
duklarını görüyoruz. 

1 Bahçelerin her türlü haşarallan ve haslalık-
1antan kurtarılması için en son sistem makineler 

1 ve le irli ilaç!ar gt> lirterek t~şkilat yapmış olan 
Z•raat Miiheudisi ~lurad Aylek bu gürh)en İliba l ren işe başlamıştır. .\lakadarların \'eni ~lers i n 

' Ga zPlPSİ idarehanasinde Ziraat ~liiheudisi )lurnd 
1 A)ht>k adresiıu~ miiracaatlan ilan olunur. 
1 

-
Çocuk Haftası münasebettle 

ilk ve Orta Okul Öğrencilerine verilecek . 
KIY.METLİ HEDİYE 

aG«UV&W>D VOlRı 
24 .Nisan 939 Pazado8İ güııiindon 29 Nisan Oumarteı'i 

ak~aınına. kada devam etmek üzere 

Yalnız 6 gün için 

Bilumum kitaplardan, üzorintle yazılı fiattan yiizde 10 

Rir kısım kitaplardan ,, ,, ,, ,, 20 

300 par!Jadan ibaret. bir parti kitaptan 
" 30Ha50 

Ayrıca renkli resim defterleri hediyelik 
kalem, yazı tak1mı, ~'1.arangoz ve oyn1a ta 
kımları Cep kol ve masa saati arı, fotoğraf 
makineleri de, hediyelik eşya arasında ucuz 
fiatla satışa çıkarılmışhr. 

Yine yalnız 6 gOn devam etmek Ozere; 
5000 adet kalem 1 kuruştan 

300 .. cam ucu dolma kalem 17,So ,, 
300 il maden uçlu 2o " il " loo ,, ,, 35 " 

,, ,, ,, 

Bundan başka hetliycli eşya atışı da bir hafta devıııu 
edecoktir. 

SEDAD SAHl8 SEVMEN 
Uray Caddesi No. 41 MERSiN 

-



SAl'FA 4 tENı M~RSIN 

1 LAN 
Tarsus Vakıflar memurluğun~an 

Muhammen teminatı 
bedeli Akce~i • 

l...ira kuruş Lira kuruş Cinsi 

200 

250 

250 
300 
400 
400 
300 
300 
300 
450 
250 
200 
200 
250 
250 
100 
100 
ıoo 

100 
250 
250 
250 
270 
200 
300 
350 
250 
300 
300 

4000 

15 
18 75 
18 75 
22 50 

30 
30 
22 50 
2l 50 
22 50 
33 75 
18 75 
15 
15 
18 75 
18 75 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 

18 75 
J8 75 
18 75 
20 25 
15 
22 50 
26 25 
18 75 
22 50 
22 50 
300 

Dükkan . , 
'' ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" Han 

No. 

113-2-17 
J 14 .4-16 
115-17--13 
10:) 42-J 
107-40-5 
108-öS-7 
109-36-7 
110-34-9 
112-32-13 
ılı 32-lı 
116 .26-J9 
l .J 0-4 
131 -6 
132-5 
0)3 1 o 
134-12-14: 
133-14 16 
136-16 .18 
137-18-20 
37 .77 .40 
59-75-39 
61-73-38 
63-71-37 
65-62-36 
67-77-4 ı 
69-8 1-42 
71-83-43 
75-67 .35 
85-75 .45 
43-5-45 

~l~vk ii Vakfı 

Kubat paşa 

" " ,, ,, 
Köşkerler arası 

" 
" " ,, 

" 
" " 
" " ,, ,, 
" 

,, 
" 

,, 
,, " ,, ,, 
" 

,, 
" ,, 

" " ,, ,, 
,, ,, 
,. ,, 

Küçiik minare Abdülkayyum baba 

" ,, 
" 

,, 
,, ,, 

" ,, 
" 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

Yukarda cinsi, vakfı, m~vkii ve muhammen btıd~lleri yazılı 30 kıta emvali gayri rnenkulelerin 

mülkiyetleri peşin p;ua ile ~a11lacağından 24-4 939 gih~iinden ilibaren yirmi ~ün müddetle müza

yedeye çıkarılmıştır. lb-5-939 Pazartesi gürıü saat 14 de ıhalei katiyeleri irra kılınacağmdan talip 

olanların o-07-5 teminat akçelerile ve fazla nrnlunHtl almaL isteyenlerin Tarsus vakıf ar memurlu 

ğuna ıuiiracaat eylemeleri ilan olunnr. 

1 l ı N 
Mersin sulh hukuk ~a~imliğinden : ı 

26-2 7- ı 3 

Vasfi Orgun Güven 
Sigorta Sosyetesi 

MÜMESSİLi 

~ersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nakliye . HayatKaza - Oam - Otomobil 

Sigorta la rı nızı 
En mOsait şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar 

Mersinin Mahmudiye M. konısiyoncu Ceıual j 
kıu· ısı Şsfika vekili avukat Safyillin Toker tara 
fmdan ayni mahalleden Selim luzı Uinl alP.yhine 
açdığı izalei şuyu davasmm yapılan muhakemesi 
sırasmda Müddıaleyh namma çıkarılan davetiye 1 

ikar~ıetgahınm _meçh_ul ol_duğund~u .~ahsil~ . bila 1 
tebhğ iade adılmesırıc bınaen Ltlhhgatın ılanen 
yapılmasına dair verilen karar Yeni Mersin Gaze 
tesinin 25 .. 3 939 tarih ve 3246 sayılı nüshas · ıe ilan 
edildiği halde muhakenw giiuü 0 1a11 24-4 939 pa
zartesi günü muhakemeye gelmeyen ve bir vekil ------------------
de göndermeyen nıüddeiale)'hin giyabmda muha-
kenıe icrasına ve keyfi)·etin yine ilAnen tebliğine 1 OL G E NI 
ruuhakerueniude 25 -5-939 perşembe giinü saat 11 ______ _. 1

