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kardeş lrak·krah dün bir kaza neticeSinde öldü. Türk mil
~i kard.eş millet krahnın ölümünden çok müteessirdir. 

Polonya Hariciye Nazırı londrada 

görüşmelerine başladı başkanımız 

B. Bek Ha lif aks ile görüştü. 

Vali ve Parti 

Akşam şerefine bir 
ziyafet verildi 

lngiltere ile Polonya arasında karşılıklı 
bir müdaaf aa paktı ypılacak 

----~--~------~-------------
1.o Aııkara 4 a u. (Radyodau)- miyetini ihlal ve)'a taclıle Leşeb 

tı~~adan bildiriliyor; büs ettiği takdirde Polonya hü 
Bek Volouya Hariciye nazırı B, l:iimetinın silahla mukavet etme 

Dün C. H. Partisin
de çalıştılar 

Her hafla salı günleri oldu 
!l'u gibi dünkü gün de Vali ve 
Parti başkanımız B Rüknüddin 
Sasuhioğlu parti binasında par 
ti işleri üzerinde çalışmışlardır. 

\. ar,ovadan buraya gelmie h k · · h d 
ır. Bak B- - ıse arar verdığmı er şey eu Balıkesir a,a, . Vildyet umu 

da l . uyuk elçilikle arka- o"nce ka d d ı · O · ehrı· 
'arıle tema t . • l Y e e ım. anııg ş mi meclisi 939 yılı büdce müıa 

Bahkesir vilayet umumi mec
lisi çalışmalanm ~itir ~i 

iil' s 0 mış ıse do ıı- nıa ayrı bir stntiısü tardır VI' 12 tıazırlar·ııe .. - . . kerAleriui bıtirmie ve daA"ılınıetır •• goruşememıştır. p 
lT! oloofanın hııkimi)·eli altında ı ·r b- ı · k:'\ou 1199991 

b urnailcyh uugüu f ugıltere ~ asarı ut cesı Je u 
0 aevekil' O de~ildir. Fakat koriı1or Polonya lira olarak ıcat.ıuı odilınietir, Bu 
cı7 ı emberlarııle ve Bari nin hakimicıeti altındadır. Bı'na- f ~98'835 r r~ 0 nazırı Lord Halifaksıla aö- J miktardan maari e ~ , na ıa 
ueecektir. enaloyh Danzigin earki Prusya ya 231,816, sıhhiyeye 144,612, hu 

Londra ya ilhakı bir tecavüz iltnahiretin ıımi muhasebeye 185,002, muhte 
... 1 a.a. - Söndey Tay· lif masraflara 65,260 vilAvet mat 
..., 8 gez t · de olmıtmakla beraber Almanya 
r e esıııin ö~rendiğine gö· buasına 12801, lira ayrılmıştır 
: !Bekin burada yapacajtı görüş nın ~arki Prus)·a ile Almanyayı Vi!ôyet şose ve köprülMinin ta 
ı»ı e er esnasında Polonya ilo ln birleştirmeğe teşebLüs etmesi miri ve ineası köy yollarına yar 
•

1 tere Fransız - lugiliz teahhüdüaün dım, metout asma m1:1yve fidan 
tnüdofa:raeı:da bir . •kdrşılıklı tntbıkini icap ettirir. l:)u kndor lıkl~rıuın tt'vsie, memleket hasta 
ıu L . Pa h• ııın ımzası mev k' p . nesine su tesisatı yapılmıu:ıı eme 
tnı~i ah~s olacak te Polooyanıu var 1 olonya ~l~naııyay.a sıliihla liyathırne cıokırnnlarının ikmali 

6 ;udafaasına lahsis edilmek mukavemet ettı~ı tekdırde bu 1 ve yeniden yapılacak köy okul 
ın~rle Ogilterenin Polonya ya 20 t~ahhüdün ahkilnıı kabili tatbik f ıarı iııeaatı için büdcede mühim 

1 Yon l ·ı· 1· 1 1 t . . ngı ıı ırası ikraz etme- ır. tahsisat ı1yrı mıe ır 
81 ltnkt\ 

nı derpiş edilecektır. 

Figaro gazetesi ~: Yahudi muhacereti ~e Daıı
e~~ meselcleriniıı de müzakere 

ıln~eıti muhakkaktır. 
Al u gazete, bundan mada llatoy Millet meclisinin Türkiyeye ilhak 

illan toc - 1 . / b mak 'a zıniaa;u 7~ erınıe karşı koy · kaı·arı verecetini ve hudutta a tmış in 
de e u uoan devlcıtlor- b l d ;l. 
lo~:aı:i SovyeUı.ır Birliği, p 0 • f ürk askerinin emre amade U Un Ulf>U· 

• \ugoslaqya T- k' d T k · / • 
nanistan v B ' ur ıye, l'u nu, Halepte e tir komrte erı 
de _ e alkon de\•letlerin· 

cepnh nıurekkep nıfile hhit bir 1 kurulduğunu yazıyor 
ıuu 1 

1 m<'sı bnhıs mov 

f Dest ve kardeş Irak kralı bir ot;;;:biLI 
kazasında oef at etti 

~1 ısırda 
... ............. ~ 

Pamuk fiyatleri 
düşüyor bu elim kaza bütün yurdu- 1 

k d 1 Kahire, e.u. - Amerikanın muzda teessürle arşı an 1 kendi pamuk ihtiyacına pıim ver 

Bütün resmi müesseselerde 
yarıya indirildi. 

mek suretiyle yardımda bul un ti 
bayraklar ccğı bııkkıodaki bııber burada bU 

Reisicum~urumuz ~ardeş lra~a taziyelerini ~il~irdiler 

yllk beyecau uyandırmışlır. Bor 
sadli p mnk flyaıları daşmekte de 
v11m ediyor. 

1 Mebuslardan mürekkep bir 
heyet başve Mısırkildenpamuk ib 

Ankara' 4 a.a. [Hadyodan] --- Bağdattan bildiriliyor: racatmı korumak için lazım gelen 
Kral lliriııci Gazi bir otomobil kazası notico:-ıiııde YO- tedbirlerin alınmasını rlca etmiştir 

fat etıııi~tir. 1 FilhHkika pamuk lbrncatt Mı 
Ankara, 4 a.a. [Ratlyfldan] --- sırın umumi ihracatının yQzde sek 

Kral Gaziııin vefatı otrafında T"erilon miitemmim ma- senini lutmııkhıdır. 
J"" K 1 G · t b'J" · b' t k d' · k 11 kt 8Hşvekll bıı hususla bir ce umut: rn uzı o oıııo ı mı ızza ·en hil ·u anmn - a vap vereceğioi bildirmiştir. 'ficll 
idi. Anlaşılaınıyan hir sebepten dolayı otomobil bir ret nttzırı bu bahis etr8fıodli Ame 

telgraf direğine ça.rpmı~ T'O kral Gazinin kafatası parça- rlka Birleşik Devletleri elçisi He 

lanmıştır göraşmOştar. 
Cenaze merasiminin yapılacağı giin yarın teshit edile- - ..... .., ..... ,_ 

cektir. Müteveffa Ga'.!.İ, 12 ~nhat 1912 tarihinde Mokke- Bohemya ve Morao-
do dijnya~'a gelmiş, 8 Eyliil 93:1 sene~iııde babasının rnfa- yadaki Alman Jııta-
tı üzerine Irak talıtma çıkmıştır. k / 

