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!ngiltcredo ~mecburi" a kcrlik kn· 

nuu Jayihası Lordlar v~ A Ynm ka
ınarnlarınf\ Hn·il«li. B. Çemherlayn Ye 

Lord Hali faks lfıyilıa iizorindo izn
lıatta hulundular. 

Lordlar kamarası hugiin go<: Ya
kıt ınot'lnıri askerlik kanuııu~ıu· kn-
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FİK.İR. GAZETESİ bul etmi~tir. ~------~---------------------~~ .P EL tK. SİY ASİ H-A-B-ER. 
5 kuruş Yılı; 1 Sayı 

Telefon No. 82 11 3275 ... .. ...................................................... .. 
ingilterede mecburi askerlik kanunu Avam ve Lordlar 
l(amaraların~ tevdi edildi 1s. Fethi Okyar Ta r 5 u 5 ta 
a. Çemberiayn Avam, Lord Halifaks Lordlar ve Y. Kemal 

kamarasında beyanatta bulundular 

Başvekil diyor ki: 
Her tecavüzi harekete müessir carenin silahlı bulunmakla 

kaim olacağına inanıyoruz. silahlanmada başardığımız 
muaz:.:am eseri tamamlamak icin ınecburi 

' 
askerliği kabul etmemiz lazımdır. 

!'°Ankara. 2i n.n.. [ltadyodarı] rnnmasın:ı nzmetmi~ oldngu- diploma~i ıııohafil<len bildiril
n<Jradan bi )dirili vor: 

~ 1 ııgiltore mech~ri a kerlik 
arıuu l:1yilıası .A vanı kama

ra 
r• ınn verilmi~tir. 'RnşYckil 
~eınl 1 ' 
b. >or nyu lıu ıııiirı:ısebctle 

il' 
tı nutuk iratl otıni~tir. Hn 
lltkunda: 

tıU Şirndiki Refcrherlik u:sulii
hirn ıuounsı geçmiştir. IHtlon 

ın<ık~arıı pek yakın göriilıno
Ye 6 beraber halkı volvole· 
.... vernıeuen ve tornsa dii~iir-
"•edo ·ı . , 

nu vo küc~iik dovlotleriıı mec diğine g<>re kanunun liberal-
' huri n:;kerlik lıizmotinin kon- !erin muhalefetine rağmen 
1 

di i tiklftlled için vorilmi~ pal'lamonto tarafından büyük 

tominata itimatlarını artırmış bir okserh·otlo kabul odilece

huhmacnktır. Diyo ynzmak-
1 ği kanaat

0

1 mevcuttur. 

ta<lırlar. 1 Askeri mükellefiyet kann 

Ankara 27 n.a. [Hadyodnıı] nu nıecli~ten çıktıktan birkaç 

l1oııdr:ıdaıı bildiriliyor: 1 giiıı sonra ruoriyet mevkiino 

!ııgiltore na~vekili Çoııı-1 girecektir. Hiiktlmet lfızımge
lıorlayn nıochu ri n:-1kerliği ıı 11 Ieıı tedbirleri almıştır. 
kl\bulii lrnkkıııda Avam ka· Biitiin İngili;ı; gazeteleri 

~ n l thvat tedbirleri almak 
·aruref ~ nın·n~ıııa bir takrir verıni~ hu uıev.r.n etrafında neşl'iynt 
huıc· ı ''ardır. Jlunun için 1 

tıınet hu kanun lftyilın~ı- vo hamın uıii.znkero~ine ha~-I ta bulunmakta. vo mütalealar 
nı nı ı · t ı !\ ı t ec ı e verıuovi knrnrlas-' lnıımı., tır, yı ma llmat a an serd etnıektedırler. 
tı·rnı t • , 
ha~a ~ lr. Son aylar zarfında 
, 1 1 .. .A Vrııpa devlotleriııo kaı· 
r 

111
kft1uetimiz ve Fransa ta· 

afıııcı 
" an vori1mi~ gnr:rntilor 
aı·chı· b 

larl • ıınları lınkiki vasıtn-
~·i· 11 kar~ıln.ınak: zn.mretinde-

1.. 

.... lrarp Ya1>ın1Yoruz. Harbe 
""'an· · 
te,. 

1 0lnıaya. çahAı voruı. Hor "'avu A , •• 

Çar . zı lıareketlcro miie:i:<ir 
<ıtıın '}A kai ın ahlı huluııınnkla 

~ u:11ı ı olncagına innmyorıız. 
<l l l\ll 

"'" lllada ha. ardığııııız 
~~azz ' 
Ilı .. 

1
· -anı eseri itmam için 

-.<.: >uı·~ k 
.... • 

1 as erli~i kabul et-.. ~<ıını;,, IA " 
l\ ' a:r.ı ııı dır. 
~'Lecb • 1 . la1. h , urı U7.mot haq; hn~-
a~Jaıııa% tatbik edilebilir. 

llarp 
<lir(lo v'.ıkubuldugn tak-
ka ovollerı olduğu gibi lıir 

<; hafta · · 
aaı ıçırıde <loğil hirka<; 

7.arfınd l l •naga a ıa.r m dahil ol-

Merkez Bankası 
umumi heyeti 

Senelik toplantısıni yaptı 
Bn sene her hisseye 6 lira 40 kuruş 

tevzi edilecek 
.Ankn.nt 2i a.:ı. [ Raclyotlıın] İ akçaları ayrıldıktan sonra his 
Cumhuriyet Merkez Bnn-' sedarana 1 milyon 113 bin 

ka. 1 umumi heyeti banka! 759 lira kalmaktadır. 
ınorkm~inde toplanarak miies-! Heyeti uııınmiyenin teklifi 

::-o>ıenin 9!38 yılı idare ıııocli-: Y~<'.hilo b~nlardan kazanç var 

raporile murakıp raporunu ve gısı vo ::mıro çıktıktan sonra 

plaııço:sunu tu:sdik vo ta!'vip 
1 ~alac~k 961 bin 600. kü~ftr 

etmişt.ir, 1 hra lııssedarlara tevıa edıle-
193-. nlınclnki ki'n· 2 mil- coktir, Beher lıissevo altıvüz • 1 • • 

yon 51 O bin 322 liradır. Bu 
1 
kırk kuru~ temettü isabet et-

mikdnrtlaıı nizami ve ihtiyat moktodir. 
kaıı ınocburnz, Bu ıııc:-elode 
llı\' Unuıı lU\ihinı Mr rol OY· İngilterenin Amerika 

· acagıııa kan1'1'1n. 
Demiştir. 1. f. . h •• k .- t• 

Loyl}B~or~oyakua~ esnasında Ber '" ... r•~~ ırı 1 u ume 1 • 
a.It1 • as erı mecburiyet d 
rıu1na gırecek eru.tm mikda- Alman Hariciye ne- Harp tayyaresı a e-

Evvelki gün şehri· 
mize geldiler 

Bir müddellenberi Şark vi· 
!Ayetlerimizde tetkiklerde bulu· 
nan Bolu mebusu B. Fethi Ok
yar ile Ankara nıebusu B. Yah-

Yeni bir okul binası temel 
atma merasimi yapıldı 

Vilayetimizde yirmi dört mektep 
yapılması mukarrerdir 

daha 

ya Kemal evvelki gün geı!e tire · ı Taraue. (Husuı.i muhabiri · mie ve TarsL1 s kültür hayat ve 
aile Adanadan eehrimize gel mizden) - vuiyeti izah olunmuştur. 
mielerdir. Yetil mahalle ile ŞellAle ara Valimiz hitabolerinde : Bu 

Sayın mebuslarımız dün öıt- eındaki boe sabada Hare komita sene Tarsus ınıntakasında altı 
le yemeğini Vali ve Parti baelra si taı·afından yaptırılacak olan mektobin temel atma meraaimi 
nımız B. Rüknüddin Nasuhioğlu mektep binaeınrn lamel atma yapıldığını ve vilılyet dahilınrle 
ile birlikte Toros Palasta yemie· merasimi f'Rpılmıetır. Merasimde daha yirmi dört mektebin yapı 
ler ve eehrin görülnıoye değer Mersinde~ V~li ~e Parti n.ııtka· /maşı takarrür etmek üzere oldu · 
rerlerini ve bahçelerini igezmie · nımız Ruknuddın Naımhıoğlu, ğunu, bu solda daima ilerlemek 
lerdir. Muhterem misafirlerimize Kültür direktörü ile Jandarma ıa.zım geldiğini çünkü bu folun 
hoe geld iniz deriz. Komutanı, Tarsmıtan Kayma hakikat yolu oldu~unu söylemie 

kam Memed Ali Oran, Parti ve ve çok alkıelanarı hitabeeinı eu 
Dost ve Kardeş lran~a . Bele~iy~ reisleri ve a1.eları, I~arti suretlo bıtirmielir: 

