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B. <)omhcrlayıı .Avam kamaı·nsın-

da hir nutuk siiylcdi. Büyiik Hritaıı

ya 8ovyotlor ve digor tlev Jctlel'lo 

mi.izııkeroloro başladı. 
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~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Po r Ve 1 lf alepte niimayişciler harekete geçtiler \ Lö b rö n l İngiltere Başve~ili ~em~erlaynin ~eyanatı 

::~:i~ - \ Dükkinlar kapah Cumh~:::~i seçi· 
:1ş1caıııını guu Ya 1i vo Parti 1 

-------------------
8 ü yük Britanya 

• z H R"k "d · n ubioğ}u · u nu dm 
den terbi 

0
'. BuşvekCtlet Be-

lugr t Y 1 umumi ınfü1ür-
ı çel bfüg . 

tfatj} e ı ba kanı 
0 sporla • 

Porıa il . . uğraşanları n' 
l't· gılı olnıılnn "Oh . ·, 
ıccnr k 1.. .. .,. rımız 

tok b' u nhuue <lavet edo-
ır ça . · hu • • ~ %ıyafeti vereli ve 

llu vesile · · 
(•nl. . .. ıttıhaz etleı·ck 

aı la goriist.. ı lJul ~ u, ıa ·bılıallerdc 
Utıdu. 

Spor ,. 
Ilı • ·' aııınak; 'l'üı·klerin 

ı zıyade ·d'kl . . 6 ' 1 crı bırşevdir. 
Ata lıinınek .· ··t · 

llıak .. ' < n ı oyna-
t .. k' gure"Ior vaı>mak koq.-
·1.1a ·ı ~ . ' "' ' sı ah atmak 1 rn11 , av n un--
-~ınak 1, .. k o 1:n ' uı· lerin çok eı;ki 

111anlarda l · 
8 • • 11 )erı ynptıkları 
6\ clıJ·ı · · ' ~ erı ışler<lon<1ir. 

Hiit iiı 1" l · 1 l uıwada, siiy len en 
ıır tlarhı mesel. vurdu· • 

1'" . 
Urk gibi kuvvetli .. 

Tiirkler ı k . . \• >n nvvetlorım 
.dl}> tı ki ll u ı·ı sporlal'I\ ıuedvuu-

\1\·lar.. • 
:!' ., 
arı 1 biv.o nn lntır T .. 

nt ürk ntn biııor, en lıa~in 
oııuu r .ı . k • e ınue ıpo gibi ru-

hıu,aktır. · 

'l'iirk· d · · · 

Pttrls, l\,a, - AyAu ve mebu 
sao meclislerloln sosyıtllstıer ve 13aııkaler kreclileri kestiler . 

ı komll:ılstıer harlQ olmak ıızer~ 
1 bOtlln grupları toplanarak rels\. Dükkanların vitrinleri kırıldı. 

Tramvaylar taşlandı 
: cOmbur seçiminde tekrar namzet 
İ llğini koymasını B. LöbrUnden rl-

Halep (Hususi Mubabirimız-ı Evelisl gUo polisle açılan blf cayı kararldŞtırmışlardır. 
den) - kaç dllkkıla Vataniler tarafından\ Ay An reis\ Jeanneney ve me 

Bazı devletlerle müzakere
lere başladı 

Polonyaya yapılacak herhangi bir taar· 
ruzu önlemek için tedbir alınacak 

8. ~em~erlayn ~ati ~eyanatım yarm yapacak Devam e dE'gl·lmekte olan FrEn l papattırılmış ve bir kaçınındıı vıt 
1 
buvan reisi Herrlot derb:ıl bu rl

sızl:ırla Vııtırnt partisi 8rasında \ rinlerl kırılmıştır. Omdan ayrılan , cayı relslcUmburu arzetmek llzere 
ki lhlllat gıln geçtikçe flrtm11kta· I gençler caddelere dağılan tramva Ellze sarayınıt gitmişlerdir . 
dır. Çörşılards dllkkilnlar thma ya bloen balktt mıtnl olmak iste 1 

1 

Ankara ı AA. (Radyodan) l gayeleri tahakkuk ettirmek ıQın 
men kapıılı olup ber tarafta i•tn mişler ve blrenlerl de taşa tut · F k · 
darmalarla polisler dolasmıtkta muşlardır. Bn yOzde 6 sa et kadar'! fan oya Londradrın bildiriliyor. daha pratik vasıtalar buluuurtıa 
bir sızıntıya meydan vermP.mek \ seyrO sefer durmuş ıse de Fran B. Çemberlayn Avam kama konferanslardan sarfınazar edile 

lçln devriyeler çoğaltılmakhıdır. j sız askerlerinin mubafaz8sl altıo: 15 harp gemi si rasmda y 9pmıe olduğu bir be·\ bilır. 
Blrktıç gQndOr Hulcbln muhtelif da tekrar çalışmağa başlamıştır. l yanalla: , Yapılacak müzııkerolerimiz · 
semtlerinde fasıla hırla bombtılıır 1 CtJma gllnU Uıu camide toplanan Veri iyor Büyük Brilanyn hükumeti den ve vaziyetten dominyonlar· 
patlamıtklft ve balk bOyllk heye 1 VötanHer lllccarların vıtdesi gelen 

1 
Sovyetıer Birliği de dahil olmak dtt haberdar edilecektir dem istir. 

can geçirmektedir. Polis tehklka I bonolarını ödememesine karar ver Parlsten blldlrlllyor : - Şlm üzre diğer ba~ka memleketlerle· Londrada müntceir ak~am 
lıodtt bunların bomba olmayıp ytın ! mlşler ve bu yüzden dl! b.ankalar di Şimaıt Afrtkadıtki Fransız Qssıı de müzakerata giriemietir. Hari· gazeteleri Bn~vekilin Avam ka
yanıı bağlanmış donanmıs fişengi 1 kredllerl tamamen kesmı"tlş. Şe babrlslnd~ bulunan Fransa cllmbu ciye nazırı Lord Halifaks bugün marasındaki beyanatını büyük 
olduğu anlaşılmıe · ır. I birde ticari hayat namına blrşer rlyetine ait 15 harp gemisi, Geoe Sovye\ büyük elÇit;ile uzun bir başlıklarla ve göze çarpacak ee· 

DOkklinlarm kapalı olması I ~ıtlmöm1ş, bilhassa serme} edarlar raı Frankoya verllecektır. a·u ka mülakatta bulunınuşlur. Polonya kilde neerelmektedir. Gazeteler 
yOzOndeıı otellerde oturan yaban çok zarara u~rtımışlır. rar, Franko bUktımetl nezd\ndekl Basvekıli Bek'ıu Londrayı ziya şark Avrupasındn eulhüu müza 
cılıır Yl)' ecek içecek sıkıntısı çek t Bu bAlln meclis toplantısında Fransız sefirl Mareşal Pt·loo lle retinde yapılacak herhangi bir kere yolile kurtarılaca~ı fıkriııde 
mektedlrler. Ve bu yOzden botun verilecek karara kDdar blltlln Su General Fcanko arasıoda yapılan taarruzu önlemek ve alınacak bulunuyorlar. 
oteller boşalmış ve yabancılHt rlyede devam edilcbeğl söıleo moıakatıo ilk neticesidir. tedbirleri kendi&ile görüemek B. Çemberlayn ka\i beyaua 
şehri lerketmlş bıılunmakladrrlar. meklcdir. 

Sııriye ve 
asker nıi 

Lilbnaı1dan 
toplanacak 

16 harp gemisi, Franko mllret· ı mümküo olacak ve yapılacak tını pazartesi günü Avam kama· 
tebatı gelir gelmez miltı ispanya bir konferansın faydalı olup ol- rasmda yapacaktır. Baevekilin 
ya devredilecektir. ( mıyacağı müzakere edilecektir. nutku Paris mehafiliude lama· 

i Sulh iQin istihdaf olunacak men tasvip edilmektedir. 
• ..•.. • 1 

~il. . ı euızcıdı r. Ve deuiz-

d 
.. ığı sayesiudctlirki tarihte 
Uııva"" 1 "k' · ·-' ... ıa ·ııu olmuı;ıtur. 

lnUlllZ İIC8ret nazın t B. Musolini yeni bir nutuk s6yledi 

Stohholmda 
'l'" k v . ur· douincl'; hor zaman 

ukın tl" ,.. 1 .. 