Mumaileyh zamaııın<la Sndabad paktı imzalanmı~tır. atı çe İ iyor 
Aukura 4 a ~. (Radyodau)Merlıuınun dört ya~ındaki ogln velialıttır. Çocuğun dört 

.,. Berlindeu bildiriliyor: 

1 
ynşıııda olması münnsebetilo kral naip1igini amcaznde"i 

Abdiililı1h yapacaktır. Meclis miin~e:-ıih ol~ıuıınna. rağmen lorinde asayi~in temiıı edilmesi 
per~eıııbo günü toplantıya davet odılecektır. üzerine B' Hıtler Alman kıtaa-

Bohemya ve Moravya idare 

Do8t vo knrtloş Irakın bu biiyiik matoıııiııe bütiin Ti.irk 

milleti · iştirak etmektedir. 

Elim ö~üm haberi; ilk duyulduğu zaııınn inanılmaını~ 
veyn iııanılmaınak iı:ıtenilmi~ ise de ba acının teeyyiic.lü 

üzerine biitün Ankara melıafili 'e Ti.irk milleti deriıı bir 

matem İ(,iiııo ghmi~tir. Biitiiıı resmi vo lımmsi unirelor 

bayraklarım yarıya iıulirmişloruir. 

Rei:-icumhur İsmet lııi>nü, ııaib .ı\ hdiilililha, Ba~vckil 
Rofik 8aydam, Irak Jfa~vokili .Nuri Sait pa~aya, Hariciye 

Lıodaıı bir kısmıııın Seski garni 
zonlarına geri çokilmeloriui em

ı 

retmietir. Kıtaat çekilmeye bnşla 
1 mıştır. 
'=-=~~====~~====~====". 

(23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMI) 

Sinema sahiploriue 

Çocuk varlığrna Aileleri il· 
gilendirecek filmlerle siz de 

Vekilimiz, Irak Hariciye vezirine Türk milletinin vo lıü- bu Milli ve mnşterek dttvııya 

kiı.metinin taziyelerini telgrafhı. bi uirıııi~lcrılır. 1 

e ll•şkıl ed ı ~ 

Odu~un A d f:>oı ~ • f8Ztnaktadır, na olu 
on ya sılahlı m1.1kave -
mette bulunacak . 

S" 
de ş 0:~ey Toymis, ihtilıH holin 
riye ~r. Akdenizde lııgıltz bah 

sıuın 0 

1 . _J iştirak ediniz ı 
~;;.....==...::====-=;.,;;;;;;;;;-= 

Ajansı ise bu haberi ingiltereRomanyamünase~atıı italy; Arnavutluğu işgal mi edecek 
yalanhyor b d. ·d · · b. k 
- Romanyanın Lond- · eren iZi e yırmı ın as er 

&ile b ' lh rnıyac ğı rol dolnyı-
1 assa 'rü k • tniJeL' r ıyeoın ehem· 

nllıden b hsetrnektedır, 
ıeıea· ı~l~r Cıhetten Observer ga-

1 { •Yor ki: 

~A~munvn J> ' F:'----- o Oııyanın hOki 

~.ransa Hava 
•1azır1 

/ngiftereye gitti. 
Ankara 4 

Londradan bil a a. (Rad)'odan) -
F dirıliyor• 
rarısa Bariui , 

Yare ile ve f re nnz1rı toy 
re ak r 

ısht ile Pnrieteı" ındeki bazı 
~· U "Ond 16tir Burada iki ~ rnra gel · 
tır. gun kalacak 

Yugoslavya Başvekili 
hırvat lideri le 

Ankara 4 n.n. [Ra<lyodaıı] - h • d• ld • 
:E'igaro gazetesi Hafay :l\[illet mocli~inin Hatayı Tiirki- ra büyüA elçisi Bük- ta şıd e 1 1 

yoyo illınk lınkknıtla bir karar vermek iizre bulunduğnnu reşten ayrıldı 

t kcntloriyeumı gelen bazı lıaborlere ntt'en yazmaktadır. Ankara a.a •Radyodan" 1 İŞ galin kralın mUVaf akati/e yapılacağı 
Goııo bu hnberlore naz:uaıı Antakya hudndundıı ınün- Bükresten bildiriliyor· / • A J Jı tt 

tazn· GO bin ki~ilik bir Tiirk kun·<·tiııin kararı müteakip 1 Romanyanın Londra elQişi 1 siJy enıyor · rnaVUt arın mu aVeme e 
Hatu.Y:ı n'CÇlllCk üzre lıaır.11' balundn&u llildirilmektedir. u_zifesi bı1ema gitmek üzere bulunacakları umuluyor 

" 5 Bukreeten ayrılmıeLır, 
Halepto de Türk komiteleri knruldugu ve bu komiteler Mühim bir İngiliz iktisat he 

tnrnfıııdnn Halopteki Tiirklere ynpılan eza ve cofa ilori gii- yetinin Bükreee gelmesine inti 

ı k k H zar edilmektedir. rii ere - ıtaatın nlcbe uoğru ilerlemesi rica e<lilecoği ya- vardı 
logiltere Romanvaya ı 

zılınaktadır. Bu kararın öniinıiizdeki sah günii verileceği ma karar vermiştir 
de illLYO olunınnktaılır. ) Bıı yardım, bilhassa eilAh 

Anadolu Ajan11nın notu: ve tayyare vermekle olacaklır. 

Anadolu njnnsı bu haberi tekzibe mezundur. Macar- Slovak 

Ankra 8 n •Radyodan• 1 da bulunması mecburiyetidir 
halrauıu yakında Arnavutlu 1 Asker ihracatı altı veya yedi ni 

ta uker ıhraÇ edeceği cöylen sacıda vuku bulacaktır 
mektedir Arnavutlar her hangi bir as 

Askerler Vagoaadan karaya ker ihracına mukavemet etmek 
Qıkarılacaktır. fikrindedirler. 

halya ıısker Qıkarma husu ltalyanıar hududa yirmi bin 
sonda 1927 ltalra - Arnavutluk asker tahşit elmişlerdir 

Romanya bir tehlikeye maruz halıraa 
muehadesini esas tutmaktadır. Oa;rnteler ltalynnın Arnavut 