\ komıtesı baekanı ve üvelerı ve Bugün burada bir küllür 

Veliahdin diiğii .. 1 birçok .öğretmen~ari~iz 9e kala kaynağının temelini otıyoruz. 
nu 1 balık bır halk kutlesı hazır bu· Bu ielerrte yorulmak bilmiyen 

sona erdi ( lunmuetur. ntkadaeım Kaymakam Momed 
j Merasime Halkovi muzikası Ali Oranla Parti ve Belediyo ie 

Ankara 27 a.a "Radyodan• 1 tarafından Qlllınan lstiklAI mar· terinde catıla, başla c:alıean bele 
Tahnndan bildirniyor: şile baelanmıutır. diye reisine teeekkürü vazife bi· 
lraıı veliahdinin devam eden j Merasimde hitabeler söylen lirim. 

dört günlük resıni düı:tünü hita 
ma ermit olduğundan tıcırnbi he 
yeller memleketlerine dönmeğe 

baelamışlardır ı 

İlk ol~rak bu gün sabah 
Fransız heyeti ve öQ-lenen sonrd ! 
da lngiliz heyeti Tahrandan ay ' 
rılmıetır. Di~er heyetler de ay 1 
rılmak üzeredirler 

-- ---

Güreş müsa~akasm~a 
Çoban Mehmed 

Suriyede vaziyet 
Bütün Stıriye şehirlerinde 

grev devam ediyor 
Vatani kitlesi dağılmak üzre mi? 

Halep 24 (Hususi muhrıbiri den Çekilen mobuslnrın ve goıe 
mizrlen) - Bütün Suriye eehir tecilerlıı isimlerini bildırmietim 

!erinde grev devam etmektedir. Ahiren kitle geııei baekanı ve 

galip geldi Gre9in batladığı Şamda 43. sabık Dahiliye veziri Sadullah 

Ankara 27 A.a "Radyodan• Halepte 38 gün olmustur. Diğer Cabiri de istifa etmiştir. Eski 

Bugün yapılan Avrupa gü eehirlerde aeağı rukarı vaziyet Başvekil Cemil Mardam ise siya 
ret şampivonaeıoa iutirak eden b" ı ı ş H b k oy ed r amın ve ale in a setle uğraemaktan vazgeçtiğini gürescilerimizden aQ"ır sıklette 

rakollara ve askeri garnizonlara ı'IAn e•mı·aıı"r Çoban Mehmet ve 89 kiloda :ı.ıue a • ~ • 
tafa Çakmak Toela Gnlip gitmit yakın olan merkezdeki hazı dük Vntaui kitlenin feni bastan 
lerdir kAnları arasıra muh ıfaza altın tanzimi için sabık beeçekil Lütfi 

Dijter tarftan Mersinli Ah da açılıyorsa da oocuklnrrn Haffar ve maliye vezirlerinden 
met ve Ankaralı Yasar sayı ho taarruzu yüzünden yine kapan Şükrü Kuvvetli imznlarirle hal 
sabile Kenan ile CelAI Etikte mağa mecbur olmaktac.iırlar. Tet ka hitaben bir beyanname net 

lutla maitlop olmuşlardır hiş bombalarıuın sesi eksilmi redilmie ise de hiçte iyi karsı 
' ••• · yor. Her gün muhtelif semt ve !anmamıştır. Umumi kanaat }{it 

izmir f uanna gelecek mahallerde ve muayyen kimseıe , lenin uğradığı bunoa muvaffaki 

ecnel.ı' lere rin evlerine bombalar konmakta yetsizlikten sonra, bir daha beli 
U bunların çıkardıgı müthie gürül ni doğrullamıyamık derecede ım 

Parasız ikamet 
vizesi yapılacak 

Ankara 27 a.a "R'ldyodan• 

1939 yılı enternasyonal iz 

mir fuarını.. gelecek ecnebiler 

ioin 5 aQ'uetos 939 tarihinden 5 

tülerden halk hF-yecana düemek kut etmie ve behemhal dağılma 

tedir. 1 ğa mahkum bulunmue olduğu 
Geçenlerde Vatani kitleein merkezindedir. 

Son 
•
"1ld Sonnuı;ı, hmıa COV0, hen• l d 1 

• 6 b • k rdı 
, a taı· 'b ·~ ' zareti müsteşari e ını ıne çı a 
r • .,n :. \.rı (m :Ho hin ole.hı- 2 • • birinci teurin 939 tarihino kadar 15

'4 U ııo,•le .. . Ö {j lÜ Ankara 7 a.a Radyodan 
ler0 b • .. ını~tır. Müzakere- g r Ş Amerika Birleuik DevleUeri Türkirede ikamet iQin meccani 

--_=:- - Haberler 
tir. ugun do de'f'aıu edilecek- Bertin 27 a,a . (Radyodan)- harbiye nezareti askeri tay7are vize terilmesi Hereti Vekilece 

'b Almao Hariciye nazırı Riben ler için 50 milyon dolarlık taJ kabul edildiıci fuar komitası ri 
,(1.ati<;j 1 d "' d t g'lte vasetine bildirilmietir. lifa}c Ye nftzırı Lord Ha- trop vnktı o ı.na •1roın an n 1 

• yare sipariei iQin karar almıetır ı 

ela }\ da Lor<llnr kanıarasııı- renin Bertin B_üyük. e.lçleile. gö- Hıırp tayyareleri adedinin 6 Almanya 
\'e ., ' ı ııı nutkuna vakııı k b 1 edilınietir bıne oıkarılmaeı eelAhıyetı mu 

a "ek')' 1 rüşemomiş, elçı Harıcıve muste· . . . • 

SiivtYnı mealde bir ;ıutuk şarı tarafı_ndan ta ·~ 1 ·ko ~ dafaa nezaretin') verilmistir. Si bu·· yu·· k elçı·s·ı 
. Otuhıt"ıı·. Mumaıleyh ngı tere lU 1 

"f metinin Ruıvelt m~sajına t~ma-ı parişler~ ait kontrata moka.ve 

"or;eııi kanunun lıükumote men iutirak ettiğinı ve lngıltere ı leaamesı Ruzvelt tar~fından ım A k r geldi 
l.:(l~i de mecbuı i askerlik kararının za edılmietir n a aya 

il.~"alh salahiyet üç Rene · b'I ' • d 
t ..... ecı bükumetce kabul edildiğin• • ... t. Romanya Har·ıc·ıya Nazırı ve ıstasyon a ltt hit ecek. ve bu ıniiddo- dirmiutir. n 
klirı ()~•ııındn touıdidi nıüm- karşılandı 
re Yrl\~~ıil~~Oktir. lspanya~aki ltahan 

nııı nı ' ınau\uatı lngilto- • ıı·ı • 
etınesiniechurı agkorli~i kn.hnl gonü u en 

•• ,.. b 

lllaktadırıa. l•ttefikan alkı., Jn-
hatı}i do b~· }{Va~inğton me
Yetıo karsıJ ıtrarı ınemunııi 

Gaz"t·, l aınıştır. 
•• ·v e er b 
gıltorenin h u karnrln tıı-
lllUraca t er türlii v<·l'>nito 

a ederek sulhun ko-

Memleketlerine 
dönüyorlar 

Ankara 27 a.a •Radyodan" 
Bir Roma telgrafına göre 

adedi belli olmıyan İtalyan tıtö 
nüllüleri Bereeloııadan Cenova 
ya gelmie ve kara7a çıkmıetır 

londradan ayrıldı. Ankara 27 a a •Radyodan• 
Almanyanın Ankara büyı'.ik 

Londra 27 a.a. (Radyodan) elQiliQ'İDe yeniden tayin adilen 
Romanya Hariciye nazırı 1 Voo Papen bu gün eehrimıze 

İ Gafenko dün Loodradau ayrıl• gelmietir. 
mıetır. lagiltere Hariciye neza· 

reti bir tebliğ neerederek, görüe 
melerde aQık bir eamimiret met 

cut olduA'unu ve iki memleket 
ara&ındn görüe birliA'i bulundu 
ğunu bildirmi"\ir. 