Şam Berut ve Lazkiyede köyleri dolaşan 
istihbarat zabitleri ücretli 

! Müstemleke arzularımızdan 
Aoara ı a.a. •Radyodatı" 1 b• • h• b• d d 
İngiliz \icaret nazırı bu sa i iZi iÇ ır şey ur uramaz ra uı ust uk, mertlik, knlı-

t uı~nlık gelir. Yo hunu dn 
eını ıı od l 
1 

oıı sport ur. Sporun 
0 ıoınıuiyotini, kudretini kuv- Eleyyan gazetesi y:ı.zıyor: dan 15 bin t1cretli asker yazılma 
\'ı•tini t ı .1· ' Son günlerde muhtelif mın sı lokarrür etmiştir. Verilecek üc 
r •• a {ull' ot ın İ,\'OU lıiçbiı· k 1'ttrk yoktur. tn alnrdau ve bilhassa ZcbP.dani ret halen Franı.ız kıtalarından 

ve Lazkı>· e muhabirlerimızden hizmet eden Suriyeli Rtıkerlere 

asker yazıyormuş 
bah Fınlandiyadan tayyaıe ile\ 
ayr1lmıe ve lstokholma gitmistir -----

Kolon~a Ra~yosunda 

Nutku dinliyenler; Tunus 
diye bağırdtlar 

Tunus 

av y r Roma 1 a.a. "Radyodan' 
.... • ın n ııniz; gençlerle aldır=ımız mektuplarda oralarda terilen mRa"lan dat1a aı olacak· Be/çı·ka aleyhı.nde .,.. ı· · d b' h gor t" - k' F v İtalya baevekili B. Musolini, napo ı cıvarıo a ır UR 

11~ u vo gtirii~ürken ı\ok 1 rnnsız is\ihbarat zabitlerinin ı bl k ·· 1 d r. " >" k" ır · / merkezi açmıe ve burarlan ayrıldıktan sonra r uutu 80Y e 

l~tJl.lrli iizler (iyledi, . iiylo- oyleri dolaşarak Ale\'t ve fsma· ı."'ransızların bir taref&an 88 yapı an nefrİyat mietir. 
ı ıklcıriı l 1 • k ıblıı·ılderid·eın ücret.ti asker )'bZdıkları ker ka)·diae Çı\lıeırkeıı dı·11.er ta 1 • t 1 k l ·1- - 1 t 11 eıı m· uç <·iimleyi • ----- Musolini bu nutkunda talyanrn mus em e e emayu unu an ıı 
:ılıyoı·uz: rı rnektedır. raftan Berut sahillerile bakim BrOksel a.a . _ Alman sefıri, mış ve ye birni saha aramak lflzım geldi~ini ileri sürnıuetür. 

S 
Ayııi faaliyet, Suriyenin di· noktalarda t14hkimat yapılması t k d T T s d' ba11. ııor h·~kT't il r b Kolonya radyosunun soo zaman Bütün dinleyiciler nu u arasın 8 uııus unu ıye gir 

ve lıoı. . "<. 1 a muz lıeı·ke-,iıı e azı fer!erile Lübn rnda da 'fkArı umumiyede telAe uyandır . mıelar ve Geııieleme istiyoruz demislerdir, 
nnıızın nrzn ettiği kadar d~~a°.1 .eLmektedir. Herut mu ha 1 mıe, bankalar ve mali müessese lardıtkl neerlyatı dolayısıyle füm Nutkunda so.ıların H. Masolini, müstemleke arzulnrımızdao 

kuvYetli olmnmı~tır. bırımızın ısrarla bildirdiğine gö ! lor sirndideu ihtiyat tedbirleri clye nazırına teessllrlerlnl beyan bizi hiç bır eey ve hiç bir kimse durduramaz. 
. Genç yn.,Iı, ıuua.Y.Yeu l>ı'ı· re H~ Kooıisorlıkle Harbiye ne· Rlma~a bae!amıelardır. etmlşllf. Öğrenildiğine gOra al· I Bizi muvaffa. k . edecek olan her eeydeıı evvel, azmimiz ve ka 

sı zaretı arasında cerc yan eden Herut tüccarı da Şamda ol 
nno kadar lıütün Yatanıla."'l"- ı b man bOkQmetl, bu radyo lstasyo 1 nımızdır, demıştır. _ ------------.~ •• mu ın ere neticesinde, her tüt'lü du11.ıı gibi müRtahak bonolarını ,_ 

rın b · 1 • K n ı., o nlftkadar olnınları istimale karşı Suriye ve Lübnan ödememeği düelinmektedirler. nıına Eupen ve Malmedy arazisi j Ş k •• ıerden Almanyada yapılan 
l por ynpııınlnl'ı vo yaptırma- hakkındıtki neşriyatı la nihayet ar u b k h 
arı lıom kauuııun omri altııı- Milli Küme müsabakasında vermesini emretmiştir. hu·· kuA met•ı iki üyü .. arp 

<lrl vo lıom d l" 
h 

o a akatlarlnrın gemı sı 
61 ıhat lori vı} .,.,,.1.1 .. 

1 
• Halk tı·pı· radyoları l • 

1 
. . "'U \ orı ı e lnr- Ankar,.. M h r G G Yabancı Arap arı Berliııl a.a Radyodan

11 

oştırılıni~tir. .... U arız Ü.eli, alatasarayı icin hazırlanan Yeni yapılan 35 tonluk 2 
Biitiiu gonçforde 1-4 mağlup etti , Ammandan çıkarı· harp gemisinin denize indirilme 

lıasıu·1 • • n F1por ~a- Lanun T • un ıyı neticeler beklivo- R töreni yapılacaktır. örende B. 
ru~.• • Ankora 1 •Radyo• Ankaralılır 15 inci dakikada bi H:tlk ıtpl radyo makin~lerl temi yar Hitler bulunacak ve bundan eou 

Hu gu"zcıl .. Ankaradtı 19 mayıs s\adyot rioci ve 25 inci dakikada ikinci Aoraka ı a a. •Radyodan• ra bir nutuk sl}yleyecektir c l ı nl IQin yakında Bllyük Millet Mec 
l ı · um O er bizo d b - milli ku·me bı'nı·c·ı golu yaparak birinci haftavımı · El h h • • lU)}( t\U. ourn 'l" . mun a u gun 1 llslne bir kanun göoderilecektlr, Beyrutta müntesır yevm tas i ve ıtı•ar 
ı il' d • Yı nyotiıniz da- lehlerine kaydettirmişlerdir. ""' 

ı ın o spora çok k Jık maçlarına baelandı. saat 15 ikinci haftayınıda da 'ıkı' aol Halk Upl radyo için Amerlka'dan gaıelesl yar.ıyor= Dünkü sayımızda Baeveki\ 
clıoııııııı·,. t . . ·ıymet vo · 30 d G 1 ta 0 aray takımı ile a A o , ı eı 0 a a " k ı bir çok mDracaatlar yapıldı. Bir Amman hukumeti mman let beden tArbifeSi umum mü 
riyor. . orı ocegini gö. to- Aukaro muhafız gürü arasında çı armış ardır. Penaltından Gala 

. ld tuaray takımı da bir kol yapa kısım tırmalar mod~llerlyle gelip tabiiyetinde olmıyan bütün arap dürlü~ü lçel Bölge çaJı başlıklı 
ı..:ıayıu var • ılk maç yapı ı. . . . . . bilmie neticede !bir)e kareı (dört) pazarlığa lştlrıtk etmek istediler.\ !arın memleketten çıkarılmasına yazımu:da: 

toplantıd ııııız; yapılan Bu maçla Harıcıye Vekılımıı 1 golla muhafız gücü galip gelmis Sayın vali ve parti başkanı ıııiinta· a gençlerle lhor ay Şükrü SaraçoÇclu. mebuslarımız' tir. aıınlarıbektiyoruz Bu blilk tlplma karar vermietir. Hu yabancı mı?.ın hitabelerinden bazı cümle 
Iacn~:ızuınau toplantılar yapı- dan bazıları beden terbiye~i H 198 çok, güzeldi, Ankaralı klnelerle memleketin ber köşesin A.raphsr son hadiseleri çıkarmak terde mühim ve m·ına degietire 

h 11 du Yadottiler. umumi direktörü general Ce_mıl IRl' da bu gün çok güzel oynadı de radyomuzun dlnlenebilmesl ve la iHiham edilmekle ve memle cek tertip hataları olğunuo tees 
Spor , Taner ve bir çok erkftnı hukıi, ıar. bazı yerlerde sabit ve daha zlyb ketten Qıkanlmalarına dl\ bu se 1 sürlerle gördük.Mühim rarılış kı 

1 

'io gençlik.. 
1 

d b 
1 

k .. 1 •1 kled' sımlarıııı lashıh ediyor vo özür 
(.ıoıı~Jik , met hazır bulunmue ar ır. •ı Pazar güuü Damirıeıkla maç da seyyar tamir Dtölyelerl ve akil be o ara goı:ı erı me ır. dileyoruz . 

tııolor 
1

. Ve por bu keli- İdareciler saat 15,25 de ge 7apılacak ve saat 15 30 da Arıka mDlatOr doldurma t sbıatı yapılma 1 \"" 1 

1
. '•rhirı·.. • - b ket , B Çember ay nıı.·~ ır .. Ve l ıın nrdıııdan ge- nemi Cemıl Tnneı e hır 0 ra radyosu bu maçı verecektir. sını dtt ayni kanun ıayihısstyle le 