A nlaf mazi ığı Bu ınuahtıdeye nazaran Arntı.\'Ut ı l~ğa . kral z.ogon~ıı muvafaka 
luk her tıııııgi bir tehdide maruz tıle ıegal edıleceQınl yıhmakta • • ı • • ı · • a ! hal/edildi 1 kalırRH 1 Hl yanın askeri yardım ıtırlar lngl iZ gemı erının Brali1tlavya a,a . Macar . M 1 1 e· . 'L. _. . . . -I ~~~::~ ~~~:ı::; .. ~:ı~·~;ı:.ı·:ı.~~!~~ . acar ar ı~!~!,eç ıdıs~t heyet~ Bogazdan geçmelerı ıçın Ro ,. g•n•oH#ind• •• 60 hin nufu-ı 10001 .a 4 a,a Radyodan 

b• d •• d lu bır araıi parçe~ını lPı ketnıı~ 1 OVakyadan f<ıveç ıksHtQılarıuden mürok manya iZ en musaa e lerdir •. Buna mukabil Maca lılf kilometre arazi . kep bir h~reı ticari müzakereler 
>. SlÖrüştü • t• dan bır ee\• almıyacaklardır j de bulunmak üzere Londrafa 
y~ltnra 4 a,a "Radyodan• IS ıyo rm UŞ Belgrad a,a · Matbuat tara 1 aldı/ar JI gidecektir 

lidel'i i~osıavya t•aevekilı Hınat 1 fıudan verilen haberlere ' göre --==-=~=======: 
'" R6rne ~u Sobalı uzun uzadı Ankal'a 4 a.a. (R:.ıtlyod:ın)lkiyo lıiikfımotiniıı miisaadesiı'alAk ... adar makamlar Yugo.slavy.a işgal Paskalyadan evvel 1 1939 Jzmir enter' 
er erıua., nıuştiir. Bu mu·ıakere .ır t . . I dra . ·ı·n Ga"enkonuıı \.nkaı·a\'S ile Slovııkra arasında yenı bır 1 
)} "'il(),. u.a eıı gazetcsıuıtı JOn • ı~ • l' .J. • <. , • . • • • • bitiril~cek F 

lalledij...,. ~ lllUhlOlif meseleler · . tıcarel hıldfı ımza edılıocıye ka 1 nasvonal Uarı 
S ... ııttır ınuhnbiri gazetesine QU haberı gıtıneyo bazırlaııuığını ve bu 1d Si k 

1 
'h tı 'J 

ır ı · ' Y c ar ova yaya yapı an ı raca ) 
1 Par Ilı · vernıektodir. Jıatlise ilo Romanyanııı nıukad durdurmıya karar vermielerdır Ankara 4 a.a. (Radyodan)-• bir milyon 111 üşteri- J ar arasında rvaurır ve Slovak 
h sa,.1 t t ·ıt k d<l a Budapeeteden bildiriliyor, . ğ d , usule geıı·r .... · •anı bir •esanu· t Roıu H . . 11·1z11·1 dera ını ngı ere mu u er. - ıııaırta<lı·ı·. ğra l ır 

.... ıştır • anya. arıcıya ' · · · · " Slovaknnın Mncaristarııı 1 nın U • ' 
Bu mllletısr B. Gafenkonuıı }{aınanyıı tı ilo tevlııd ottıgım ve bu Anıtdolu Ajansının notu M 11 . 1 d 

l'ek meselelerıu tlltn~ında müşte uıii~kiil bi· ~ . t d" tiiıtü lrnrura Polonya, Yugoslavya- Ajanıı; ~·uk·lrHlaki haber- •eık f'ltlj}I bııı kilometre arazi' a arınızı Şlffi( i en 
tı as~ıy . ·; ı \azıve e uş o • • 1 . T" k' ll'k <l \1 k ı b h 1 

IJt Dmtıktadır e ! CRrf'le t J·d' •] İ .. • .1 1ll ua iJtibak edeceğını Y0 Ol'ltı Ul' ·ıyeye taa U C ı;,ıt \'I ftcıır ll3Hll ısg fl ıı Ş ı'llT ayJllZ. l>ask 1 . Gö ~ a" ıı <. e ugılız harp geıııı e n ' h 
. ara bnl'ramıııd& uş ne rre J . . 1) ' . ... T"rkivenin iltihakı ~imdiden kısımlannuaıı Aııkanı ıue a- mışlır leg ıl Pd~kalyaı111u evvel I 20 Ag .. ustos _ 

20 
Eylu' I llıde d n soura rınm :\>Qma11Yava gıtwck uz- u . 

u evanı edilecektı ye • • ~ . m:· k . ·er bulunduı>uno yaz- filini haberdar bulaınamı,tır. bitirilmie buluoacak•ır. 
r • ro boğazlardan geçmesıno ı lll' mu ar 1 y 
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Yazan: Ş Çleviren: 
Ouy De 9 IIl 8 İ y e .Adnan 

Maupasant Ekimci 
----~~-~--~--~--=--·--------~-~--~ 

Bayan Orel çok muktesit bir oiyardu. Ba, nedir bilmiyorum? 

kadındır On paraBının bile kıy· ! Ben ~apmadım. Yomin ederim, 
metini bilir. Heua Bf•ntiminin bi· heberım rok, 
le ziran olmamasına dikkat edEr Kadın artık ba~ırıyordu, 

Sabahları pazardan Nevale - Dairede açtın • • Arkadae 
elan hizmetçisinden meteliğine lerına göstermek ıQın ve • • 
kadar hesap alır, atlamasına im -: Be k1'kd~r. güzel olduğu 

ııu gosterme ıc;ın , 
kAo 1oktur. Zualh kocası cep B' k t 11 h" h _ - ır ere aç ım va a ı ep 
harçlığını her gun karısından si bu kadar . 
aüçlükle koparabilir. 

Bir yere para serfettikçe ba 

yen ürelin sanki kalbi de bera 
her sökülür. Bir kaç gece uyku 
uruyamaz. Bey Orel dttima karı 

SIDB, canım bırak ŞU harisliği, 

kazandığımızı 1emedikten sonra 
niye ıaııyaruz der O, cevap 90· 

rir : 
- Ne oleca6}ımızı Allah bi· 

lir. Fazla mel göz çıkarmaz ya. 

Hem sen işime karıema. 
Kırk yaolarında canlı, temiz 

ekseri' biddetli bir kadındır. Ko 
cası karısını bu para hastalığı 

yüzünden çektiği sıkıntıdan ei 
ktl.yet eder. Bazen isyan etmek 
ister,faket korkudan ses çıkara 

maz. Harbi1e nezare\inde me· 
murdar. Ayni zamanda olduk~a 

zengindir de. Ne carekl bütün 
paralar karısının kasasında küf 

lenmeğe mahkümdur. 
Zavallı, iki senedir dairesine 

1amalı şemsiye ile gidip gelerek 
arkedaelarıoın alaylı kahkahale 
rına mal'uz kalmakta idi. 

Bir gün tahammülü kıtalan 

lldemca2ız karısile kavgalar ede 

rek nihereı ma~aıeların birin 
den ucuz te reklAmlık bir eem 
sire aldırmağe muvaffak olda. 