l~taBJODda hariciye protokol eefı 
H. kalem müdürü, Alman elçi 
tik erkAnı tarafından kareılanmıe 
Hariciye Vekili Şükı ü SaraÇoğlu 
namına Vnn r .. .,an'iıı kerimeleri 
ne bir buket verilmietir 

Macar Başvekili ve Hariciye nazırı 
Berline gidiyorlar 

Ankara 27 a a "Rııdyodan• -
Budapeeteden bildirili.y~r: . 
Macar baevekilile hllrtcıye nazırı 29 nısanda Rerline giderek 

ve ayni RÜD akşam Hitler tnrafındau kabul olunacaktır. 
Nazır ı mayıs akearnı Berlinden ayrılacaktır 

Alman gemileri . Cebelüttarıka geldiler 
/ngiliz gemilerı de üslerine döndüler 

----~--~~~------------------Ankara 27 a.a "Radyodan" 
CebAlüUarıktan bildiriliyor: 
Alınan donanmasına meusup Lepsi krovezörü ve diğer gemi 

ter 'faoceya muvasalat etmiştir 
Şarki Akdenizde maoevrn yapmak&a olan İngiliz gemileri 

de üstlerine hareket etmişlerdir 

Bomanya Hariciye Nazm Parise geldi, 8. Bonne ile görüştü 
Ankara 27 a a • Radyodaıı• 
Parieten bildiriliyor: 
Roınonya hariciye nazırı B, Gaf~ngo bu gün Parise gelmiş 

ve meçhul asker mezarına QelAnk ko1duktan sonra hariciye nezn 
retine giderek B Bonne tarafından kabul edilmiş ve öQ"le yomo 
Ainde haricıre nazırının misafiri olmuetur 