----·---

rP. talikine karar Vt• rilruiş olduğundan o giin ve u·· ı K 1 1 
~aatta miiddeiah·yh gt>lnıtıdiği ve ya bir vekilde gen o on ya ar 1 
göndermediği takdirde muhakemeye gıyabında de 
vanı olunaeağı ve )' apılan işlerd .. u kendine nı :{lu 
nıat verilnu~y~ce~i il3n olunur, 

i l A N 
Mersin sulh hukuk hakimf iğin~en : 
Mersinin mahmudiy~ mahaJlesinden komis

yoncu Cenıal karısı şefık.a vt-kili avukat Sefyittin 
Toker tarafından a,· nı naahalledeu Selim kızı hint 
aleyhine açdığı izalei şuyu davasının yapılan nıu 
hakemesi sıras111da nmddeialeyha namına çıkarı 
lan davetiye 939 617 dosy.ı numaralı ikametgahı· 

Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ülgen 
losyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaları ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

URA. Y CADDERİ NO. 24 

OLGEN ITRIY AT DEPOSU 

mn meçhul olduğundan bahsi le bilA tebHğ iade menin de 25·5-939 perştHube gürıü saat on bire tali 
edilmesine binaen tebliğalm ilanen yapılmasın:. kine karar verilmiş olduğundan o giin ve saaua 
dair verilen karar yeni Mersin Gazetesinin 25-3 - müddeialeyh gelmediği ve ya bir vekilde gönder 
939 tarih ve 3:?46 sayıla nushasile ilftn edildiği mediği tak"dırde muhakemenin gıyahmcta dtv:Am 
h :~lde muhakeme giihii olan 24-~- 939 ~azarte~i gli edecflği ve yapılan işlP.rden Lendi ne maluuıal v..
nu muhakemeye ~ .. 1m~ye11 ve bır vekılde gönder rılmeyeceği ilAn olunur. 
meyen muddeialeyhanın gıyabında muhakeme ic --------------- -----
ra ve ~e)'fiyeUn yine ilAnen tebliğine muhake Yelli llerliD Ba11meviade Ba11lm11br. 

26 jNISAN ı ~39 _.-

1 l A t~ 
Mersin asliye ~ukuk hakimliğin~en 

Mersinde Atiye Yaşar vekiıi avukat Abdur
rezak Tekf-r~k larafrnda ~ıvasın k~ra pıuar n_.hi 
p~si Osman paşa ruahalltısinde Celep Hacı nıeh· 
nıed oğln Salih Namı diğtıri Salih z .. ~. i ale)hinP. 
açılan boşanma dava~ının yapılan duruşması 
sırasında, 

Miiddtlialeyhin ikametgahı meçhul oltluğundan 
davetiye gazete ile ildnel) lf-~hliğ edildiği halıh~ 
yevmi muhakeme olan 12 4 939 giiui)nd~ 
mahkemeye gelmediği gibi bir vekil ciah1 

göndermediğinden hakkında gıyap kar .. rı 
ittihaz ediler1>k gıJap kararın da ilA· 
rıen tebliğine karar verilerek mahkeme 10 5-939 
Çarşamba giinii saat ona talik edilmiş olduğun 
dan yapılan muamel~ye bflŞ giin içinde itiraı 
edebilecPği aksi taktirde hukuk usulk oıulu.tkeme 
feri karıuuunun 402 v~ 405 iııci maddelerirut tef 
fikao bir daha mahkemeye kabul olunanuyacağı 
tP-bliğ mak=ımına kaim olmak üzere keyfiyeı ilAn 
olunur. 

1 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.(.'00 TUrk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankaeıoda kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara t1enede 4 defa 

1 
çekilecek kur'a ile aşttğıdaki plAna glSre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralıc 4.000 Lira 
4 ,, 500 •• 2.000 ''· 
4 ., 250 ., 1 .000 ,, 

40 ,, ıoo " •.ooo ., 
loo 
120 
160 

" 
•• 
" 

5o 
4o 
2o 

" ,, 
" 

5.ooo •• 
4.800 •• 
3.~oo " 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içinde 
50 liradan aıağı düımiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde •/o 20 fazlaıile verilecektir 

kur'ahr senede 4 defa, i Eyltll , BirlacUranuo, f. mart Te 
ulran tarihlerinıie çekilecektir. 

·-----------------!------·· 
T. iş bankası 

1939 
Küçük cari hesaplar ikramiyeplan ı 

32,000 lira mükafat 
Kuralar . 1 Ş,uhat, ı \layı~, ı Eylul, 26 

Ağustos, 1 ikincitfşrin 

T:\RillLEltİi\DE CEKiLECEKTilt 
• 

___ ikramiyeler: _____ _ 
1 Adf-'l looo lir~lık = 2.ooo lira 
5 

" 
1.ooo 

" = 5 000 ,, 
8 ,, 500 

" 
--- 4.ooo 

" 
16 

" 
250 ,, = 4 000 " 

60 
" 

loo ., = 6.000 ,, 
95 • 50 - 4750 ,, ., 

" 
~50 ,, 25 

" - 6,250 ,, 
4nf> 32,000 

En az 50 lira mevduab bulunan be11lar kuralard• r•bil edilecektir. 

T. iŞ Bınkasına para yatırmakla, yalnız plra bırik · 
tirmiı olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 

tursunuz. 