O gün daire arkedaeları bu 
reklBmlık ıemsiyeJi görünce tek 
rar alaya başladılar. Biçare Orel 

Kadın hiddetten tepiniyor 
a~zına geleni söyliyor, aile yuva 
sını cehenneme döndürüyordu • 
Nıhayet söylemek1eıı yoruldu ,ve 
şemsiyeden bir parça kesip de· 
lik yeri yamadı. Ertesi gün Bay 
Orel bı.eı iyik daireye gitti ve 
yamalı eemsiresiııi dolaba koy 
du. Arlık bu fena hatırayı h!ç 

düeünmedi. 
Akşam eve gelince karısı 

şemsiyeyi elinden kaparak açtı, 
hayra& kumaş 'ranık yerleri de 
delik deşik olmuştu. Arlık her 
şey bitmieti . 

Ne tamirine ve nede yanma 
sına imkan yoklu, hiddetinden 
boltezındao hırıltıdan başka ses 
çıkmıyor, elindekini evirip Qevi· 
riyordu. Kocası da ziyanı görü 
yor' kopacak fırtmanıo korku· 
sundan sersemlemiş bir halde 
bakamıyordu. 

Öace birbirlerine baktılar 
sonra bakıetılar, daha sonra er· 
kek göılerini indirdi ve delik 
deşik şemsiyeyi suratına yedi. 
Hiddeti biraz dinen bayanın bu 
sefer çenesi çözüldü. 

- Alaçak herif • . mahsus 
yı:tptıa değilmi ? Burnundan fitil 
fitil getireceğim. Dünyada renisi 
ni almam anledmmı ? 

Bayan söylendi, bağırdı, kü 
tör etti. Bay sadeoe dinled. BJ 
fırtına bır saattau faıla sürdü. 

Adamrn kararan gözündeıı baş 

ka hasar yapmadan nihayet 

yahnisi yavan olur. l4~ehvasınca diadi • 
üç ay sonra bu şemsiyede işe ya Bayan birey durunca haf da 
remez bir hale geldi ve eemsiye derdini biraz anlatabildi Hı ıJ 
koca nezarette eğlence mevzuu bir eeyden haberi olmadığını, bı 
oldu. Hatta eemsiye iQin bir de risinin intikam olmak için yap 

çok müteessir oldu. Ucuz elin 

mıe olabileceğini söyledi • 
şarkı yaptılar ve nezaret binasın BayanOrel bir ahbabının na 

da nbe~tan ak~nma kadar her· sihet ve ikazı uzerioe sigortadan 
kes Orehn eemsıye earkısını mı \yanan şemsiresi için tazminat is 
rıldanıyorlardı. temeğe karar vererek derhal ki 

Artık hiddeti son haddini gortaya gilti 9e müdürün huzu 
lıulen c Orel , en iyi cinsinden runa çıktı. Uzun uzun bayan O· 
bir ipek şemaiye almasını karı· roli dinleyen müdür bir yapış· 

.11na emretti. Alaylar canına tak kan kadından yakasını kurtara· 
etti~inden bıı emri verebilmie\i. mıyacağını düşünerek sordu '? 

Bayan Orel işin eaka kaldı - Kazanın nasıl vukua gel 

rır tarafı kalmadıQını anlayınca 

içi yene yana bir eemsiye be~en 

di ta elleri iitreye titrere de be 
delini Medi. Kocasına bu eemsi 
reyi getirip verdi 9e hiddetle de: 

- lete dünya kadar paraya 

aldıQ1m şemsiye, en ez bunu beş 
sene kullanmalısın dedi. 

Bu hadise üzerınede bay 
Orel dairede büyük muvaffakı · 
ret kazandı. Akeam eve döndü· 
A'ünde karısı endişe ile kocasına: 

- Şemsiyeyi bağlı bırakma 

dın 1a .. İpektir. Kesilirse karış 
men, kolay=kolay renisini göre 
mezsln dedi • 

Şemsire:vi eline aldı ve ee· 
ridi açtı, salladı ve birdenbire 
sapsarı kesildi. Komaeın tam or 
tasında yuvarlak bir delik gör 
miletü. Bu bir sigara yanıQı reri 
idi, kekeliyerek : 

- Buna .. Buna. ne olmue 
börle .• ha? . 

Kocası sakin ve baeını çevir 
meden ceup 9erdi : 

- Kim •• Ne •• Ne demek 

istirorsun ? • 
Kadın öfkeden bo~aluror 

ve -konueamırordu. 
Şem ••• Şem •. , Şemsiyeni 

rakmıısın .. Fakat sen delisin 
galibe . Bizi mahvetmekmi iıti· 
rorsun Y 

- Ne dedin Y , 
- Şemsiyeni rakmıesın de 

diğioi beua anlatınız madem ! . 
Galibıyetin kendi tarafına geçli 
Q'İni anlayan bayan Orel inançlı 

bır gururla anle&mağa bsşladı. 
-- lete evimin antresinde 

bronzdan bir por&manto vardır. 

Onun içine eemeiye ve bostonlar 
da kunur, geçen gün sokaktan 
dönüşümde gördüğünüz bu eem 
siyemıde oraya koydum. 

Ha , . Unutuyordum; bu port 
mantonun üstünde bir zarf var 
dır ki bunun üzerine mum ve 
kibritleri koparıp, kolumu uzat· 
ıım, dört tane kibrit aldım. Bi 
rinci kibrhi sürttüm, söndü, ikin 
ciainin yanmasilt! sönmesi bir 
oldu. ÜQüncO de ayni akıbete 
uğradı 9e nihayet dördüncü kib 
rit etee aldı Mumu yaktım ve 
ratmak için odama girdim, fa 
ket bir çeyrek saat sonra bir 
yanık kokusu hissettim . Bay 
ben ateş&en çok karkerım, derhal 
yatağımdan dışarı fırled1m 9e 
koklayR koklaya eremaı?e baela 
dım, nihaye şemsiyenin yaudı~ı 

nı gördüm. Ah bay müdür bakın 
ıemsiyeme bakın, ne hale girmiş 
görürormuımnuz. 

Müdür, sözünü keserek sor· 
na ~ . 

- B4yao. yeter anlaşıldı, an 
ıaeı ldı, 

Ziranınız ne kadardır '? 
Baran Orel ümid etmedi~i 

bu sual kereısında birden durak 
tadı, durdu ve nihayet. 

- Bey direktör siz kenıii dim. lete bek . 
SSenki adamcaılızı döğecek niz tamir etlirin dehe iyi. Mü 

mit gibi ,erinde fırladı, ruvar l dür bey redederek: 
lak yanığı, gözüne sokercasma Harır bayan, eemsife tamı 
uaattı. Erkek ıenemlemiı ıörle ri ile uA'raeacak kadar vaktim 
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Ata ti.irk 
Abidesi 
Maketi kabul edildi 

Mersinimizde dikilecek olan 

Atatürk abidesinin layık oldu~u 
ehemmiyet göz önfine alınarak 

fevkalAde olması için bir müsa 

baka açılmış ve iştirak edenlerin 

fstaııbulda Güzel Sanatlar Aka· 

Profesyonellik 
yasak! 