• 28 NiSAN 1939 Cuına YENi MERSiN • EA l f A -- l__.. 
~~~~~~~~~M~~~~~.~~-,~~~~~~~-,~j~~~~~ ç· ı~ ihti~Rarınıus~ 
Ruzveltin esaıı 1 23 Nisan Ulusal bayramı aponyanın ıne yap- tırma ve tahkirtı 
Ve Totaliter Bü;am~;!~~~!~e çe- tlğı teklifler 

1 N~:::.::::~; ~ 
Devletler 

Alman gazeteleri:t·le alman ettiQ"i büyük tesire karı;ıı Alman 
radyolarının tefeirieri blribirine ya dahilinde mukabil tedbirlere 
benzemiyor. İtalyan gazeteleri, girieilmek~en baeka bir hedefi 
cekingeo davranıyorlar, alman yoktur. Bu hücumları hak 1 ı gös 
gazetelerinde iktibas yapmakla termek iQin ileri sürülen delılle 

iktifa ediyorlar. rin hiç bir hakiki sumultl yok 
Bütün dikkat, Amerika Cüm tur ve ciddi bir tetkike müte 

1 

hurreisi Ruzveltin teşebbüdü kar hammil de61'ildirler. Amerikan 
eısında Balin'le Roma'nın reak- millet şefinin yaptığı teşebbü 

siyonlar üzerınde toplanmıetır. sün tamamen hasbi bir cesaret 
Bu mesajın iki totaliter devleti hareketi olduğundan ıdmee cid 
hayreti düöürmüe olduğu ve on · di surette eüphe edemez. Sıkı 

ların önceden görüeülmUe rn kı:.· surette mülhem ve kontrole tabi 
rarl eıme olan sifasetlerini bu bir matbuatın mrıkalelerinden çı 

landırdııtı sanılabilir. B. Ruzvel· kan mılna)'a göre, BerliniLl ilk 
tin Führerle Duç&yi mesuliyetleri reaksiyonları nikbinliğe müsait ı 
karşısıaa koyması, hakikatte on deQ'ildir ve Alman şansöliyesinin 
!arı sulhu mu )'Oksa harbi mİ gerQekten müebet bir cevabı 
istediklerini söylemi7e ve sulhçu olmaya imkAn •ermemektedir 
metodlarla kuvvet metodu ara l<"akot Alman matbuatı, yarı ros 
sında acıkça bir ıercıh ihbflr et- mi taziyete ra~men, Alman hü 
mesi kesfiyeti Berlin'le Roma hü kiimetioi taahhüde sokamaz ve 
kiimetlerinin eimdiye kadar te Alman radyosu detlet postaları 

zabür etmiş olan siyasetlerini ta 1110 rAjim gazetelerinden bambue 
ciz eder görünmektedir. ka bir ifade kullandıkları kayde 

Şansnıiye Hitler'le R. Muso dilmeğe değer. :\'ihai kararı ve 
lini'nin cevaplarını bir kaQ giio recek olan B. llıtlerdir; Alman 
geciktirmeleri ve o zamana ka hükumetinin almayı muvafık bu 
dar ltal1a ve Almanya'da bir ka lacağı durumun mesuliyetini de 
muy hareketi faratmıra ga7ret ruhte edecek olan regane odur. 
etmeleri eaeılacak bir şer olmı· ltalyanın ruhi haleti tama 

1 acak\ır. Roma \'e Berlin'in dev mile Almanyanınkine benzer ol 
let adamları Avrupa sulhu için madığı intibaı hasıl olmaktadır. 
vahım bir tehdidi tazanuum eden Fae st matbuat, naeyonal • sos 
bir hareketi sonuna kadar gö· yalist matbuata nazaran çok da 
türmek için bunu vesile iUihaz be ihtiyatlı hareket ediyor. İstik 
etmekte geoikmirecekt~r. . , bali her hangi eekilde teahhJde j 

. Berlin ~e Roma hukiimetler~ sokacak tefsirlerden .iQ~ina~ e~e 
iQm an nazık nokta eurasıdır kı 

1 
rek Alman gaıetelerıoın Bırıeeık 

Cumhurreisi IRuzv~I&, B. Hııler Devletler cümhurreisinln teklifi 
ve B. Musol~nı'nin daima bild~~ r ne . karsı ileri sürd.ükleri del~lleri 
maktan ger1 durmadıkları veQhı iktıbae etmekle ık\ıfa adıyor. 
le hakikaten alman ve .. itatyan Her halde B. Ruıvveltin giriş 
milletleri harp istemiyorlarsa, mis olduQ'u ıesebbüsün enternas 
harbın olmaması ioın icap etti~i ronal bakımdan ehemmi1eli vR 
hususunda hilhnssa israr etmıe Amerikan kamoyu üzerinde 1n 
tir. Fılhakika bu iki büyük nıil paeağı teıair Romada hiseedil· 
lelin sulh arzuları eüphe götür· mektedir. Üstelik lıalyanların 
mez bir hakiknttır. Onun içiııdir Birleeik Detletler cumhurreisinin 
ki nasronal sosyalist matbuatın 

teeebbüsürıde kendileri için ııon 

derece tehlikeli bil' vazi7etten 
kurtulmak ioin bir fırsat gör 

ki/en tebrik telleri çı·n başktlffi8lld3fll tarafından Bu takdirde beş nQsbaol•J 
t ırnztm edilen Mazbuta, oıllDltt 

ve gelen cevaplar l b b. k t J A k k. d. ı. ler ile fşvoreo veya JşvereD f 
- - - 1 {3 a ır ttıza e a ı e ı ıyor li tarııfından imıalenarak, bl~ 

.l\lilli Şefiıııiı; l smct. l ofütü nüshası Iş Dairesinin ilgili ttl'jk 
Çunicing, (A.A.) - Çekiai tir. Keza, Japon mi lilarisUerinin h y Uıımhıır Ra~kanı tına, ikincisi o mahallin en r;. 

ı; 1·ausı bildirivor : maküd kııdare maglO.p olarak fü osD 
Ankara 1 mUlklye memuruna, uçuoc Çunking'deki gazete muhar· tuhat fikirlerinden vaıgeçmeleri ıbl 

Ulusal bayramımızı coş ve ananevi tsarruz politikalarını mahallin bağlı bulundu~u z rirleri, bazı kimseler larafındhn dQDCDı-
kun eenliklerle kutlarken · ebedi"an terketleri de mümkün teşkillltına ızönderillr; dör "' bir barıe teklıfı olsrak teUikkl ' r 

1 
e ı · 

Milli Şefimize minnet duy· dür. Fakat "Orta Asyada y~ni işveren veya işveren vekil 0 li 
edilen Japou baevekil;ain bev.a 

1 
ballD"' gularımııı ve çöıülmüz bağ· nizam tesisi. adını verdikleri rü r lir; beşincisi ve ltlzumu Jı 

nalı hakkında başkumandan b 
1 

ışye"' lılıQ'ımızı arzederim. yalarında devam euikleıi takdir unun mOteaddlt suretler 
Caıı-kay Şekten oşa~ıdaki müla de, harr• sön.nekt6n uzak kala· de bir veyu bir kuç yere asılır Ur. Hefik Saye.lam ı ı d ... 
kaLı a mış ar ır ; ı cak v~ pasifıkte bıırış bir hayal Bundan başkıt, mQmessil 

Ba~vekil . "- 0.rt.a Asyada yeni bır olacaktır. Bir ahmak veya hain 1 1 t 1 t 1 b 1 gl bir Ankara 11. er o op an ı ınıoa er •an • ..ı 
nızam tesıeı., hakkında geçen ka ı olmıyan her Çinli bu noktai nıı beple gelemiyeo salAbiyetll """ 

Ulusal bayramımızın rıl nunevvel ayında yapılan Japo.:ı zara iştirak edecektir. nin yerine dabi evvelce mooıe 
dönümü dolayısiyle tebrikle · tekliflerinıu kaba bir tuzak oldu 1 Bugiiakü askeri vaziyete ge ltk ebUyetile fieçilmiş bulıJDao_ 
rimi sonsuz saygılarımla arz ğu v~ tereioe olarak Japonyanın lince, Çin kati surette teshil adil • 

çllerden biri, o toplırntıya 111 ~ 
ederim, Çini fethlıtmek ve di~er de~letJ miş bir politıkas ! takip ederek olmak tızere, mUmessil sıf•l_.ı 
D "Ti,.} • T'ı'·1e1· larin Papifikteki hak ve menfaat · soouııa kadar mucadeleye karar 

1
,cr 

r. ~ ı uı l" salAblyellle geçerek kotarı ; 
O H l> ( 1 ı ~ k t" · lerioi tahrip evlemek husuırnnda vermietir. r . • . 1ene "'e re "'rı 1 meselenlo mUZ!ikere ve kar' J 

\ k ki tarihi ihtirasını teyit etmekte İşgal edilen toprakları mu ıı•' ~ ıı ·ara iştirak eder. Bu takdirde, Y I 
1 bulunduğu aeikArdır. Konoyenin vakkateo feda etmekle vaptı11ıı Ulusal bayramımızın yı ' 1§ ki fıkrada beyao olunduğu 

dönümünü eevlnole kutlarken beyanatında herhangi bir barış mız ez zaman kazanmaktan bae mazbata tanzimine hacet oldl' 
fikri aramak budalalık olur. Düş 

büyük partlmiıe saygı bağlı ka bir eer de~ildir. Zira nihai ancttk keyfiyetin. to""lantı za mana, münhasıran milli hürriye r 
1ı11.ımızı lebriklerimle arz f · k- ük f 1 · · i t 1 il il lkt'f dili ~ timizi, hayatımızı te istiklalimizi za erın uç za er arımız n e geç r mes e ı a e r. tı1 