1 
• cGençliğiu ııüfusuua nazaran 

r JII' gennlik T ' k tnkdım etmişler ve takımlar s~ Ma~ı müteakip atletizm mü mln etmek Uzereyim. Ankara rad alakadar urkadaeların miktarıuı 
ıgi 01 111• • )' - tir - geni".- h k s t ıı k ı ·n tk ,\ kıvın t• :r remoni yapmışlar ve a P.ffi aı sı..bakalıırına baetanmıe iqa de yosunun eme olunun daha iy n 1 n U U kareılaetırsıtk bu daha vahim 

Çok nrtar • e ı çok pek min idaresinde tam 15 37 de mn tvakliıı dorlığıııa ve gllnlük pro~' çalışmıtsıoı temin edeceğiz. P11ra· görıilür 
. P<ır, Gen l . . çil beelamıelardır. ram rnatinio gelmesi itibarile ne ı zit meselesi lçlo de beyoelmllel NeV"OTk borsasında Doğrusu 

sıui Ç ernuızin enerji- Tam bir 5lll'lrı:ıtle çıılışau ticesi raıfı·odan alıoamamıetır. 1 kongreye Oç murahhas gönderli- J GençliP,in nufosoıın nazaran 
b' nı·tırına mlştlr. Kongre beoQz devam et bir panİ k uuandırdı alAkadar arkıulo~ların miktarını 
ır eheınıııı:vet 1 uolayısiyle Sılor ·u genç.; centilmendir. inanır, mektedlr. '-' kareıla~ıırırsak bu daha vazıh 

I)or ,. · daha kosbodor. 1 o b' A k ı «R d d " ,..n ~T3,,,·ıktı'ı·. vurt<faı<lnrına yar- enç ır 1'ürk, sporcu ol- n ara a.a · a yo an ~örülür 
t · ı>nıı; spor t k.I,. ~" ,. .1. .,. Esnaf ve tOccarıarımıza N kt b' ld . · ı · · ııııı ıntisub 0~ ·ı a- k . k bulur dukça tam lıir Tiiı·ktiir. Yata evyor su 

1 ırı ıyor · Ynnlı~ 

cı genP " l· etlen gonç.; idman- dun ynpınn tıı zo\" · ·ıı 23 Nlsım - Çocuk Bıtyramı Qemberlaynıo avitm kamı\ra 
._, ·' n •llı S() ·l diirUsttiiı'. Sılıhatıuın kınno- ııına, mı etine kendini bagı~- yskhıeıyor. Bısyramda Vitrinle sıodaki polonyaya yardıma dair 

gonylor hirL' 
1 

) eıu<ız. Bn k a· laynıı bir 1,iirktiir vt-ı her olan be"annlı borsada panik 
ır oriııi ~ ı tini bilir, ve kentlinin, ·en 1• ılolz\ çocukları alakadar ede 1 

Spor işlerini \.ıütüu gençili~i 

mizin halı telllkki 
Dogmsn 

ıııoınlokotı • · ı;unw er, ıııoıııl"'kotı·u bir Tiirk lıi>ylc lıir ~orofi nefsinde yapmıetır. Esham rn tahvilAt pi 
l'.rmo knlpton 1.tok sin(leıı r.iyauo "' . cek eşyalıtrlıt so~teylolz. l;ağlıuırlar. 

10011 
olduıs-una toplaurnklıı zevk buluı·.. _ ....... ;;;;::::;=;;::;o;ı;;-~ ya~ası düemüetQr, rin 

kuYYOti bir .. I'> 

Spor islerini Bütün geuçle 
malt telAkki (ldiyorum. 
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Ziraatimizin ana 
divaları 

Köy (ğitmenleri 
İ l<..öy ihtiyar meclis

lerine girecek 
3238 earılı köy tğilmeulerl kana · ı· h } "'t ı· ' k · · • ı· nunun birinci maddesi eğitmenle 1 S 1 Sa a 1 3 r lfffi a 1 Ql n Zl raa 1 i rin vazifesini •ba:r.ı köylerin öt 

k • } t • l T h elim ve e~itim i'lerini görmek> m a 1 ne eş 1 r rı1 p {. suretinri~ tayin ve tesblt etmiştir 

Ziraat Vekaletimizin köylüyü sevindire· 
cek kararlar ve rakamlar .• 

Dahiliye Vekatetiuden gelen bir 
tamimde muallimlik mesleğinin 

esas vozifel'i talim ve terbiye ol 
duğuna göre zaruret neticePi 
olarak muallimi bulunmıyan 

köylerde onun yerini tutan eğit 

Köylü Elbisesi 
Dahiliye Vel<aletindeıı bir 

tamiııı geldi 
Körlü elbiseleri haklrnı<fa 

Dahiliye Vekaletinden villlyete 
aeııQıdaki mühim tamim gelmie
fü: 

rı kurulması etrafında teevikat 
craeiyle beraber vilft1etlerce ma 
halli ihtiyaQlara uygun tezgah 
tı pleri ile istimal tarzlarının öQ"· 
retilmesi esasları tespit olunmue 
ve bu iş 938 ve 939 pıaaıarına 

da alınmıetır. 

SAYFA - 2 

Poison D'avril 
Nedir 

•Poisson D'onil' nieanıJJ 
birincı gJnü hoş (veya bota ıtil 
miyen) bir tarzda aldatmak ioiJJ 
yapılan bir süpriz nedir bakıı> 
ııize anla tayım: 

Vaktile (eskiden) Franısd• 
ııisauın birinci günü rılbaeı • 11 

y ılırdı. 

IX ıncı Şarl'ın emri ile bU 
tarih değiştirildi, SonkAnuotJJJ 
birinci günü yılbaeı oldu. Hedi 
reler hep bu günde teati edilııt1 

ye baıladı. 

Memleketimizde ziraat maki tohumluklarını iz&fl ağırlık eekil 
neleetirme ruevzuu üzerinde ça 1 ve hacimler ine göre ayırarak 
lıemıyan, esaslı bir suretle daha 1 yüzde 99 ıemizlık safı yeti temin 
bee on sene euel bn~lanmıe ve 1 etmektedırler. Bu tohumla elde 
bilhassa hafriyat sistemiyle to 1 edilecek mahueulüıı hektolitre 
hum ıslahı meselesinin makine 

1 
vezni de artmıe buluoııcaQ'ından 

l~eti~il~esine _esaslı ~ir _veçhe ve il binn~tice tıcarj ~ıfmeti de Jük 
rılmıştır. Ezcumle koyluye 200. selmıe olacttğı şuphe ~öıürmez. 

162 lira kıymetinde 7677 pulluk Bu makiuelerın de tohumluk te 
tevzi edilmie ve prim verilmek mini hususunda vaı.i mikyasta 
ikrazatta bulunmak ve hariçten yardımları göz örıüne almmıetır. 
giren pullukların 100 kilosuna! Seklektörl'lrde ayni' zaman 

meıılerin köy ihtiyar meclisleri 
ne tabii Aza eıfatile girmelerinin 
köy kaııunuuun 23 üocü madde 
si hükmüne uygun görüldüğü 

bildirilmietir. 

Reisicümhur Ismet lnCıııünüıı 

Şimali Anadoludaki tetkiklerinde 
müşahede buyurdukları hususa 
ta ait noktalarında; cHalkın umu 
roi surette temiz, iyi giyinecek 
zevkte ve kudrette olduğu, kara 
yünden ceket ve pautalon veya 
ealvar dakumanrn çok yerde 
Adet bulunduğu ve bu manzara 
nın kendilerınde köylünün iyi 
giyinmeHi için ucuz ve saRlam 
elbise tedariki arzusunu canlan 

Bu esasa göre her köfde 
yerli kumaşlardan kıyfeı tipleri 
tespit olunarak bu arada herke· 
sin kendi tezgfthında evinin ihti Nısanın birinci a-ünüode ıse 
yacını karşılaması ve kara y(in Fransada, o zaman bu yeni reji 

den dayanıklı iş hayatına elve me uymuyan kimselerle eıııeo 
rişli ucuza mal olur kumaşlar mek, onlara müstehzi tebrikler 
dokumak ve elbise yaptırmak yapmak ve daha ileri giderelı 
hususunun tedbirlenmesi, doku değersiz, acnyip hediyeler ve1• 
mıı imkllııı bulıımıyım yerlerde hiç sezdirmeden uydurma IJ'lelı 
Sümerbankla muhabere edilerek tuplar ~eya haberler gönderlJ'lelı 
çare ve imk&nlar bulunmaııı çok bu suretle onları aldatmak adet 

Tapu ~ef terleri 

10 lira resim almak suretiyle de da ilA?lama terlıbatı da bulun 

Demir dolaplarda 
muhafaza edilecek. 