İŞ.ti.RETLER 

HELA 

Beden '1'erbiyesi Umuı11 
dür ı iiğün iiıı teşkilata· 

n1lil1im bir tamimi 

Bir memleke\in sıhhati ooı~ 
miresiyle alakadar olan uıı>0111 

haıaıarm ehemmiıeti inkAr edil' 
ffi Ü• mez. Baeka vil4ye&lere nıııart0 

Mersinimizde yabancı ieçi k•.-ı' 
farıladır. Deniz it!ikeleleri &etli,_ 
da daimi bir ihliyaç halli 
olan umamt helAlarm ih&if; 
kifayet edecek deregede ollll,,. 

demisindeki Jüri heyetine ma· tıei' 
kellerini gönderilmesi ilAn edil· Jstanbuldıı bi:' klO;> idare be· rimlzde beynelmtlel nizıtmnameler IAıımdır. Gerçi belediyemiz 
miatir . yeti ile sporcuları arasında cıkan d diye binası karşısmdaki 111

' 0' v e sarihtir. Buna aykırı şeklide ~ 
Müteaddı't he~keltraalar Ju-, lbtUiHtao sonra gazelerde bir kı danlıkta asrt bir şekilde O 0 

, v protesyonelllğl meslek ittlbttz e· b 
rı'ye eserler'ın·ı "erm·ı"ler ve ı·k·ı sım tutbolculımn para mukabHın mi helA yaptırmış ise de 

• 
11 

den şııbıshırı kendi takımları a a ,r• 
defada r f d'I . r de oyun oynadıklım hakkında ba r nun da duhuliyesiniıı rüz P . 

S e ~ze:; m.•e ır. zı yazılar çıkmıştı. Gene ortalıkta sına ttlorak bııolar vasıtasiyle pu olması matlup olan nellce1i ~ı 
on o ara ıırıye genç hey dolaşan bazı şayialara inanmak van ve knzanç temin etmeyi ku . remiyor. tsıanbul, Ankara t 

keHraelarımızdan Zühlü ve Hadi azım geJlrse k 1 lflplerimlzde gizli IOplerimlz için uygnn bulmam ve büyük merkezlerimizde bile d
0 

iki maket vermişlerdir. Jüri he profesyoneller bulunrottkta imiş. buna mUsa11da etmem. KulUp lda huliye olarak belediyece yil' p• d' 
yeti bunlardan birini kabul et TUrk spor teşktıatınıo, idman re heyetleri kulüplerimizin beden ra alındı~ı halde Mersinde • 

miş bulunmaktadır. Yakında in· ittifakı olarak teşekkOI ettiği gon terbiyesi kanununun birinci med ayni paranın alınması muh8~' 
şa 9e rekzi için ihale edileceği· den ltlbıtren bllnyesinln dalma desinde sarabutle yazıldığı gibi ki fazladır. Birde bUyük halll~ 
ni seviuçle haber aldık. •.smatör,. olduğunu biliyoruz. Be gençlerin tızik ve moral kttblllyet ı;ivarındaki umumi halA ore•

0
:, 

H k 
. den terbiyesi genel dlrektörlUğU· lerloln yUkseltllmeslne bir vasıta ise de bunun da susuzluk r 

a 1 ev} fl de nUn de gizli Ve aşik4r, hiç bir su olduğunu göz önUnde bulundura bakımsızlık rüzünden o cif' 
retle sporda protesyonelliğe mu- rak vazifelerinin memlekette uma dan geçenlerin malumu o•dılr 

Toplantılara devam saade etmlyeceğl muhakkaktı. üzere fena kokulerile sıtıb•~ 
1 

tör sporcu teşvik ve tanzim oldu dır· 

d ·ı · Genel dlrektörlO~Un botun umumiyeye muzir bir halde 
e ı ıyor ı kulOplere ve sporculara gönder- ğunu dOşUnmelerl ve ber sporc~ 'ı Bu mehzurlal'ın kaldırıllll'" 

Halkavi komiteler! toplantı diğl tamimi bu clbetl aydınlatan nuo da şııbsan yaptığı sporu hem nı ve hiç olmazsa münasip ııı• 
larına devam etmektedir. Evvel bir vesika olarak aynen sUtunlar sıbbatıoın korunması bem yurd 1 hallere bir kaQ umumi helJO'~ 
k

. . 1 mıza alıyoruz: mQdafaaı:;ı Jçln duba kuvvetli ve daha raptırılmasını gayretli tı' 
ı gun neşrırRt ve arı komiteleri I S ki' _ _ . • on zamanlarda gıızetelerde zinde bulunması muksadlyle tam lediyemizin himme&inden be 

toplanmış, gunluk ıeler 90 Qalıe 1 ti ed 1 d · k h kk • .. _ _ . o şar en yazı ar an ve ayrıca bir amatör rub ve zlbnlyetlyle me a ımızdır O 
malar uzerınde goruemuolerdır. Genel DlrektörJUlioe vuku bul .. n V~ -,; ır; u kabul etmesi icap eder. Bunun ~ 

Yeni halkavi reisi de Halk bazı mUracaatlardao, oyuncuları· aksini dUşUneo veya yııpırn ister -8-.----d-------,----~. 
e9inde geç t&kte kadar çalışmış mızdan bir kısmının maçlara maa lr a)' Q ge en •. 

şahsan sporcular ve isterse kulllp 
ıesef para mukabilinde glrdlk1~rl ler olsun ve bunların memleket den vapurlar ve büdcA üzerinde uğraımıetır. 

Halkavi komiteleri sık sık 
toplan&ılarına devam edecekler 
dır. 

Hal~eri Temsil ~omitısi 
Çocuk bayramınd 

bir piyes temsil . 
edecek 

Halkavi temsıl kolu ev9elki 
gün ev binasıoda toplanmışlar 
dır. 