eylerim. korumak için mukavemet ediyo valieınden doğacaQ-ıoı kati ola Şukadarkl, ard~ ardına OÇ J 

Mersin ffalktvi Başkanı h d f' . d k . 2 k h lantıya, yab"t bt'r ay zartır ruz 9e e e ınııze varma ı Çe sı rak biliyoruz. 2 ı, y anlı mu a ... ef 
, F.~~9 ı ~örel ıaoıarımızı bırakmıyaca'!'ız. Şim rebelerden sonra, bir çok vilA muhtelif beş toplantıya, Dl f 

G 1 1 diki şartlar her tüilü barıe imka vetlerı· oldu11.u gı'bı' mulıafaza.,a mazereti olmaksızın gelmiyeO I e en cevap ar ı .. , -~' 
1, oını muhal kılmaktadır. muvaffak olduk. Merkezleri iş messil işçinin bu sıfat ve fllJ' 

.I!'uat ~1<>rol 

Halkevi Ba~kımı 
1 

Mor8in 
Teeekkür ve tebrik ede· 

rim. 
ismet lnönQ 

Halkavi Ba~kanhğına 
:L\Iersin 

Milli hakimiyetimizin ku 
rulue gürıünün yıl dönümü 
nü kutlarken partimize gön· 
derileu sıcak ve ioten baA"lı 
tıaa teşekkür eder aynı inan 
ve güven\e baearılar diler 
saygı 9e se\lgrlerımi sunarım 

c. H. P. G4:!nel Sekreteri 
Dr. F. Tüzer 

Be~en Terbiyesi ve Spor 
mecmuası 

= 

Baij9ek!Uet Beden terbiyesi 

Ne kadar beli~ olursa Oltlun 1 1 d yeti kendiliğinden zaıı olarB~ 
mücadeleden vazgeçmakli~imizi ilga 11 tıu a olan vilAyetlerde de rine, mUmessllliğe ebllyetll ~ 
istiyen hiQ bir nutuk, hiQ bir de 1 düemanın müsbet hakimiyeti S! işçilerden en fazla seçim rerl 
lil biitün milletimızio azim ve ka j fırdır. Zira Çinliler bütün insan mış bulunanı, kal'i surette fıO 
rarını earsamıyacaktır, Kendile i kaynaklariyle civar mıntakalara sil olur- Bu tekdirde, yine 
rioe ı_ay~k'. oldu ki.er~ cezayı v.ard~ 1 hakimdirler te bu mıntakalar oOsba mazbat8 yııpılarak bl 
receQımız aline ın tızareo, şımdı . d ğ d d o· o d ları r k d l t d oıeft 

l O ru an ogruva ın r u ı ra a yazı ı tıız a mua lik vazifemizin ifasına mani ol- 1 

k · ,. 1 · t fl d nın kontrolu altındadır. lunmak icap eder. ma ıı:ı.ı)'en erı e ra arın a ya " 
rattıliları infirat ve ıslıhd<1f vazi Japonlar yalnız müebet hiç Matlde 23 - MUmessilli 
yellerinde bırakmakla iktifa edi· bir şey kazanmamakla kalmıyor liyetinde olan işçilerin, mUDl 
yoruz, lar, ayni zamanda dikkatle hn llği icraya sıtUlbiyetll arJıadl 

Ol·n - ,Japon ı'tıtı'lafının ne 11. 'b' yerine ge1•mek vey8 21 ve 2~ zırlandıA"ımız pro5 ram mucı ın v 
zaman biteceQi hakkındaki suale 00 yapılan mütemadi hücumları el mtıddelerde yazılı sebeple 
cevap veren başkumandan demie mıza maruz bulunarak batağa dolayı eksiltmek suçetile me~ 
tir ki : ları kalmayıp dııı, iş Kenuoıl'P ltittikQe daha fazla gömülüyorlar 

Bu, h~diselerin seyrine bağ 78 inci maddesinde yazılı s•1~J 
lıdır. 22 avdaa az bir zamanda Bu günkü askeri vaziyet dd bulunması ıazım gelen oıOıfİ 
,Japony& ikiuci sınıf bir de\lltl hakkındaki görüşleri hükOmet "illerden dıtbl ayn\ sebeplere 
haline gelmie ve beynelmilel va politikasına itimaL ve t>u politi naen ktıl'i surette eksilmeler~ 
zivetini fevka14de za> ıflatnııştır. k b ı ı t ıı· O" 1 anın aş ıca unsur arını ee m olursa, o takdirde eksilen Dl ,. 
.Japon1anıo bugünkü gayretleri ı V' 

esasıuR dayananlar büyük düş sil suyısıoıo Oç misli işçi yeıı ne devam edemiyeceA'i bir gün 
11 

~üphesiz gelecektir. işte ozamao manları tarafından savruilln ma tan lşyerindekl bUU1n _işçiler 
barış ümidi baş gösterebilecek·' nasız eacmalarla aldanarnazlar• tından seçilerek, bunların k 
_ı...;..._ - :_.._,.;;.,~-----

baelıca endieeei eu dakikada al 
manian onu infirade sevketmek 
ve raoama vasıtalarını tehlikeli 
bir sureUe tehdit etmek ietenil
di~ini ikna etmek ve onu silAhla 
kendini miidafaafa sefketmektir 
Fakat B. Ruueltın mesajı bu 
tezi önceden iptal etmietlr. Oün 
kü her türlü kusatma siyasetine 
mahal vermemektedir, ve bilAkis 
almaularla italyanlar iQin, sulhçu 
müıakereler roliyle ve bütfıu di 
~er milletle müsavat dairesinde 
iktişadi mevcodiyetleri ve ilerle 
melori için lüzumlu her şeyi elde 
etmek pratik çaresini teklıf eL
mektedir. Birleşık devleUer cüm 
hurreiei maksadın bildirilmesin 
den, on ııa yirmi b{:!Ş senelik bir 
müddet için garantili bir saldır 

mektedirler. Çünkü harp halinde gencı direktörlüıtünce neşrolu· 
1ıal7a, coQ-rafi vaziyeti d')layı nan aylık Bdden terbiyesi 90 
siyle en 9ahim tehlikelere mn spor mecmuasının dördiincü sa· 
ruz bulunacaktır. B, Musolioinin yıeı güzel bir kııp içerisinde 5G 

C .. M. Partisinin Piye~ 
müsabakası 

dıkları rey miktarı sırı1smıı 1 • 
tlçte biri r.JUmessil, ve mote~~ 
üçte lkisl ise mümessllllğd 

yetil işçi olur, Bu 
1 

suretle soO 
dan Sf'Çilen işçiler için dahi ~ 
nüsha s~çim mazbatası yapılll f 
15 inci maddeye tevfikan a>ıl1 ilerideki müzakerelere kapıl' l ııayfM olarak intişar etmiştir. 

hüebütün kapamak Vaşington v~ Spora ve spor Jiareketlerino 
demokratik devletlerle arasında d . k de11.erli yazıları muhte· 
k. k" ~l . k • tt k 1 aır ço g ı opru erı atı sure e es b-·-

ı Vi olan bu mecmuayı u.un mek arzusunda olmadığı eanıl-ı t . . 
kt d sporcularımıza ve gençlerımıze ma a ır. 

ı.e Tempı tavsire ederiı. 

Devletçe .allnacak 
ormanlar 

mar.Jık ıeahhOdünden başka bir B lİ t lİil ormaıılarııı hı dutlar, 
tesbit ediliyor 

Dört esf.H'e mükafat 
kararlaştı 

l. ı mesı' le olunur. Ve f İşbu yeni seçilen işçiletlO d 
.messilllk ödevterlol ifttyu sa" /. 
yet veyu eJıliyetleri, ıterıde 1J 
lacak ikinci seçim nellcesl06 

Ankara, - Sayısı her yıl ar suu halkavi üyelerinden Vedat ı 
ı .. • dar devam eder. ,,ı; 

tan Halkevlerimiıin sahne , faali 1 Urfi Benııü'oüıı yazdığı _(Beyaz Madd" 24 _ 
9 

uncu 111•"" 
yelinin halk arasında uyandır·! Bayku~) adlı eser, musabaka oin (c) hearH mucibince mOdlel. 
c1ı11.1 goniş aldkeyı ve ur umiyet eartl rına gört:ı 4 üııcü derecede k . 

1 
d ıı 

ı; olan işçiler, endı ara tırıo ıt • 1 lo sahıırıııııı torbiyA lısan, edebi görülere~.' ~uııa ~00 lir~. ve Bur messillik işlerini dllzgtln sur~ 
zetk ve konuşma zar feti bakı ea halkevı uyclerrndoıı oğretmen yUrUtmiye en kııbillyetll 0 11111 

mından yüksek Ahemmiyetini Cel1iı Sıtkı Gürleı 'ın (Eğitmen) okuma _ yazmıs bilen (tabsıll 
göz önünde tutan C. H p. nin lzmit l.alke\Iİ üyelerinden Yunus tuo olan) birisini "Birinci 11101 
Piyes müsabakası açtığını evfel Nüzhet l nat'ın (Para delisı) ve k 

.. sil" olara ayırt ederler. , 
Ce Yazmış tık. Mardin hall(e9i üy)lerindeu Se tı• 

"Blriocl momessll" ber Bu müsabakaya 27 eser gel dal Yeijüge'uin (0 varken) adlı 
1 1~ - b k 1 bir meselenin mUzııkeresl ç 

mietir. Yollanan parçaları tetk ik piyesleri .de, muea R a sart arınka luoılacak gUn ve saati işve" J 

eeı istememektedir· Bu müddet 
zarfında Auupada mevzuu bıı 
his bütün meselelerin sulh 1olir 
le halli iQin çalışılabilecektir. Da 
mek olurorki ba formülün ksbu 
lü alman ve İtalyan milletlerine 
hiQ bir eilliha müracaat hareketi 
nin kendilerine edemireceğı ya· 