dırdıRı, bunun bir taraftan Sü· 
merbankla halk ihtiyacı iQin tek 
rar teşebbüs fikrini telkin eder 
ken diğer taraftan köylülerin ka 
ra yünden kendi giyimlerini do 
kumalarını geniı mikyasta ko· 
laylaştırarak 7apmak, ciddi ola 
rak ele alınacak bir teeebbüs 
göründüğü tespit buyurulmakta 
ve sosyal bünyemize ve ekono 
mik durumumuza uygun köylü 
tipi elbisenin bizzat köylü tara 
fından yapılması hususu iearet 
olunmaktadır. Köy kanununun 
14 üncü maddesinin 15 inci fık 
rasında tasrih edilen bu hususa 
15-1 - 1937 gün ve 306 safılı ta 
mimle gözönüne ahnarak mahal 
len yapılacak tetkikler sonunda 
tespit edilecek kıyafetlerin yerli 
mallardan 1apılmaeı, köylerde 
kendi ihtiyaçları için el tezgahlil 

faydalı görülmüştür. olmdştu işte o tarihten be~i 
. d- h t bil 

yerli pulluk imaıatbanelerinin in duQundıın temizlenP.cek tohu 
Tapu ve kadastro umum 

müdürlüAü memlekeliu bir çok 
yerlerinde ekser aheap binalar 
da ve hükumet daireleri ir:inde 
bulunan tapu dairelerinın defter 
ve kıtyıtlarınm tahta dolaplar 
içinde bulunmasından dolayı çok 
zarar gi)rüldüğü herhangi hir 
yaııgıadn bu kayıtların tamamen 
yanıp kül olduğunu nazarı dik 
kate alarak mühim bir karar 
vermiştir. Bu karura göre taı>u 

daireleri ileride miistnkil ve ka 
gir binalara yerleşip muntazam 
kasaldra sahip oluııcaya kadar 
tapu dPfterleri demir dolaplar 
ıçinde muhafaza edilecektir. 

1937 ana plllnında derpie. un yanın er tara ında ve 
olunan bu ie etrafında gerekli 1 hassa Fransacta: muhtelif eekillet 
tedbirlerle faaliyete gaQen bir 

1 
de yapılmakta olan sürprize bıJ 

kısım vilAJetlerde oldukça mo: ismin verilmesi sebebi de eudıJt 
vaffak sonuçlar alındı~ı tedkik I Günee nisan ayında Balık blJr 
edilmekte olan raporlardan anla 1 cundan arrıldıRı için Fransızcı! 
eı~maktadır. Binaenaleyh işe çok I bahk manasına gelen Poissoı> 
nufuelu ve varlıklı _köylerden 

1 
kelimeeindeo bu uydurma yııl•11 

başlanılarak her 1ıl nu.fusu daha l lara ve aldatmalarıa adına pio9 

az köylere doRru latbıkatın ge soa d'uril denildi. 

kieafına Qalıeılmıetır. mun ilaolauması suretiyle hasta 
Türk çiftçisini~ el~nde ~ulu l lıklara ve bilhassa sürme bas 

nan tohumun safıyetı gıUıkçe talıQına karşı seri bir müca 
bozulmakta ve mahsul Avrupa dele temin tıdilmie olur. 
pirasasındaki eaki mevkiiol bula 932, 936, 937, 938 senelerin 
mamak!a olduğundan cümhuri· de 185 selöktör satın alııımıe ve 
yet hükumeti, tohumun seri ve muhtelif iııfıbsal mıntakı;ıarında 
mihaniki surette temizlenmesine faaliyette bulundurulmuetur. 
ehemmiyet vererek muhtelıf se Bunlarlr. çıfçiniu tohumlukları 

nelerde memleketin eartlarına uy parasıı olarak seçılip temizlEln 
gun olanlarından 912 adet kal· mekte ve çok iyi netıceler alın 

bur makinesi satın a l mıe ve bun makta, çiftçi buularn fevka lAde 
larla köylü, tohumunu meccanen alaka ve raAbet gö termPktedır 
temizlemiştir. Z ıraatı motörleetir Z ıraat VekAletimıziu teşkılAtile 
mek ve binnetice islihsa1a.u ço- faaliyette bulundurulmakta olan 
ğaltmak moksadiyle muhtelif se bu selektörlerle ş i mdıve kadur 
nelerde 573.545 lira kıymetiinde 186.8!:!8.160 kilo tohum temizlen 

nişletilmesi imkAn ve çarelerinin! Ô S. 
aranması, alınacak tedbirlerle el' • 
de edilecek neticelerden arkama 1 /lk Ö • f ıi 
müstenit raporla bilgi verilmesi 1 ıretım gaza e 
ıespit olunacak kıyafetlerin üçer J MuArif VekAleti tarafınd•'' 
nüsha fotoalrQfisinin gönderilme · her hafla neşredilmekte ol•: 
si tamimen rica olunur. öQ'retmen ve ellilmenler iQİD ço 

221 adet tr'lktör alınarak Qiftçiye mietir. 

müsait ıartlarla da~ıtılmıe, çiftçi Selektörlerin artırılmasına 

Tapu dairesi, ilk olarak bu 
dııleplardan taıra tapu daireleq 
içın 50 tane yaptırarak tapu dai 
relerıne gönderecektir. Bılah3re 

Mersin Ticaret ve Zahire 
Borsası11da 

elinde bulunan traktörlerle kul · çahşılacak 
lanılacak s a n ı c ı maddelerin Tohum temizleme müessese yeniden dolaplar yaptır:ılacaklır. 23 .. 31 Mart haftası içinde alım satım 
gümrük resminin iadesi ıoın leri mesaisiyle muhitlerindeki Ticaret ve Zahire bo'sas11 do11 alınmıştır. 
G,762,920 liralık muafiye.t resmi tohumluklara hakiki biı· vasıf 
verilmiştir. vermektediı;. Ancak bu selektör 

Zirai istihsalAtı çoA"altmak terle memleketin hakiki ihtı)'aCı 

·zmircle Buğday beyaz anadolu 195 000 4 -4 50 Haıır 
,, eert 1erli 30 000 3 . " • ••• • 

ga1eeıy1e takip oıuııan motörıeş nı karşııırscak miktarda oımadı se·r gi sarayı ve şehir • 
me metzuunda daha ucuz mah · gıudan bunların adedinin artırıl ga.zı"nosu ı·hale • 
rukat ıaknn motörlerin tamimi maeı ve bu husustaki faaliyetin Arpa 
için yanıcı maddeler muafiyeti· bütün mdoasiyle memlekete tee edildi • 
nin kaldırılması ve eski motör· mil edilmesi zarureti vardır. Bu İzmir, - Fuar komitesi, Bele Çavdar 

• • • 
anado\u 

7orli 
anadolu 

49 000 3 :H5 
45 000 3 

" 
• 
• 

M.VT 
• 

o/o 8 li 
M.M.T 
MVT 
M.V.T 

M. Fob 
MV-T 

faydalı maltlmah ihtiva eden il~ 
ı öalretinı gazetesinin beeinci sa>'

1 

j eı da on allı tıayfa olarall iD
111 

1 
sar etmiştir. 

ı Bu çok faydalı gazeted611 

'ı bütün öğretmen ve eılilmeuıer• 
mizin istifade e•oıelerini tavsit' 
ederız. 

Çoçuk dergisi 
Çocuk Esirgeme Kururıı0 

Genel merkezi tarafındad çılı: l rılmakta olan (Çocuk) adlı d' 

ı 
glnin 132 ci sayısı çıkmıetır. 

Yurt yavrularının saA·lı~' 

ler satın alınarak ucuz mahru tA Yulaf gayenin kısa bir zamanda 11 h u 
kat yakanların itası gayesi1le hakkuk ettirılmeei prensip ola di ~ e reis Dr. a. Be Çet zun Pirinç 
1710 numaralı kanunla mevcut reialiginde toplanmış, fuar saha 'iercı·mek 

ı rak kebui edılmıeıır. Bu suretle ·• 

yerli 
ceyhan 
şark 

eilifke 

90 000 4 125 
60 000 3 75 
90 ooo 3 075 
30 000 3 875 
15 000 20 
1G 000 4 275 
20 000 20 20 ·21 
2 800 40 

15 günde 
hnzır 

• 
" 

, soayal, kültürel durumlarıuııı i~ 
M.l\t.T ı' kişafıal{ lıiz:nel eden bu kıYııı;, 

• li dergiyi ,'çocuk: ara, çocuklu 8 

" I ~e babalara La'\'si~· e ederiz~ 

• 

traktörlerin kullanıldıkları sene d u· b" ı · f ' le ı'nııa Yerfıstı"'ı Zıraaı V~kdletimizin müsbet me sın a Y ı ın ıra sar ır ~ I!§ 

erin amortisi hesap edilmek su saisı meyanında gıren selektör edilecek sergi Rarayı binasını ActÇakirdek anadolu 
retirle 3,5 milyon lira tazminat Zerdali çekirdekli " iei her sene daha genieletilmie müteahhide ihale etınişiir. Bina· 

8
. . .. 