Komite bu toplantıda 23 ni 

san çocuk ba1ramınde palavra 

piyesinin temsiline ve eimdidea 

provnl rı yapılmıısme baelanmış 

mıştır 

Pazar günleri köy ıemsilleri 

verilmesine kernr 9erilmişlir 

Zeytinci lik 
Vilayetimiz dahilin· 
de. inkişaf ediyor 
Şehrimizle Silifke yolu üze 

rindeki mıntekada yabent zeytin 

lik, ıey\un, harnup ve melengiç 

veya sokuldukları va kulOplerlo ~ 
birbirinden gene para mukabilin sporundaki emek, hizmet ve mev 1919 senesi mart ayı ioiı> ı 
de oyuncu uldıkları aolaşılmak kllerl ber ne olursa ~lsuo bunla lımir limauına gelip giden ~e:, 
tadır . rın biç birisi nıızarı dıkkate alın\ lerin milltyetleriyle sayıları 

Muhtelif vesilelerle tıao edil msdan bıiklarıuda nizami takibot tonilaloolerı yekunu şudur: r! 
diği veç ile bl'deo tPrblye 1 genel yapılacığı mubakksktır. Türk 118 adet 43279 safi', 

dlr~ktörlO~ll tt>şkilııtı (ıımaıö) vas i Keyfiyetlo hUtllu kulOplere Alman 6 • 9510 : 
fmı h z .Hr Bu vıısfın ne g•bı bu ve spo cıılttra tı:ıbllğ edllmeshılo Amerıkan 1 • 3037 

Felemenk 4 • 5669 " 
suslttrı ihtiva etliği nizıtmoamele tı>mloioi dilerim.. • 

logiliz 11 • 30486 

Okul ve Liselerde 
. 'J'alebe teşkilatı yapı laca k 

---------------Aynca gençli~ için ~ir ~e mecmua çıkanltyor 
Mnaı·ıf Vekaleti ınuhıelıf talı l leket halkının da kültürünü yük 

sil müe seselcrinde okuyan ço tıeltmek voıHo ini üzeriue elan 

cukların gerek kültür. gerekAe M.ıarı f Vekille tı a~ rıcn Vülgarı 
mublelıf ıhıiyaçturını kttreıl ı z syon adlı bılgı mecnıualtırı da 
mak üzere okullarda ınlelıe te 
şekküllcri yapmış 90 hazırlıkla neereımeğo karar vermişlir. 
ra b.ıelamıelır. Bu mecmuada muhtelif bil 

Üniversiv talebesi için ni giler herkesin anlıyabileceğı sa 

zamuamesi ha7.ırlanan Üııiversi de lıir lisanla rrız ıltı:>aktır. 

lsveç 3 • 2444 
lLalyan 16 • 
Macar 1 • 
Norveç 4 • 

Romanya 3 " 
Yugoslnvya2 " 
Yuoan 10 • 
Panama 2 • 

~0748 

518 
8464 
5652 
2893 
5317 

410 

• , 
,, f 

• 1 .. 
f 
.. 
• 
• 

İzmir limamndan mevsi' 
için~e yapılan i~racat 
İzmir aceuıalar birlı~ı ııe 

sine göre, me\'sim ıplidl\sıııd' 
25 mı..rt tarihine kadar liıJl~ 
mızdaıı ctış memleketlere 119 
ton üzüm ihraç edilmiştir. 

çe hafta ihracatı 358 tonduur, ı1 
ğındaki talebenin bülün ih&iyeç mck uoktasıııdun bu meçmuala M . . . .1 A111

' 

Memloket küllürünü yüksett te gruQlik teşkilatı bu tahRil 

evsı nın mcır ı ıracau ., 
ları ı karşıh1maya çalışacaktır. rın mühim roller oym1aca~ı '' tonu bulnıuşluı. Sc.n hafla 

aP,'aQlarının imnr ve ihyasına Or\a okullarda ve liselerde muhakkak A-örülınektedir. ıısı de 148 ton incir ihraç Ad 1 
" 

son günlerde ehemmiretle çalışıl ki taleb9ler için da yapılacak :\taarif VekAleıi mecmuanın ş r tir tmdiye kadar yapılan ~ 

makta oldu~u görülmektedir. leşkilAta ait maddeler yakıııda şeklini ve iQıue konacak yaııları muk ihracatı 32145 balyafll 

Bu faaliyet bilha888 ArpaQ, Sa tesbit edilecektir. &eslıit elmek üzere yakında mü liQ' olmuştur. J 

k T O 1
. b Gençliğin oldullou kadar mem him bir toplantı vapacakllr. s h f 5 b,ıı ar, ece, eeme ı 9e u civar 15 ' ou a ~a içiade 91 ------: :~~:::ı~;~~ nazarı dikkat• Karşılıksız Hususi idare borç-j Mektep doktorlari o•m~~.,h::~.:di~;~~'!r. ıı.ı1'( 

bud!:::~a,:d::i aze~~~~~a:~::!:~ı 1 lan mu~ak~ak o~enecek l b ·ı :::ı,~~l .<!:ı~;.·~. ·::··:2t:;:ı 
Melengiç eA'rQlerı da Antep Ta e e ı e daha ya- (asulya ihraQ edilmietir. ,ı."'l'sıl 

fıstı~ına ae•Janmektachr. 9:l4, 936, 336 yıllarına ait o k d , ... k d firallerında ıki kurue bir ,o• 
Zeyluolarımızın islAh ve lup seneleri hususi idare büdce rn an a a O ar me kaydolunmuştur. 

zeytinliklerin ihyasını istihdaf !erinde karşılığı olmedıQ'ındam l olacaklar I Sıtma mu·cadefıssı·ne bu .,11 
eden kanun bu rağbeti artırmış doları ödenmemiş bulunan borç 1 J 
tır. Ziraat dairesi göstermekte ler bu yıl büdcesinden temin Maarif VekAle\iniıı Bon verdi de ı lr 
olduA'u dikkat ve alakayı deha edilecek tarifelerle behemhal 1811 o unacaı 
ziyade artırırsa, buraları geniş ödenmesi kararlaemıe 9e bu ka ğı bir karara göre, lise ve orta e Sıhhat ve içtimai mos' ~ 
bir zer&in mıntakası halini ala rer vilAJet husust idarelerine okullarda tl:llebeoio sağlık duru vekalelı bu rıl da sıtma ı:ıı 
caktır. bildirilmiştir mile meşgul olan doktorların delesine devam edecektir. 

boş değildır. Söyleyin ne kadar güzel, ie&e faturayı ödemesi lolo bu vuıfelerinde daha faıla mee VekAlet bu sene a1r
1011 

istiforsunuz'? vezneye bir de kAQ-ıt gut olabilmeleri için mesai za ya, Kargı, Çivril ve Galibe; da birer sı\ma mücadele I 
_ Fakat . • Şer • • Zanne Bayan Oret kendisine uzatı manlerın teBbitine karar veril si açacak ve Bozkırda 8ıt I 

derimki'? Bey ben bu iete bir lan kAğıdı keparçasına aldı ve mietir. bulunan 17 köyde de sıtma•' 

şey kazanacak değilmi. Bir 
yapalım .. 