vama vasıtalarını tedarik etmek 
emniretıni terocek demektir. E
ğer B. Hitler va B. Musolini B. 
Runeh'in mesajına menfı cevap 
verilirse, bütün dünyanıa naza 
rında tebeyyiin edecektir ki ku9 
ut siraeetini anlaşma ve iebir· 
liği ıirasetine tercih etmektedir

etmek üzere Cevdet Kerim ince göre, beeıuci derecede görülere 1 k'll H }\ oştıl'. 
• - 100 er lira uıükllfat terilmeeine veya Ş,Y.eren ve r ~ g!'ir ıı' Orman umum müdOrluğu maddesine tevfikan dayı, Nafi Atuf Kansu, Reeat tesblt ettikten sonra momesŞ .. ~ 

3116 1 k h - kı.rar verilmi0tır. k a 1 l gır~ 

ler • 
Nasronal sosyalist matbua 

tın B. Ruuelte ve Amenkan 
milletine kartı hOoumları enler 
nasronal kamoyu hayrete düşü 

remez. Bunun, Birleeik De9letler 
cümburreısiuln mesajının hasıl 

sayı ı orman anunu u kıvmeti o ormanın N · o- t k. B d tt' T nceı "' a aş arını lop anlıya ça 
ı urı un e ın, e re ın u Bu eserler C. H Partisince ı kıimlorine göre ilk ie olarak lı nergı· .. ı·ne eea kıvmet tutulan D ı· c-h D l' lb '1 h MOmesslller bevellnde kotatı I"' 
T ., 

1 r. A ı ~u a e ı aşı ve L• u • bacıtırılarak halkevleriude temsil CI ' 

devlete ait ormanların bütün miklar olacaktır. Bu eekilde dev sin ErtuQrul'dan mürekkep jüri edilecektir. Müsabaka eartname işleri tanzim eylemek ve 22 ff, 
yurtta tesbit te hudutlaodırılma l~t orma larfyle hemhu<İ e ba C. H. P. Geuel eekreterliğiude sine göre birinci, ikinci, ÜQÜncü maddflnlo berhangl bir fJ O 
el ı' ei 11 le mecgul olmaktadır. zılarıda ecn ... bi tabı'ı'vetı'nde olan k k bükmUoce mUmessll işçUordO/ 

' "' ., 
1 toplanmış ve eserler üzerinde ya derece mükafatlarını azanaca 11 

ŞimdiJe kadar devlete aidi kimselere aid bulunan ormanlar pılan tetkikat neticesinde; Sam ı eserler bulunamamıştır. rinlo yeriol-', mOmessil olD11 ~ 
yelleri malütn ve mukanet or tesbit edilmietir. Bunların bir -;;;;;;:::;;;;;;;~~~;;;::::::;:=;:;;m;;==.;:-:---7.::-li:~~ yAtiıe eJvelce seçilmiş . bulıJ/ 

F k t V 
• ti . d i- 1 ı·ık öu~reıı·m gazetes·ı di~er arkadeşlılrından blrıniı> manlar tardır. a a azıye erı kısmının sahıbi eimdiye kı:t ar . 'n39 • f ı ıJ 

k ., 1zmır en er ı mest ıaztm gelirse bu husus ' meekük veya yeni orman anu bulunamamııtır. Maamafih or ~f, 
ouna göre devlete intikali lazım man kanunonun mutakkal üçün naa"onal Fuarı Ma<ır f Vekaleti tar.efındao re etmek vazifelerini yap / 

kt d 'J neşredilmekte olan haftalık ilk mtlkellettlr. 11.ılf geleiı ormanlar bulunma a ır cü mıddt'lsi mucibince bu gibi i i 
bı·r mı'lyon ffiU .. şterı"o ··"'r"tim aazetasi ıin onuncu ea- "B rlnci mUmessll. D .u ki bilhassa bunlar üı.eriııde oalı ahvalde bedelin Ziraat Bankası - 6 ~· ~ d"' n ı rda ııkarılJJJ .ııl 

yıeı da kıymetli yazılarla inli- ma 161 za ıun" ' Y sfl" şılma1'tadtr. na yatırılması suretiyle orm11 nin uğrağıdır. etmietir. Gazete okuyucula zılı vazifeler diğer muoıeıJr· 
3116 say ılı kanunun mu vak nın derhal hazine namına tesci ear den biri larpfmdao lf d oluD 

kat birinci maddesi te fıkralar li icap elmaktedır. Bunun içiu Mallarınızı şimdiden rına çocuk haf~ası ~ün:selı.~til~ _ ~ 
hüktimlerine göre devlet orman bir aylık müddet geçer geQmeı l ebedi eef AtaturkOn uçuk Ulku - 0~r' ıarına bitieik ormanlar da de9 sahipleri zuhur etmiyen orman hazır ayınz. ııfe birlikte Floryada çektirdikle I İlk Öğretimi bütün ,

1
l 

letçe mübaraa edilecektir lar bedelleri bankaya yatırılarak 20 Ağustos - 20 Eyhll ri büyük kılada bir de . fotogra, men. ve eğitmeulerimize 1' 
ıı -====-...-- filerini hediye etmektedır. 1 ederız. Kanunun mutakkat ikinci hazineye tescil olunacaktır. ı ~-----iiiiii--.......,==;;;;;;_----
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Radyosunda Dünyada Neler <>T~::r ~ 
1 1 l A 

Anamur mal mu~ürlüğun~en 
bugünkü program 
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MERSiN 
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l!::::!l -------l==!ı T ~ _..,_ @:= 27-4-939 (§] 
ürkiye Radyodifüzyon f ı· • d J k ı I.' ·ı t 1. 

1 1 

A twnı ur kaıa s1111n ıue llPc uıe vkii nde bulunan 
karışık 4400 tou tahmi n edile

0

u d t• nıir ce vlıerlt·ri rı 
beher loıııırıH takdi r ol unan ı 10 kurus bedel Poıtıt,rı, Türkiye Radyosu 1 IPIO 8 8Stnu8 an l Ulf 0U US 811rlrl Pamuklar Ku S. Ku ı. 

-·~--

t\ k Klevlant 
n •ra Radyosu. Mnlay ada l~r~ grubuna retle en. ~zak köylerde bile nU Dağmah 

DALGA UZUNLUGU mensup olan F~lıpı~ adaları~ fuz tahrırı yapıldı. 1 Kapı malı 
, 1639 ID. 183 Kes. 120 kvv da geçenlerde bır nüfu~ tahrı Fakat bazı yerlerde halk i Koza 

l .A. Q. 19 74 1519 !"' K yapıldı ve hemen hepsı mes· bu heyetleri köylere kobul et- Kırm• 
20 l<vv. ·T. A~· P. 3~,70 cı. kOn olan 3,500 adada 15 mil ') edi. HilkOmet m~murlarına Kozacı pulağı 

38,39 . 
35 
34 
7,50 
32 
33 

9-tr.5 Kes. 20 Kvv. m. yon nüfus mevcut olduğu tes- karşı dilşmanlık gösterdi. iste 

1 

Buğday- Çavdar 
Cuma bit edıldi. Böyle ;l,50(J adada nilen izahati vermedi, kabile ~ert anadol 4.25 

281411939 nUfus tahriri kolay bir iş olma reisinin teşviki le silaha sHılan um.uşa~ 4•5o 
l2,3o Proğram dığı i çi rı mahalli hükumet 25 köylüler ile tahrir memurlan Yerlı bugdayı 3,50 
12,35 Türk müziği - Pi. bin memur istihdam etti. Ba zı ve jmdarmalar a r asında kanlı Çavd., 3,75 

13,oo Memleket saat ayarı. yerlere heyeti sefeiİyeler çıku mUcadeleler oldu. 1 Anadol vulaf 4 
ajan& ve meteorolojı haberler. rılması l:izımge ldi. Bu heyetlt>r Nufus tahriri neticesinde Arpa 
13

1
15

1
14. MU . k (K . k ., _ balla girmedik ormanları aşma 1 Filipin adalarına 15 milyon ~na~ol 

raın _ Pi zı aıJşı prog ğa, şi ddetle akan nehırlerilkadar nUfus icinde bir çok ih- t>rlı 
17 30 İnk~ . . . geçmeğ., , yüksek dıı ğ lara tır· tiyarların yüz yaşından fa;,,la Nohut şark 
fi' . ılap tarıhı derslerı - manmağa mecbur oldu~ Bu su Oldukları meydana çıktı. Fasulye anadoJ 
&lkevınden naklen Yulaf yerli 

18
·30 Proğram Şu dakikada neler oluyor Mercimek ıark 

18•35 Milzi k (Neşeli plaklar - Sahlep 
Pi) Şu da ki katla Avrupa kı Saatin yelkovanı altmış T 1 · •tı çoğen 
19,QQ Konuşma (Çocuk esirge tasınd~ beş ç.ocul( doğdu. saniye devir edince Ka.~ada4 Balmumu 
Ole kurumu _ Çocuk şarkıları) Bır d.a~ıkada ~.ı~· Japon lılar bin dolar yangın sıgorta Cehri 
MUıi'·ı· ıı· •-t b' k sa vaşınde ı kı asker olilr. ücreti verirler. Susam 

11 mub ırr: me" e ı oro 
heyeti t<lrafında Naukim şehrinde afyon Lonrada bahsirnilşterek 1 y;apağı 
19,ıs Tü k U ~: . (F 1 h alış verişi o kadar inkişar et- dakikada 80 lira!Jk iş yapar. 

1 
Siyah r m zıgı ası e- . . . d · 

Yeti) mıştır kı, J aphnlar akıkada Şu dakikada Nıyagara şe ı Şark 
Çalanla . bin dolar kazanır. l"'l 1 . d 4r.:n t k 1 A d 1 

r . Hakkı Derman, Eş- , Bir dakikada Ayrupada ete erın en "" on su a ar. na o 