verilerek bunlar kullanılmaktan . ıtır gen yarması 
kaldırılmıetır. Kuraklığa kareı bulunacııktır. nın keefı 7550_0 Jııa~ır, dekoras P1:1muk kapımalı tarsue 

10 000 18 50 
5 000 30 

37 ooo 37 50 
6 593 34 

.. " 
15 güııde M.V.T 
hazır M.M.T 

• T. V.T 
• MFT bir tedbir almak üzere sulu zira 937 senesinde zirai kcımbina yon ve eloktrık tesısatı m.8sraf ( " makina malı 

at sisteminin tamim ve a ni za 1 lar ihtıy acı ıçın 9U9 965 liralık ıariyle sergi earayınııı yüz bin --------------------

manda memleketimizde bayhçe zi• tahsisatl a 115 ır kı.ör, ~2 har liraya çıkacağı anlaşılmaktadır. Tamim Bisi~let seri müsa~a~asma 
raatinin teşvikine çaheılmıe te man makıua 1' 7 bıçer doğar ve Birinci kordonda şehir otel i 

su tulumbalarına da yanıcı mad 246 pulluk satıu alınmıe ve bun önünde inea edilecek eehir oteli Emlak bankalarına 
deler muafi1et rüsumu verilmia• lar Zıra a t Vekilletimize bağlı tevdı" edı.lecek 

Bugün de devam 
ediliyor " gazinosu 19000 liraya mühendis 

tir. Bazı mühim ziraat istihsal müeHeeselere tevzi edil erek bu 
B. Şecauddino ihale edilmietir. l 

eubelerinin makineleetirilmesi e- müeeseeeleriu makine ihtiyaQları para ar 
easları da cümhuriyet hükumeti nın mühim bir kısmı temin edil lneaat mafııı sonlarında bitiril 'Muhafaza edilmek ve nema 

zamanındll kabul ve tasdik edil mie ie , 0 istihsallerinin genişle miş olacaktır. Belediye fen he ıandırılmak üzere Emlak ve Ey 
mie ve baelıca pirinç, namuk, is t . eehir oteli temel ... b L t b k t 1 • .,.. tilmeeine büyük imkAnlar veril· ye ı, ye e onar ı am an asına ya ırı ması ıcap 
tihsal edilen mıntakalarda kulla 1 

Bölge biriııciliılinin tesbiti 

için her hafta yapılmakta olan 

bisiklet yarışlarına bugılo de 

devam ediliyor. Bu hafta idman 

nılmak üzere pirinQ harman ma 
kinelerl, pamulr mibzerleri ve Qa 
pa makineleri tevzi edilmietir. 

mietir. me hesapları üzerinde Qalııımak eden paralıırın sevkinde bazı 

1 

Yurdu Bisikletoileri yine Silifke 
tadır . mahkemelerce teahhür gösteril yolu üzerinde 100 kilomatre ya 

B 1 
.I' I.' ı· • ı diği banka umum müdürlüQün pacaklar, yarışa saat dokuzda 

Çiftçinin fazla haeılAt elde 

etmesine müessir olan faktörlerin 
birisi do tohumdur. Tohum ne 
kadar iyi, muzur ve rabancı ne 
ballardan llri bulunursa o ni sbel 
ıe temiz ve fazla isLihaaıa.t elde 
edilir. 

TOrkiyenin zirai şartları 
na uygun tohum 

~ euıye şeuır mec iSi !'den alınan bir razıdan anlaşıl Vali konağı önünden baelaua 

Hı.ndı· ç. .d yenı· maktadır. k a· ı · d" kö Ü Ü k ' ını e D d l 
oa ve ı ın ıres pr s n i ı 

• Ün muta top an• 844 sayılı Emlak •e Eytam 
bir tayyare fabrıka· t Bankası kanunu ile Kanunu me defa gidip geldikten sonra yine 

ısını yaptı deni ve bu kanunun vilAyet, fe vilayet kon11~ı önünde yarış ni · 
aı yaptı Dün saat 11 de toplanan Payet ve mi ras hükümlerinin tat ha7et bulacaktır. 

Parie ., AA" - Müstemlekllt belediye şehir meclisi ruzname· bikiııe mütedair nizamname hü 
nazırı Maodel Mebusan Meclisi de ıazılı bütçenin tetkiki ile bi- kümlerine tevfikan Emlak ve ·r arsus Vakıf far 

memurlutu müstemlekAt encümeninde Fran na kat irtifalarının tesbiti üze- Eytam bankasına ıatırılması 
sa müetemlekelerınin ve bilhas rinde görütımeler yaptılar ve iktiza edon küQük mahzur ve 

ısıa.h müesseselerimiz, mem sa Somolinln ve Japonlar tara bütçe ınünakaleeine ait teklifi de gariplere ait paraların vaktinde Tarsus (Hususr) 

Bir eenedenberi vakıf rerle 
rinin imarı ve hayratın güıelleı 

leketin zirai Şartlarına uygun fından HainAn adasının ışgalı ruznameye alarak neticede büt- tevdii hususuna itina 1:1dilmesi 
tohumlukların elde edilmesi için dolarısile Hindi Çıniuin mürfafa çerıiu tetkıki ile münııkaleyi büt 

Çe encu- menı·ne ve kat ı'rtıfaları- lüzumunun alllkalı mercilere ta 
istifade usuli1le çalıeılmaktadır. sınt takvi7e maksadıle ittihaz mimen tebliğıni isterim 
Ancak bu gün çiftçi elinde bulu edilmiş' olan tedbirleri izah ve nııı tesbiıi ieini de Çoeitli ieler 

mesi hususunda ciddi Çahema 

1 ve iyi idaresile Tarsusluların sev 
nan bozuk toh~mluldarın miha teerih etmietir. eırnümeniırn havale Aderek par· 
nikf ve seri bir eekllde temiz Mumailerh Hindi Çinideki Ştınbe günü saat 17 de tekrar 

Kaymakamlar ara· gi ve teuccuhıerıoi topliyırn 

lenmesine de ehemmiyetle 
vermek zaruretindeyiz. Bu 

ıer 

yüz 

hau kuvetlerinin mühım miktar toplanmak üzre iotimaa eon ver 

da takviye edllmie olduQul'.lu dıler. 
söylemie ve bu müstamlekede ı (23 NiSAN ÇOUUK BAYRAMI) 

aında deJtri•iklikler eehrinıiz vakıflar memuru Par· 
5 l" tav Kural Uşak Vakıflar meu:ıur 

Dahilise Vekttleti lfoymaknm 
lar at'aeında bazı değişiklikler 

1939 lzmir entef 

nasyonal Fuarı . 
!bir milyon ınüşterı .. 
nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şimdiden 
hazırlayınz. 

,20 Ağustos -~ 
İŞARE'l.~LI-OR 

Dilençiler 
Bu öyle bir kelimedir ıı; 

üzeriude nokadar durulsa ,e ~r 
kadar tahlil edilıree içtiaıat ~r· 
derıle o kadar uğraeılmıe ol 1,. 

Sokakta gidiyorsunuz, ıı•ıJ• 
vede, lokantada oturuyorııtJP ., 
hattA yazıhanenizde meegullı~1 
malUl, sakat, kucaQında ve1ıt11 el 
arkasında çocuğu ile mer~ll~1ı 
ve eefkatı celbedeoek uzıf6 ~ 
her güo her saat birçok difeO 
!erle karsı laşı rsınıı. ,et 

Bunların içerisinde allah .,oıı 
sin, inayet olsun demekle gı 1 
1ecek kadar muannit oıanll•' 
da vardır. dl' 

Aceba hepisi muhtac 1111 
1, 

•e kimsesiz midiı'? Kanun btJ~d' 
rın teseülünü mennettiği h" 
niQin müsamaha ediliyor? elJ 

Herkeei hıoır RRal iı'ac ed utJ 
bu dilençılerden bırçogunuıı • 
işi sanat itLihaz eUiA'i muhaıclı'• 
görülenlerin mennedilmesi, '°~ı 
taç bulunanların da iQlimai JJ1 t• 
~enet cemiyetleri ve teeekkÜııe.,, 

den tohum temizleme ve ayırma 
i&inde eimdiye kadar rapılan 

denemelerde en seri neticeyi se 
lektör makinelerinin verdiği gö 
rillmütıtü ; selektörler hububat 

inşa edilmekte olan 1eni tııvr · 

re fabrikasının senede 150 Uı J 

yare motörü imal edileceğıııı l>ıl 

dirmie\ir. 

' Çocııklsrm Boyram ı yttkla 1 

şıyor Y tı vrııltırh lyt l ılr havrnnı 

gt: ıro~~ln hıızırlımıılım. 1 

yapmaklııdır. Bu hususta hnzır· 

la rıAıı k~ ı arname pcojARİ \ iık so k 
hıısdık e arı~dılmek üzrtı Baevokıl 

lete verilmitılir 

luğuoa tahvil edilmio ve yerine 
Kütahya Vakıflar müdüriyeti 
haekfllibi Lütfi Şemer tayin edil y ard' 
ıniştıı· ~fumoıleyhe iyi yolculuk tarafııır1ırn hımaye ve 
ıar ve y~uı ödevınde de muvaf· edılın e ı;t lüzumuna kaııiiz O• 
fakiyetler dıleriz . f y, . 