Müdür: 
- Nasıl'?• 

- Ben §AmRiyemi tJir tam ir 

cıye gölüreyim, yAptırarım. Rize 
'1e feıurayı getireyim, mu9afık 

mı Y 
Mükemmel 

dıearı fırladı. SokAkta bayan Buua sebep de okul dok cadele mıntakaeı içiue aısr.9~ 
Orel elekleri ıslık oalarak koşu ~ 
ror •• Koeayordu. Ntllayet ~ok tor!: .rının günün ancak Jerım Yuvanın saadet ve vıır 0o 
şık bir eamsireci dükkAnına te vera bir saat gibi kısa bir zama 01 doğuran, Aile dllğOOJ 11 ıJ 
!adüf etli, Büyük hır gururla nını okula ayırmalarıdır. kuvvetıendlren çocuktur. ço' ıı' 
iÇerıye gırrli, tezgdht•ıra.' Veııi kararlıı doktorlar talı ğıı sev. S .. vllmt'klPD mııb~

1

sl 
' - Hu eemıııyeyı eıı ıyi bır 1 ı 
rpekle kaplıracaktır. Fı}il\tı me9 benlıı sıhlıt 9azi1eliyle dAha ye bikes ytıvrulaı ı da batırl11 • ,,,e 
ıuu t1ahs değildir. Ancak enoa f kınd11n mesgul olmak imkAomı da bir llra ver Çocuk E:;lnle 

Karumunıt Uye ol l 
halı 9e eu İfi closindeu olacak buhıcaklerdır. 
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_ SAYFA 3 
----~--

Ankara 
Radyosunda 

bugankii program 

YENi MERS(N 

KölBiirün Toprak Altm~a gaza ta~vili ilk defa olarak 
Sovyet Birliöin~e tat~ik mevkiine ~onul~u 

MERSiN 
PiY ,L\SASI 

Bundan elli sene evvel, bO kömürden gaz ihracı için,' bu- ......... 4-4-939 (• -~ ....,,..._ ""'•"' 
1.. . yük rus alinıi Mendeleev, şu yük istasyonlar kurulmakta- Pamuklar 

Utluye R•dyodifnzyoo tahminde bulunmuştu: Bir gUa dır. Klevl•nt 
poataJ,,rı Tü k' R d ı k o o t k M d kx U il de daha 

Ku S. ıKu 
37;40= 

Ank ı r ıye a yoıu. ge ecek, maden öm r opia a en vm r n n Dağmalı 

•ra Radyosu. ten dışarı cıkarılmıyacak, fa- topra1': altında iken gaz ibra· Kapı mala 
DALGA UZUNLU<:iU kat, oradıı. yerinde, mahrnk cının bir çok bakımdan büyük Koza 

3~ 
35 i 
7,50 
yok 

35 'f ~39 
bJ 183 Kcı. 120 kvv gaza tahvil edilerek bu gaz bo iyilikleri vard.ır."Evvela, ekOco İ Kırm• 

1 
_ 

2Ô ı<' Q. 19.74 m, 15195 Kes •. rular vssilasiyle çok uzak yer miktir ve mahrukun maliyet 1 Kozacı parçagı d 

9465 
vv. T. A. P . 31,70 m lere nakledilebilecek. fıy tına büyU1< mikyasda indi Buğday- av ar ·o 

Kes. 20 Kvv, Maden kômUrUnUn daha r i lme~tedi . Bu suretle elde edi Sert anadol 
4'~0 Çarşaoıba S.4 ·1939 topra k allındn iken gaz ihracı len gaz, normaldon 3 iUl 5 defa Yum.u~a~ d i,·25 

l2.:ro Pro~ram il k defe olarak, son zamanlar daha ucuza malolmaktndır. Bu Y~rlı ug ayı 37 -
12,35 TUrlı MOziğ i de Sovyetler Birliginde tatbik tarzda gaz çıkarmada iş veri Çavdmr 4 ,.> 

faalanla~ : Vecihe, Cevdet Çağ mevkiİne konulmuş bulunmak mi, madenin ihracı esnasında AnadolAyulaf 
' Rehk Fersan. tadır. ki iş verimine nazaran; on yir rpa 

Okuyan : Radife Neydik BiltUo dUoya te\<nik tari· mi misli fazladır. Gorlovka Aoadol 
1 ·• R hinde birinci defn olarak, 1922 tecrübe istasyonunda bir işci- Yt>rli 
•ı · • · • ast pe"revi. . . Nohut şark 
~ - Refık Fersa "'R t s0nesınd~, Lısl çansk.ta .,_u saha nin aylık yasati iş verimi, :JOO 
kı - Ya . nın - as şar da f l dol kd hir tecrnbe istasyonu tesis ila tlOO ton kömUrU bulmak· asu ye ana 
3 - U· ı,· lbı cıhanı ateşin. Yulaf yerlı· 

u h olundu. 1933 senesinde. ter.rU tadır . 
Sevrn d' ra im - Rast şarkı - Mercimek ıark 

e tklerimle gönUl avut- belerin sahası genişletildi ve KömUl'den toprak altından Sablep 
nıa . bir çok havzaya teşmil olundu doğrudan doğruya gaz çıkarıl. 
4 - L . Bu tecrübeler, her tarafta, mu ması. memleketin enerj~tik Tatlı çoğen 
g·b. emınin Rast şarkı • Sazın vaffakiyetli neticeler verdi, -ıe mahruk kaynaklarını bir kaç Balmumu 

5
1 

_
1 sinem dahi. Cebri bu yolla yüksek kaliteli gaz el misline çıkarmakta ve bu sayf\ 

6 .. Cevd?t Çağla Taksim. de edilmesinin pratlk imk~n- <ie, başka tilrlü istismarı mas Susam 
lbrahım efendi - Mahur lerı tahakkuk etti. Rn tecrübe rafını koruyamıyacak kadar Yapağı 

Şarkı - Sabah ı s· h 7 _ l . 0 un. lerin en ehemmiyetlisi, Dnoetz ufak kepasitali maden kömti- ıya 
brahıın efendi • Mahur saz havzasında, geı.ıç ilim adamı rU damarlarından istıfade olun Şark earnaiyi. 

13 o Skafanın idaresinda yapılmış ması mUmkUo bir hale gelmek Anadol 
Bja'n~ M1;1m\eket s11at ayhrı ve ısyrıca maden körnUrU kim tedir. Aydın 
eri, ve meteoroloji haber, ya enstitll Onde de teyid olnn Toprak altında kömUrden Yıkanmıı yapak 

13,15 14 
M . ( . . muştur. gaz çıkarılması sayesinde, sen Güz yuou 

h · Uzık Rıyasetı Cum Toprak sathından 1'20 met tetik yolla, benzin amonyak ve Konya malı tiftik 
ur Bandosu - Şer • Ihsan KUn re derinlikde ateş9 verilen kö daha ıJair kimyevt mahsuller Yozıat 

~er ) • 
1 mUr damarındaki fizik ve şi- de elde edilmektedir, Bundan Keçi kıh 

- O G · 1 :J _ J~h uıı on - Marş . mik tahavvUlleci trkip eden başka, bu yolla elde edilen gaz 
nı ( V aıın Strauss - V,Uytına ka sovvet alımleri, yalnız bu top yüksek fırından geçmeden ma Pirinçler 