rer Kad · H G d' Her atmış saniyede bir, 1 Aydın l'oka rı, .asan 11r. Ham 1 !l6,Cı00 litre şarap istihsal edi 
O y, Basrı Üfler. lir. yeryüziluUn en bUyUk limanı ' Yıkanmıı yapak 

kuyan : Tahsin Karakuş. Her dakikada Amerikada Hong-Kongdan 82 gemi ge- GKüz yunu 
1 

"f .k 
2Q OQ M onya ma ı tı tı 
8 • 

1 emleket saat ayarı, 500 kişi nezle oınr. çer. y 
Jaııs ve meteoroloji ha beri eri. ı ozgat 

~~.ı~ ı:nrk müziği (Klasik eser Hayat eksiri bulun~u mu Keçi kılı 
" P ogram) ' . . . .,. b . Pirinçler valanıar . V 'h C d t Ça"' Çında yetışen ve aJına Fu· dı. Fakat u otun garıp. has- M 
1 • ecı e, ev e g d . 1. L . . d b' 8 raı a. Refik F R K . ti-tieng veya hayat otu enı · sası çang ı ung ısrnın e ır C h 
Okuy . ersıı~, uşe~ 8~· len bir nebattan m~hir:n rnik· cinli doktor tarafnıdan keşre- Çey an 
Po . an ·Muallim NuıJ Hatıl darda nürnuneler ıngıltereye dilmiştir. •Y 

Yı nz. 1 . · ı · k · k ı ı 1 Kchve 
20,45 .. •w• l getırı mış . ve . : ımya ~r er _e Muntazamıın Havat otu'. . 
O TUrk muzıgı hiyo lojı alım lerıı ı :n tetkıklerı· d . it • 

1 
~ Badem, çekırdek 

kuyan : Semahat Özdenseı:ı ı ne orıedı lm i ştir. ~ an yıyen ve a ı sene e:ve ı içleri 
1. Seleh tt ' p H· 1 Ç111dP llı ndist nnın bazı olen bu doktorun hayalında T ti b d .. a ın ınarm - Uzzam , ' .,4 d f 1 . ., . 2 .. . 1 • ı a emıçı 

4, 12,5 
3,75 
6,50 
1t?,15 
3,75 
5 
90,95 
70,71 
69,70 

ıo,ıı 
18,50 

yok 
47 
45, 
51 
8085 
yok 
117 

129 
52,55 

20,21 
19,20 
290 340 
10~ 

Şarkı _ O · . . . . . y~r lerinrle vo Seyl:ioda radyo- "" e ~ 0.~ 1 ~0• 1~1 v~ . ~6 .} a-, Acı ,. ,. 
2 • lsrnailmıdını kır~ıklerıne. a ktivitesi oları sAhalard.a yeti- şında olduğu ıdı.a edıl?or. Acı çekirdek · 6,37 
Şttrk • H~kkın~n Hüzzam şen bn nebııt bir nevı ottur. Bu efsanenın dogru ola-1 Urfa Yağı 90 95 

90 
55 

3 • 
1 Bakleıım bır gün. 1 Efsaneye göre, asırlarca evvel bil e ceğ i dUşüııü llJeıfFu t ı t i erıg İçel 75 

Şıtrk Hacı Arif br,yın • HOzzam 1 ye rliler, lıu otu yiyen fılle rin o' unun tetkikine lüzum görül -----·-· -----.....:.-
4. ı - ~eftun ol:Jılı. çok yaşadıklarını fark etm i şlH müştnr. Osmanli Bankası 
ı\ L9 ınınin - Hüzzam şarkı • • • .. 
2

1
rnan saki. 1 "1.'el il te)}Jz,, 1 t LA N 

8 •
0? .Konuşma (Haftalık spor • ... • 1 Memlekette tasarruf ha 

2~rvıa1) ı Radyolarda müşkülat: gıderecek reketinin inkişafına hizmet 

b~' 15 Esham, tahv·ıat. kam t bir usul arzusunda olan Osmanlı Ban-
(fı'o ) nukut ve ziraat borsusı AJmanyada telefonla rad çalışıbıleceği halde bugün dün kası, Aile Sa dığı (Tasarruf 
21~~ . ~ yo neşriyatı nakledildiği geçen yada bu sabada neşriyat ya- Cüzdanı ) hes~bına . tev.diat 
21 3 Nt>ş~lı plak hu· · R. f ıerde yazılmışdı fogilterede de pan 3 lO istasyao vard1r. Onun yapanlara kura keşıdesı su· 
h ' O Muzık (Riy seti Cum· ayni sistenim tatbik edilmesi- için dalgalar birbirine karışı - retile ıtşağıdaki ikramiyeleri 

ur Fı 1 ·ı · p T T t . k . t' Şe • armonik Orkestrası) ne karar verı mış ·re · . • yor, istasyonlar islık sesinden evzıe arar vermış ır, 

1 _r ptraetorius idare~i .bu hususta faaliyete işitilmez oluycr.. . : Keşi.d~ler ~5 mart ve 26 
lıkcı erre Maurice - Islanda be geçmıştır. . . . . . . . B~n.a çareyı her ıstasyon 1 Eyltll tarıhınde ıcra olunacak 
(p· sı - PAch~ur d' [si ndş Bu u.sul, .•yı ışıhlmıyen ıs- k~vv.e.~mı artır~ak~a bul~yor: ve her keşidede aşağıdaki 

1Y~r !<'tinin U , tasyonları dınlemek fırsatını Çunku başk11 turlu kendı seıı ikramiyeler dağıtılacaktır: 
SRnf . romanı zeı ıne ld t k · · b 1 t . · · •tt' · · k~ · t r onık p . ) e e e ml" ıçm u unmuş ur. nı ışı ırmenın ım anı yok ur. TU k 1. 1 k 
<) ıır ca . . . 1 . k b' . t T l f l k'l J" r ıra ı ~ • Pouı D sesı ıyı ge mıyen uza ır ıs as e e on a na ı usu u ta- 1 d T lOOO _ 
• U 

1 
• uk~s - Çırak sihirbaz 1 yonun neşriyat. tel efon mer- ammüm edecekolursa istasyon 

4 
a et · L. 

250
· _ 

Sch Ppr entı sorr.ier Senfonik 1 kezinde kuvvetlendiriliyor ve ların fzla kuvvetle çahşması 5 " " 00· _ 
erzo (G · d 1 f l 1 d " '' . ırıcıan .. oethenin bir balaulevın e te e onu o an ar an na lüıum kalmıyacaktır, Her 25 ,. ,, 50,-

3 • ChalllUlhem) istitenin hattın~ bağl~n!yor. şehirde telefon merkezleri rad 50 ,, ,, 25.· 
rı • im rpentier _ ltalya intibala Telefon elıyle evınıze. ka- yoya bu yardımı yapacalilar, 

1 
Cemao 85 aded T.L. 5000.· 

kesıra Pr~~sions d' Italie . Or- f dar ğeltn bu radyo neşrıyah t~lefonu olanlar mevcut hatl~- 1 Türk liralık ikramiye, 
a ) SUıtı 'radyonuza bir telle nakle dili - nle, olmıyanlar sırf bu nakıl . 

Se . . · · t · 1 Aıle sandığı hesabında-b ) renade yor vt siz yıne onu, rady;odan ıçın yap ırac~gı tesıaat • en , . , . 
Ceşrn d . 'b. d' ı:.. zayıf istasyonları bile evlerin kı mevduatı kur anın keşıde c ) . ,,, e o-eh yormuş gı ı ın'1J,Orsunuz. . . w. • 

Kucuır. . ., B . t t l f h de güzelce dinliyebileceklerdir. edıldıgt tarı he tekaddilmeden 
C ) O:ı, · katırlarla gezınti u neşrıya e on mu • .. . . . aiti ay zarfında : 
cı ) • ğ tepelerind beresini de hiç bozmuyor. Fakat. şuphesız bunun ıçıo, T L S Tn k r . 
22 ~ NaPoli e I radyo neşıiyatınıJ rodya- her istasyonun, telefon merke . d ' w ·dUO·· ~ lırashın ,.,O ~· . ' • d . . . an aşagı şmemış o an er 
• Pı ). Uzık (Opera aryaları dan dinlediğiniz gibi, telefon zm e •trı ayrı netle~tırılmesı l mudi bu keşidelere ıştirak 

'la Oo 1 muhaberesini de telefondan ve telefon hattına baglanması j d kt' • rM t 1 ~ e ce ı r. 
2~.45,~ flıi~ (Cazb~od ·Pi.) ' mük,.mmele~ dinliyorsunuz: . azımd~~· . . . -------------

~ 

üzerinden v~ kapalı zarf usulıl e miiza yed eye ko-
nulmuştur. 

2 5 939 giirıü ~ aa t 14 de ı h a lesi yapıl acağın
! darı talip olanla r ırı lemin ~ t ak t;e l P. r i rıi miistacibpu 
miiracaa ll:ırı ihln olurıur. ı -3 

i l A N 
Ticaret Ve~af eti iç Ticaret Umum mü~ürluğün~en: 
Tiirkhe Cuuıhu r İ\t1l i ile ~o.,, alisı sovvel Cuıu . .. . . 

lıuriy~ılr.ri ittihadı Hiiı,ılm e ti arasında m ii rıakiL ti 
carr.l ve SP.yrisPfain uı u ka v t• l,manıes i lıiikümleri 

rıe levfıkan tescil edilmiş ol cı n Sos~· alist Sov ~el 
Cu uıhu ri yetlfH't itti hatlı nı ii P- SS P.salmdarı "Soyuz4 

rıtıfl Eksport. Nt•ft- serıdikal mii ess1-1sesinin Türki
ye umumi miimessili . lrniı uldugu sclahiyete bi
naen hu kerre mii racaatla ruiiessesenin Mt1 rsin 
ş .. lıri ile oıı a miicc1vir konya - NiğJe .. \ksara y
Mersin - Arıl~p · ~laraş - ~lalatya-.\tlana- ll a rpul . Ur· 
fa-\1ardin '1e Diyarbakır vila)·etlerini ihtiva eden 
uuutaka acentPliği ne nıiiessrse nt1 mıııa ya pacağı 
itlerden dojtacak d cı va lH rda biHiin mahktımelerde 
•la va eden, e4iil tı n ve iiçiirıcli şa hı 5 sıfatlarile ha
zır bulunmak ve k e ndisirıe verilP.u vekalet miidde 
linin 31 ilk kanun 1939 tarihinde bitmek iizere 
!Sov~· et labaasırnfan ~J . Vişnyakov'u tayin elliğini 