.. 
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3 YKNI MERSiN 

Ankara 
Radyosunda bugünkü program 1 O. d 1 ·oldu 1 MERSiN i' i l A N OnJ8 8 08 8( Oluyor • o J l . J Pi Y .L\SASI mersm rman müuDr üğunuen 

Th ._. - ~ ~,... - Uyku M'kt M h h' f' · urıuye Rıd d'fü . . . kd ı arı u ammen va ıt ıyat 
Poıt 1 yo ı zyon 2 - Leo Delıbes • Naıla baletin Neden beyiirler aya a. u. • •) 1-4-939 .._ Cinsi Kental Kuruı 

• "'' Tü k · Ç k v f Ank•ra Ra r ıye Radyoıu. den: içekler rekıı yur da, insanlar uyuma ıçın Pamuklar Ku. S. Ku Karııık odun 7090 s 
DALG dyosu. ( lnteı·mezzo ) yatar? Klevlant 41 l 1 J 1 I~ t' . M l kazası dahilinde kek· 

1639 A UZUNLU~U 3-H. Berlioz-Rome karnava EvvelAioaanlarınnedenyat Dağmalı B8 l''· k --
0

çel vı ye mın · ll k , 
l. A:Q. ~n 183 Kes. 120 kvv 1ı ( Uvertür) tıklarını dlitl\nelim: Dliıme·' ~apı mah 37 ''" ırı ev el ormanından 7090 ·rntal kHrışık 
20 I<vv. T7-i. m. 1519~ Kcı •• 4 - P. Tschaikovvsky - .5 inci mek için insanlar adalelerinin Koza 8 odun satışa •;ıkarılmıştr. 
9465 R · A. P. 31,,0 m senfon~sinden Andante yardımil~ ayakda ~urur. İnsan K~::t parlağı 3ıok 2-Karışık oduraın l>Pher kenlalımn muh~m-

p::~,20 Kvv, cantabıle: Vals ( Allegro mo uyuyunca adaleler ııl~meı, ada Buğday- Çavdar men bedeli sek iz k uruşh ı r. 
12.30 Proı\ 2-4-1939 deroto ) leler iılemeyince ınaan dll· s t d l 4.~5 a Şartname ve mukavtıleuame proiP.lerini fıtÖr 
H',35 Muı~~a(~ 5 - J. Sibelius. Finlandia ( To ıer. Y:m:,:~ 0 

• mek isteyenlrf'İn ~lersin Orman ÇP.Virge nıiidiirlli 
·Şer· Ne· Uçnk Orkestra ne Poem ) Beygirler iıe •dalelerini Y r b ·d :.·:: g"'iine, ~lut Orman böJ.ge şertiğirı~ ve ..:\nkarada or 

l - Maı:tin Ucı~ Aşk~n ) 22,00 Anadolu ajansı ( spor işldmedeo de .;akda dura- Çerdı ug ayı . ._, ..., 
ha gitme)' ~ıl. Grızinge birc!e servisi ) 'bilirler çünkO dört bacakları Aa7 da~ l f li,15 ruan umnm miictiirlii~iint> mnracaat elmtıleri 
·2 vvaıı~Yım. Vals 22,10 MUzik (Cazbant - Pi. ) ' vüdlidl~rini taııyacak kadar na 

0 
Ayu 8 3

,50 4-Salış 5 - 4 - 939 · Çarşamba gi'ınii ~aal ı5 de 
Jo ve Ork:s;r~~Y~t - Keman so- 22,45,23 ~on ajans haberleri ! kuvvetlidir... . Anadol rpa 1 ~tersin ornıa n çe ,.i r·ge uıiidiirl iiğii dairesinde ya -
3- Haıısc·h C n ve yarınkı proğram. 1 Ancak her beygır ayakda y 1. 4, 12,ö : pılaca k tır. 
I ' mnnn • A d 1 · 1 b · "r 1 3 82 5 1 1 spanyoı Vaıs n 8 usıa- Pazartesi 3-4-1939 ·uyumaz, yatıp uyuyan eyg1r Nohut fark •• ' 5 - Satış nnıum o up açık arttırma ile yapıla-
~ - Grınglberg~ 12 30 Program ler de vardır. Bunun içio ahıra fasulye enadol 6.25 6,50 c<ık.dır. . 
için konser p.r - KUçUk fıut 12

1

35 Türk Müziği Pi bağlanan beygirlerin yularaoı. Yulaf yerli !6°1,~55 1 6-Muvakk:.l tenıinalı 43 liradır. 
13 Oo arcası ' . • l yacak " " 
tıj; meınleket saat ayarı l~,oo M1;1mleket saat aykrı, yat.-malarına m;n\ 0 mu Mercimek ıark 4,5o 7 Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getir-

ns, meteoroloji hab .
1 

• ' aıans ve meteoroloji haber- ka&.ear uzun tu ar ar. Sahlep 
10 

meleri J~zımdır. 
13 15 M ~ . eı erı. 1 • T 

' · nzık ( KUçUk 0 k erı. -A atlı çoğen 70,71 
5 
·Şer : Necip Aşkın ) ~ eetro 13, 15. 14 Müzik ( Karışık pog Kısa 5wn Balmumo 

69
,70 

6
: Th~msen Dua avam ram - PI. ) Günlerin u~~nlugu ~eYIİ· Cebri 

,.. Maınzre - DU"lln rx . ı8,3o Program me göre değııır, hauranda SuB8m t0,12 
ı • N' " vrenı 1 35 . t . 18 
8 • ırnann - Vals Boston 8, Mfü.ık ( Cazhand • Pl.) günler son de"ce uzar, eırı Yapalı 

9 Koester • Hind ninnisi 1~,oo Konuşma ( Dol{tol'un sa ni unide ıon derece kıcıahr. Siyah 

1 
· J Streuss - Viya 0 1-1tı ) Haziran içinde glln ou alta sa k 

arın r n.s rman 19 5 T . ... . ( . . . . b' . . Şer 
ın e sanrsi , ı Urk mUzıgı Halk tur- attir, teşrisanının yırmı mncı A d l 

1.1,50 TUrk müziği küleri - Sadi Yaver Ataman ) günü ise yedi 11ıttir. Bu hua An: 
0 

Çııan\ar - Vecihe C d t K 19,Bo Tllrk mtlziği ( Karışık ha göre senenin en kıs• günli Yyk ın k 
~ıtn R , ev P. o ) ı anmıı yapa 
0 

• uşen Kam program kinunievvelin 21 inci günü- G"z 

1 
kuyan : Semahat Özdense• Hakkı Derman, Eşref Kadri, dür. 'Ku yunu 1 t'ft'k 
· Ho Ga H . ı onya ma ı ı ı 

~ - , . .' • - Beyati prşrevi. s~~ r, amdı Tokay, Sebebi? . .. ....... ; Yozgat 
Lemı - U~şak şarkı - Sen'ı Basrı ,Üfler. Dünyanın üzennde dondugu . K . k l 

arıtı ed ~ıo 00 A · t ı · h b f d d" f eçı 1 1 

3 • :r didelerim. ~ '. . ııı ns, me eoro oıı a er mihver güoeı etra ın a on-

yok 
47 
45,46 
52. 
s0.85 
yok 
117 
129 
55 

~ .. ernı - Uşşak şarkı - Günler lerı, . zıraat borsası (fıyaı) 1 düğü mihvere nizaran meyil- t Pirinçler 
geçıyor 2~,1 J TUrk mUzi ğı (Tuna ede lidir. Eğer bu mihver meyilli Mtra 22 
: . , ŞUkrU - Uşşak şarkı - Geç l- ı~u.t gecesi ) . . olmasaydı, gece ve gün~üzün Ceyh:n 17,20 

5
1 ınuhabbet demi. Or~ J1nal tuna ve rumelı tilrktl uzunluğu ayni olur, mevsım de Çay 290 40 
-S Pına u ıerı • · 'ki' w • d l d 1 

ı · . . r - neyati - şarkı. De gışı ıgı e o ma:ı: ı. 1 K~hve 10~ 
ısın deli gönlüm A • Mukaddeme · 8 d k' d k 

G s · 8 ş·. b h a em, çe ır e 
<l.- . Pınar . Uşşak şarkı - Gir c - ıır . Kur ağanın ayatı 1 içleri 
ım yarin b t . · - Müıık 

7 • S p a ıçesıne. T 
8

• d' İd d : Me . Bir iddia vardır: Bir kur- Tatlı badem içi 
ınar . Uşşak k 8 ıl'. ım ve are e en v • • • .. A 

95 
60 

ıs 2J .2s-2 

i 1 i n 
içel vilayeti ~aimi encümenin~en 
Bedeli mukabilinde köylere dağıtılmak içiu 

salın alınacak ı ~ haş damızlık boğa 20 Nisan 939 

tarihine rastlıyan Perşeııh~ giinii saat on lı eşte 
ihale edilnwk iizere içel viıayeti daimi eııcfıme 
nince açık eksiltmeye korıulmuşlur. 

Evsafı aşağıda gö~terilen bu boğaların ıuu -
harnnwn bPde(i iane itibarile 8() erden 960 lira 
ve muve1kkal te ıu inalı da 71 l i radır. 

isteklilerin şarn,anı +> yi görmt' k ve daha fazla 
malunıat edinmPk arzusunda buhmduğu takıir
de her giin dahııi tıııciimPn kaltımine u~ranıaları 

ve ihale giinii belli saatte dP. nwzkur (lllCiinıeuc 
, baş vurmaları ilAn olunur. 

Almaca k boğ<llar n evsafı: 
1 - - Boğalar cenup ıuah kırmızı yerli ha) van -

Semahıi şar ı - az sut Cemil baga bır kayanın ıçıne buzü-. cı .• • 
14 2o l Ankara R d, kU h r lür ve asırlarca yaıar, j Acı çekırdek 40 

90 8a~ti ~ 4~:o Kon~~ma . ( Kadın ( Koro ) 
8 

J osu me eye 
1 

Bu ~~r ~fsan~den baıvka b~r Urfa Y •i• 
l? 30 PQ\,cuk teıbıyesıne dair) 'l l 00 M 1 k t t şey degıldır. bır kurbaga bır lçel .• 75 

lard~uı olncaktır. 

95 1 2- Boyları l 25 ~antiınden a~ağı o!ınıyacaktır. 
, ro~ra . em e e saa ayarı. v b' d ~-----_;,,.---=---

17 30 
tı m 21 00 K kaya kovugunda ır sene e .. b İ • 

1 Mu .k ( ' onuşme . . . ! no e ÇI 
ı 8 ı ~ zı Paznr çayı - Pi) ~'1 ı 5 E 1 t h · ıAt k ğıl, bır ay bıle yaııyamaz ... l 

, " Kon ( · s ıam, a vı n • em k k b' k k _ 
1 ,45 .. . uşma Çocuk saati) biyo - nukut borsası (fı at) Yü s~ .. ır aya~ın ov.ugun =§§§§ Eczane 
_ Itır M~zı k ( Ş •n oda müziği 21.25 N"~eli l~klar _ R y da gorulen kurbıgalar, ııddet 

1 
= 

le . ) ahım ÔzgUr ve aıeş böcek 21 30 F ~k p . ·. li firtınada bir dılgaoıo o ka I 2 - Niaan -939 da 
19rıl5 .... ,t• o lor. Halıl Bedı Yö yaya fırlattığı kurbığalardır. ı ISTtKAMET Eczanesidir 

' ıUrkMu•w . ( rıegen 
Yeti ) ıı~ı Fasıl he- 21,45 Müzik (Oda müziği - Bu. kurbağAlar sersemlikleri Osmanh Bankası 
Cetaı Tok ohoist . . geçınce, sıçraya sıçraya gene 
~ . ees ve arkadaşları · vüntsch, oboıst orhan suya dalarlar. Kurbağa susuz 
O.oo AJ ıı ns t .. Barlas ) 

leri nıe eoroloıı heber ( K yaşıyamaz. Memlekette tasarruf ha 
2 

· or Angle : Eftal Gllnşray ) 
"O,ı :; Türk mUzi ği . Boethoven Mozert ın Don Juan T ebe•ir l raketinin inkişafına hizmet 
v&laıııar : Reşat E düo sU Uzerin~ Vnryasyonlar r arzusunda olen Osmanlı Ban-
llıışen Ka C rer, Vecıhe, 2'1,00 Müzik ( Küçük Orkest~ Mekteplerde kara tah~a- kası, Aile Sandığı (Tüsarruf 
Okuyanla;'. ~-vdet Kozan. ra _ Şef Necip Aşkın ) ya yazı yazmak için kullanılan Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
Haluk R · Uzeyyen Seııar, 1 . vvilly Rıchartz Küçük be tebeşir denizlerde yaşayan ufak yapanlara kur'a keşidesi su· 
1 • Os e caı let suiti tefek bazı hayvanların zaman retile ıtşağıdaki ikramiyeleri 

ıran bey - N'h l b. · b' · · • l · · · revi. ı avent paş 2 Hanns Löhr Büyük Vals a ıra ıra üıerıne yıgı mıı o tevzıe karar vermıştır. 
2 - M N 3 Kıtrl Bluma Göl kıyılarında lan ceıedlerinden; daha doğru Keşideler 25 mart ve 25 
ı. • UrPttin Nıh d E IQl ·h' d · k ıq - Serısi , - avent şar 4 Kjııer Seren ad ıu ceıe !erinden hasıl olan y tarı ın e ıcra oıunace 
3 • Rahmiz bey şuh 5 Gzerni" GUzP. l sanatlartöre karboniyeti kilsden yapılır. ve her keşidede aşağıdaki 
~ı - Saçla ey • Nıhavent şer ni UvertUr Bu hayvanların cesedleri çtlrtl ikramiyeler dağıtılaeııkhr: 
4. şUkrU nna bağlanatı. 6 Amadei Saz Çalan sşık su ylip kaybolmuo, fakat karboni Tllrk liralık 
kı ~ MUpte~:~an - Suzinak şar ilinden Aşk royası lyeti kels denilen tebeıir kal· 

1 
1 adet T. L. 1000.-

S - Ahmet R ~ert olan. 7 Brusselmans Felemenk Rak lmıthr. ' " " 250.-
Ş&rkı • Pek asım • Suzinak sı . Bu bal binlerce ıene böy- 1 

5 " •' lOO.-
'~ revad 1 d 25 ,, ., 50.-

iLAN 

1 

3 - \' a~lan 1,5 ila ı arasıııda bulunacaktır. 
Ağızlarmda iUtleu fazla daımi d ış olmıy ·ı caktır. 

1 4 - Tenasül aza .. ı lenHHll olcıc i:t ktır. İÇ ve dış 
. h~slahklardan ve u~· uptau salim 01 :wak.tır. 

1 f> - Hoğaların ceuup ırkına nıensup kırmızı 
1 rt•ukli hayvanlardan ol~c ığına gör~ rerıkleri kır-
mızı, bÖ ~leri slirnwli bulurıacak siyah veya uçık 
sarı renkler kabul edilıuiyecektir. 

2-7-12. ts 

i l i n 
içel vilayeti ~aimi encümenin~en 
Silıfkenin caoıii kflbir naahalle~iııdeki husnJ 

idareyi~ ait 1 ... kk.e ve ittisalinde bulunan iki odalı 
ev ve {\niine lt~ sadiif eden hir evlek :trsa ruiilki 
~Pti saıılnıak iiıP-re içel vilayeti daimi enciime
nince açık arttırmaya konulmuştur. 

:\rllırmaya k.ouulan hu m<il~iin muhammen 
heıltıli ~25 lira ve muvakkat leminalı 15 liradır. 

Sliriilen pı~y l:\yıK had sayı'dığı taktircle ihalt'Sİ 
20 Nisan 939 turihine rctStlıyan Perş eube giiııü 
saat 15 el~ icra kılanac~ğrndan ist0 k.lileriu o gün 
bPlli saatle daimi enciinwue ba~; vurmalaf'I il~n 

v • Refik Fersa ır. Heubnger Şark da e evam eltiğiİle göre, deni- _ 60 ,, ,, 25. 
Ilı· 8ir neş'e 0 

- Mahur şar 23,0o Müzik ( Cazband .pJ ) zin dibinde bllyiik tebeıir taba
1 

Ceman 85 aded T.L. 5000•• olunur. 
llUI. Yarat hasta gö- 23,45,24 Son ejotns haberleri kaları basıl olmuıtur. Hu taba 1 Tllrk liralık ikramiye. 2-7- 12-18 
7 - Refik F ve yarınki program. kalar da zamanla deniz suları 
kı • ı-ı, 1 ersan - Mah çekilınce denizin dııında kal- t Aile sandığı hesabmda-

a ka ur şar· 1 1 ' 'd S · Şerif i .1•ayan. A 1 1 • k • mıştır. ki mevduatı kur anın keşı e 
lamam d çh · Mahur şa k A 8 Uf U 0 1 · edildiği tarihe tekaddUmeden 
9 . ş . ogrusu d r 1 - - ı 8 . ' altı ay zarfında: 

erır içi' . es(ı emele Adana Sevahatleri Yurdun DıreRı • T L 5 T k . Demi . 1 fialk tU · .., . · O·· Or lırasm· 
ıo , rcı~er deınir dn rkusu - ÇOCUK dan aşağı düşmemiş olan her 
kü k~:rı f İçli Muha ğer, Y a z • 0 Yuunıa U Şenliğidir m~di bu keşid*rı. ittirak 
2l OO 0~1a.ııın d Yyer lUr · TAHA TORCS '.X. edcektir. 