Lildirruiş VA Hlzını gelen vesaiki vermiştir 

(\eyfiyet tetkik edilerek kanuni hükiimlere 
uygun görülnuiş olmakla ilan olunur. 

Sebze-meyve ve tezyınat 

Bahceleri meraklılarına • 

Bu seııtı lıava l.ır r iiıub e ıl i gittiği nden Fasulya 
l e r(lt~ giillerde ve por t ·ı ka lla rda ZtHık rlenile ıı ptİ " .J 
ronlarla kır mızı ve h._.yaz koşrıillerin birdenbire 
lç~~ğaldığım don.lale~, ~ a buk, hiyar oibi ebzelerin 
gnllerue v~ mıld~·o gıhi nebati ha · talıklara tolul
duklarrnı göriİ)Ol'uz. 

BahçP. lrı·in lı e r tii rlil lıaşa rallan ve hastahk
tardttn kur·ı a r1l nwsı için en son sistetu ıua ki ıwler 
ve lrsirli ilaç!ar gr tirlt>rek t rş ki laı y a pmış ola rı 

Z 1 raaı ~1lilı f' ndi si Murad Aylek bu gii nılen itiha
ren işe b a şlamıştır. ı\ hi k a darlarıu Yeni Mersin 
Gazetesi idarrhauasinde Zir.ıa l \löheudisi ~lura h 
A)·bek adrP.sine miiracaatla rı ilan oloour. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSİLi 

~ersin Azak han 
No.4 

Yangın - N nkliyo - Hayat - Kn.;m - Onm - Otomobil 

S i g o r ta 1 a r i n ı zı 
En "1osait şartlar ve tediye kolaylıklariie Yapar. 

\le ~ar 4 ~on ajans haberleri İngilizlerin "Telli telsız,, 1 . ~~ger taraftan, ay~ı ışı, 
~l!lq proğram. 1 diye garip bir iaim verdıkleri se~ı ıyı duyulan radyo ıstas · 

1\....,. ~~ bu uşul sayesind~ radyonun Y?nları da yepacaklardır. İn -
~ '' b bugünkü müşküllerinden biri· gılt.ere.de bu hu.s~s~a da karar 

- Dr. N8zım ünsal 
1 Yoğurt Pı;ızarı Caddesinde o etçi~§§§ nio hallonulaçığı ani şılıyor. verdmış ve. tngıhz ıstasy:.onla 

= bugün bütün memleketleri bi rının , uzak ıstasyonlardao net 
~ ~ ribirinin radyolarından şikiye ~t~tirme. ve nakil yapmalan 

~eza ne te_sevkeden şey, neşriyatın, IÇIO tertıbat alınruıştır. 
dalga uzunlukları üzerinde Buda radyolardaki müşkü 
çarpışmasıdır. Urla ve uzun Jitı giderecek diğer bir usul 
dalga üzerinde 110 istasyon d t: r. 

28 Nia 
SAC •n • 039 da 

LII( Eczanesidir 
1 

Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8 - 12 ye akşam 15 - 19 3 

----=--=-- kaı.iar kabul eder 



YENf MERSiN 

Yeni Mersin 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

fçten ve Dıştan günün en mühiın ve en· taze haberlerini 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ 

Gündelik Siyasi gazete 

-~ 

Yeni. Mers·ın • ı ı Yıllık Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaf fakıyetını halktan 

gördüğü ralbete borçludur. 

V E N 1 l'i 1 ER Sİ N : Sizin Ga.zete~izdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
M ER S ı H sutunlan açıktır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Veni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~~ OO@W@& ~~ıf[glM~lL~lM IHJ&~IFlL[g~IL~ 
KİTAP GA2 E:TE VE M'EC~UA 

·rabı yapıjır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler E vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve ~eğen~irmek şartile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

--------------- ·-----

İLAN 
lçel Muhase~ei hususiye mü~ürlüğün~en : 

nui h 'HlHIW n nıuvakkaı 
Cinsi ·"flvkii Numara!'lt b~deli . temi na ti 

llağ z ı C<tnıi ş~rif 2 ~o d Lira 6.75 
llal ~ vpj binası )) 400 )) 30 
\1 a ğaz ., 1) 4 HO )) 6. 7 5 
Üı->po 1) 16 90 )) 6.75 
Vali konağı Gözıı~ lbO )) 11 '25 
1 h· po Canıi ş.,rif ı .ı 1 o )) 9 75 
l>ii k ~arı Kir•' mi ıha ıı e 14~ 40 )) 3 
Dii k kan )) 144 40 \) 3 
ll~ğaza C .. nıi Şt>rif 8 "90 )) 6 75 
Oiikk:ln Nusr aliyP. 60 )) 4 50 
Diikkan )) 60 » 4.50 

Hususi idareye ait JUkarıda cirıs. nıf'vkii, nunıarası, muhammPu bedttli 
nıu\iatkat tP.mİnlilı ~~ııılı t \ parça ruiilkiin 93~ tarihine raslayan Perşemhe 
giinii saat 15 de iiıale edilmek iızere içrl VılAyrti daimi encürueıair:ce açı~ 
arıırmaya konulmuştur. istPklilerin muvakkat teminatlarile birltkte o giill 
lwlli ~;•alla vila~·pt Prıciinwı i11f' haş vurmalara ila'' olunur. 

Nsaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOKTOR. 

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

Hastalarını her gün8- ı 2 15 - 18 e k:ıd;ir kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddeuinde 
ADRES: Yoğurtpazan 

No.1 

.----------------·~--------·-------------------------Atatürkün 1 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

Yeni çıktı 

Satış y~ri : Sadık Al

datmaz kitat·evi 

ADANA 

Emsalinin en sağlamı olan 
Bütün dünyaca meşhur 

Otnmotihifleyİfİ /;, ıtııiz,il.t1ıc Dlı 

@~~~~&lL ~IL~~T~D~ 
Elektriklı Sogutma makinaları gelmiştir. 

S i z d ~ bir "General Elektrik,, 
BUZ DOLABI ntihap ediniz 

S.-\Tl~ YEHI : MP.rsirıdP. P. Sf•lvelli 'feciru~vi 

T. iş ban kasa 
ı9an 

T. C. Ziraat Bankası FOTO GÜN -ı 

Küçük cari hesaplar ikramiyeplan ı 

3 2,000 lira mükafat 
Kuralar. ı Şubal, ı '1ayıs, ı Eylul, ~6 

Ağustos, 1 ikinciteşrin 

TARiHLEHİNDE CEKiLECEKTilt • 

___ ikramiyeler: ____ _ 

ı Adet 2000 liralık= 2.ooo lira 

5 ,, ı .ooo ,, = 5.ooo ,, 

8 ,, 
16 ,, 
60 " 
95 ,; 
~50 ~, 

4n5 

500 ,, 
250 ,, 
loo ., 
50 ., 
25 

" 

- 4.ooo ,, 
= 4.000 ,, 
= 6.000 " 
- 4750 ,, 
- 6,250 ,, 

32,000 

En az SO lira mevduatı bulunan hesalar kuralirda 

dahil edilecktir . 

T . lŞ Banka&1na para yatırmakla, yalnız plra bırik· 
tirmit olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 

lursunuz. 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.fOO TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 76'2 

Zirai ve ticari her nevi 'Banka muameleleri 

Para hiriktireıılere 28.800 lira 
ikramiye vtırecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 

iyi bir Resim çektirmek iatiyen 

FOTO Güne Bir defa uğraıahdır 
FOTO GÜN: Reaimçeker. 
Foto Gün;Afrandisman yapar. 
Foto Gün; Amatör ifleri gtJrür. 
Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 

Ad rt·s: FOTO liON 
Bozkurt caddest 

çekilecek kur'ıt ile aşıtğıdeki plAna göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 1 Ü L G E Ni ______ , __ ___ 

4 Adet 1.000 Liralıiı 4.000 Lira 
4 

" 
500 .. 2.000 ,, 

4 '• 250 ,, J.000 ,, 
40 ,, 100 " 4.000 ,, 

loo " 60 ,, 5.ooo " 
120 ., 4o '• 4.800 ,, 
16o " 

2o ,, 3J>oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

SO liradan aşağı diltmiyenlere ikramiye çıktığı tak
tirde •/o 20 fazlaaile verilecektir 

kur'alar ıenede 4. defa, t EylQl, Biri•ollr&uun, t mart Te 
utran tarlhlerln•e 9eldleoektir. 

·------------------
Yeni Meraia Baaamevinde Baaalm11br. 

Ülgen Kolonyalar1 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 

suhunet verir. Ülgen kolonyaları, ü1gen 
losyonları, ülgen kremleri, ütgen briyan 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaları ve sıhhi levazımatlannı ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

U.R.A. Y CADDERİ NO. 24 

ÜLGEN ITRIY AT DEPOSU 

a..----------------------------~ 