' Me 1 avar· 2 Ol ek et '· Çocuğu •ev t ı---------------
l ,00 Neşeti Pıa saat 9 Yarı. Yeni çıktı "J Maarıf Müdüdiiğiirult~n 

21,IO MUzik ( klar . R. ~ .. •- .. # ~ Kimsesiz boynu bükük Maarif müdürlüğü içia 
hur Bandosu • Ş Riyaseti Cum 3 lış .,YHrİ : Sadık Al- avroları kurtarmak için icarla bir bina tutulacaktır. 
Çer ) ı•r : İhsaıı Kon ld b' •t ÇOCUK Evlerini icara vermek iı-l datmaı kitabevi Y1 a ır ' ra Ter· 

• V. Bu ot _Ok Esirgeme knru~na üye ol! tiyeolerin maarif müdürlüğüne 
Yat~os ( Mıuş ) A D A N A ıı.;l":'!...,_zr .......... ~ ..... -.----ı;;;;;;;;;;ı-:;;;a'~ mürac•atları rica olunur. 

1 l A N 
Mersin bele~iye riyasetin~en 
ı Nisan 939 CumartP i gfü,iintlen bililibc;r ı5 

Nisan 939 ClJma,.te~ı giinii akşamuıa kadar kosu u 
.}lfrnı o koyunu, kıl kt1çi, tıftik keçi, dP.ve, do . 

muz, sığır, manda gibi hayvanalıu kayıtl H ra ya 
pılacaktır. 

Yukarıda yazılı ı5 giin içinde belediye dai _ 
resinde halk iş'eri Lii rosu nda acılan deftere ha\'• . . 
vanl~rı ı kayıt t'tlirılmesi aksi laktirJe cezaya 
çarptarılacakları ilanoluııuı. • 

• 



8A FA4 Y ff~NI MERSiN 2 NiSAN ı ~;~9 

--1----------------.·--------------------.----------·ı 

yenı mersın Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrük karsısm~a 

T. C. Ziraat Bankası 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

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

gündelik Siyasi Gazete 

Yeni• Mersı·n • ı ı Yıllıh Fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaff akıyetını halktan 

g6rdüğü ragbete borçludur. 

y EN i 1\1 ER si N : Sizin G~zetenizfa Dertlerinize dile~lerinize mı 
M ER S ı H sütunlan açıktu. 

YENİ MERSiNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi MERSiN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

IHJ~lR2 OO@W[Q)ft D~V~IMDlLIE~ IHJ&IR?lFlL~~lL~ 
KİTAP GA2 ETE VE M"ECMUA 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler Evrakı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzda ve beğendirmek sartile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez.eldeng6nderilir. 

Dikkat 
Ülgen ıtriyat deposıında 
Seyyar ondüleci fennin en son Elek 

triksiz makinasile 9 aylık Permenat, saç 
kesme, maşa ondülesi, su ondülesi ya
pılır. Arzuya göre istenilen her renkte 
saç boyanır. 

Adres: 

Permenat 
Saç:keame 
Maea ondüleai 
Su " Saç boyası 

Lira K. 
2 00 

30 

50 
1 25 

2-6 

Uray caddesi No. 24 Ülgen ltri~·at deposu 

OndOleci 
SEYFı 

Pazır gOnlerl Emniyet Otelinde bulunmaktadır. 

her nevi Avrupa, 
Yerli eczayı tıbbi
e ve müatahzaratı 

bulunur. 

,- Dikkat · ı 
Sayın MQşteriler 
Mersinde herkesin tevec 

cUhUnü k a zan mı ş olan 
OLGEN Kolonyaları ve 
Losyonları ve Kremleri 
Briyanlileri, ve bilhassa 

Saç Eksirler 

Şıyani takdirdir. Baştaki 
Kepeıtleri izale eder Saç'a 
rın dlSkUlm~sine mani olur 
Yağlı dE>ği ldir Kokusu ga· 
Jet latif bir Losyandır bir 
kere tecrUl>e etmek kA · 
fidir, 
Markasıııa dıkkat OLGEN 

ÜLOEN 
uray caddtsl Ü/em itriyat 

Dtposu No 24 

---------~---· 
Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annverdi 
Sr.l'İ v~ ~ğra~ız sii11uet 

) apar. 
Fakir çocuklar·a p ırası1 

Adres ; Tarsus paşa ga 
zinosu karşısı 

J(Ni M[HSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Haric 

' Şerait ) için için 

Senelik 1200 Kr., 2000 I< 

Allıaylık 600 1000 

Oc aylık 300 500 

Bir aylık ı 00 Yoktu. 

Kuruluş· tarihi : 1888 
Sermayesi : 100 000.COO TUrk liras ı 

Şube ve ajını adedi : 26'2 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para bir-iktireulere 28.800 lira 
ikr:ınıiy~ Vt'f'(' Ct'k 

Ziraat Rankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara Hanede 4 defa 
çekilecek l kuı'd ile aş~ğıdaki plftna göre iluamiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Vralıiı 4 000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 250 ., ı .ooo .. ., 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo 
120 
160 

il .. 
" 

5o 
4o 
2o 

" ., 
,, 

5.ooo .. 
4.800 ,, 

3.~00 •• 

DlKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içinde 

SO liradan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde •/0 20 fazlaıile verilecektir 

kur'ahr aenede 4 defa, t EJlOl, Blriacllıtnan, t marı Te 1 t hutran tariblerln4le çekilec•k-ti_r._._._ __ .__,. 

rı-enW1U1iUlliUll•B11•!WMllllillilllll• 

ı FOTO GUN • ~ 
1 • 1 • 

iyi bir Resim çektirmek iatiyen 

F01~0 Güne Bir defa uğramahdır 
FOTO GÜN: Reaim çeker. 

İ Her is foto Günden temiz ve süıatle çıkar .. 

1 Adres: FOTO GUN if 
Hoıkur·t caddt>sind~ il 

Foto Gün;4frandiaman yapar. 
Foto Gün; Amot6r işleri g6rür • 

~ ....................... ... 
Kulak, BoğHZ, Burun ~liitahassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
H~slalarmı bergüa sa~t onbeıten ıonra k•bo 

ile muıyene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt p3zarı Has!ane caddesi 

Resmi ilinatan satırı 10 
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Güven İTürk Hava Kurumul 
Sigorta Sosyetesi 1 büyük Piyangosu 1 

0/o10 lratlı Aile sigortası O · 
hakkında bir misal O 6 ıncı keıide 11 Nisan 1939 dadır. 

Mtsıı.L O Büyük ikramiye 200,000 liradır . M 
30 yaşında bir kimae 25 ae ıQ Bundan başka 5010001 4:0,0001 25,ooo; liralık ikra1111:1 

ne müddetle 5000 liraya aigor. . ~lerle 201000 ve 15,ooo linlik iki adet mükAfat var 
1 i 

at oluraa bu müddet zarfında ; ~ Yeni tertipten Mr bilet alarak iştırık et~ef, 
her sene 193 lira ücret öder. lılbmal etmey!ni:ı: Sizde piyangonun .aesud ve bahtı)'•' 

5000 lirayı bizzat ahr. Sigorta B0000000000 Jt 000.000000001 
h vadeden meseli aigorta 01-

1 

Siırortah vadede hayatta ise .an araıına gırmıt olununuz. 

---------------------------lmll!. duğu tarihten bir aene sonra _ı __ _ 
vefat ederse ailesi afağıdaki 

HALK SINEMASıNDA 
ViktorFran~e ve Verako~en~~iıahcscri. Tamara 

F ra usııca söıl ı ı 

-
Matina Saat 18,5de Su va re saat 2Jd~ Başlayt1caklır 

Her iki film birden 

Tibet esrarı J5 Kı~tul 

paralan alır; 
Sigortala meblağın 
% 10 u derhal... lira 500 
24 sene mOddetle 
her sene sermaye· 
nin % 10 irad ola· 
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelince si-

lira 17500 

Lisan OOrenmek istiyenlere 
Fransızca J'luallimi 

HUSUSİ DERS VER.İJ:'. 
Ücr~l lla k ~ ında ~I iişıdilpt>s~ıulli k (~ö~lf>rmfı· 
Şehir; Haricinde olanlara Mektup lada Den verilir• 

Arzu edeolerin idarehanemize 
muracaatları 

torblı mebllt 5000 1 

Siıortalı mebllt1 ancak --------------ıiıııım--~ 
siıorblnın vadesinde, sigorta-

1 b berhayat ise kendisine, si- 1 
ıortah vadeden evvel ölmüt ı 
ise hak sahiplerine tediye 
edilir. 

Seker Hastahğma karsı 
Çavdar Ekmeği kullanınız 

Ç!ivdar lJnu Satış y~ri : Yoğurt P.ııarıud• 
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