3 
• .als ) . rısk altı yangınını dırija etme denden demır çıkarılmasındft Muaş 

Auber - Tacın elmasları yi deığil fakat ayni .ıamanda da kullanılabilmekdedir. Ceyhan 
~~rasının uvertUrU elde edılen gazın terekkUbUnU ÜçUncU beş yıllık pl~n mu Çay 
d S, Jones • Geisha operetin de bır nizam altına almayıde cibiac~, toprak altında kömi!r- 'Kahve 

en potburi öğrenmişlerdir. 1934 de Gor· den doğrudan doğruya g~z ıs- Badem, çekirdek 
lS,30 Program ıovkeda, laboratuvar tecrübe tihsali, mUstakiı bir endüsri içleri 

4,12,5 
3,ö2,5 

6,50 
15,19 
36~5 . , 
4,.?0 
10 
10.11 
69,70 
10,12 
18,50 

yok 
47 
45,46 
52 
s0.85 
yok 
117 

129 
55 

19120 
18,15 
4>90 ı~340 

10~ 

5 NIS.\ 

1 l t 
Gülnar Sul~ ~u~u ha~im iğ'noen 
Orrıı; ,, cl.1 İ Sİllİll 311 111 I' l ht cılcHI l u ka • 

.\li oğlu hı ah m vf• ar ~a il şl rı Hltı h ı . 
1azuıirı~l d .. v:1:ı-111m ciuru~masın a 
k::ra Ali oğl u ıhraiıimıı ık( 11-t~ cin l lıu 
lunnwş \ 'f' cfav• ı ı yt• İİZN'İu de Hltıla P llP\ ~ 1 ~ 
miş oldıı~ ıı n<la ıı h akk ıd ' İl'ılı z Pd lr g \ap 
rarırıuı h l\u ~ usulu 11 uha ı t lt r i 1 · ı ı ı ı r 
'.ı 1 ı ı ci 1 aiti• s lllllCİhiı CP 1 3 (il ıe\ µ 
"erıft'rPk dur. ~uı:t 24 4 939 p r l ~i g n ı l 9 
za •.a lık olu111Juğu 11cldıı ııı 0z ll · gli ı v 1 "'ı ı l '/, 
zat lı aıır lıulırn lu~u VfY ekil µö rtl i' l 
dirdP gı):ı p karar ııın kaltl& ı c ğı · k i h lı • 
mulı ~ kt'Ult'llİ:! gıH.hllld~ ('Ptfl~, 1 f ıl l' g l Ol ğ 
ma~amma ~:ti o olnı ~ iızpr~ l:lrı oı. 11r. 

f . 
i L A 

Yeni mersin gazetesi müaürüyetine 
1 ıa 

i 3 
Tetrsu:-la lf ız ı •·ıl r kol ~ l f ~i k 

ı 4 3. 1 9 ·~ ~ t rıhindP uı· I ğu ı uz o ... 
tar h irıdP. ffl slı f>lliğıı iz ı v bıle · ~ 
ıu t l ıı lı a t ı K ,. m ~ı I ~ < ı g ii z 1 "' M h ( l . \ i y l -
m tt ıı ı e ıı dt> vir Pyh·dıtıimiıı gazrlt •zlt> ılfl ı 
rnlıwı~ıru sayğılarımızla clil.-ı ·z 

\' ı -• 

Muzaffer M hmet Kemf\I. Adı güz 1 Ali Acar 

i l A 
Tarsus icra memurluğundan 

93u 
801 

u bh 1 

606 
Tapıı No. 

36 
farihi 

agustos 41 

kıymeti 
h nenin temamı ( 4oOO) 

liradır 

Cınsi m tr 
bır bab hane 

ma müştemetat 

sınırı 

canibi yemiai ömer boc dan 
Qsmen çavu veresesı c nib! 
y sari mulla Must f v resesı 
ark sı ve c pht>sİ tariki om 

Al.~c .. klı: K rılu-ır lıiİ)i ğu 1 d .. u ·Ih ızı · kıı e 

lıorclu : ~aub r I.th u~11 K. ti 11 Salıh kızı ~ ıft ' . .. " 
Naz1f P , o HPf' oğlum • hntfll n c.-p 1e 111 iP , 

Fericltı, ~ ai nıe 'VP. llnı i. t•. ~~,35 MUıik (Balo mOziği Pi) !erinden sonrs, tesis edilen haline gelecektir. Sovyetler Tatla badem içi 95 
,OO Konn~ma yeraltı tecrUbe istasyonundan Birliğinde tekniğin bUyUk in- Acı • • 6l ti~ birinci artırm:inlfl ~ apı la('ağı ~(.lr, giın, 

l9,~5 TUrk mUziği (Fasıl he bir buçuk sene içinde, endUs kişafı, bum1 mUmkün kılmak Acı çekirdek 39 8•5 939 paı ei hsi ~;nal 9 darı 10 kadar Ti '-U. 

Ceı~ı Tok litsden 12 milyon merre mü- Sovvet hükQmeti, bu işle lçel ·• 75 S ·1 1ı scı;ıl 9 dan JO k· d T Stl!S ·er d 
Yetı ) tride istimale yarar birinci ka tadır. Urfa Yaiı 90 95 

1 

ikiııci :ır tı r manın ~:q.ıl c ~ı y r µü ;'3 

20 00 . HPs ve arkadaşları. ----------------
' Aıııns b kabı gaz elde ~dilmiştir. en önde g ı tmiş ve bu yolla gaz no·· betç·ı 1 1 - işbu f?Avri menk1o!Qn artırma f&rtn si 8 4 939 t r hın 

le . ' meteo .. olojı he er k 1 den itibaren 9l:l9·801 'llo ılo tarııus le 8 d J in u ye a 
2~·ı , _ıiraat borsası (fı yat) Doğ rudan doğruya endüs- istihsalini nıUmkin ılmış o arı sında herkesın görebilmesi için açı ıır ıı!\nd ,a ıh 0 n r 'l 

ıl.) Türk ınUz'ı~·l ri içın çalışım ilk yeraltı gaz ilim adamlarım. ezcümle Ska Eczane ı tazla mahlınat alınak isteyenler ışb:ı ş rtn .n y ve 939,ao1 o a 
Ç ._ I numaraııile rnemurıyetimıze mürac ıtt etm lıd r 
ıtlanlar : Vecıhe Fah'ıı·e Fer·- istıh ali istasyonu, hu tecrti- fa, Maleev, Fılipoz ile bunların 2 - Artırmaya lşıırnk tçin yukarıda yazılı kiymetin yoz e 7,5 

~il ' 1 f 5 Niaım 930 da niıbe\inde pey veya millı bir bankanın teminat m ktubu t vd 

0
2, Refik Fe!'sırn. belerden sonra, ı9 :l7 kanUuilyakın aıkada ş.larını,. m_ uhte ı - - ~' edilecektir. (t t4) 
il 1 İSl lKAMET Eczanesidir f k 

S 
Uyanlar : Mustafa Çağlar ve evve lıncle Gorlovkada işleme · n i şanla ı l ı ta tıf etm1ştır. ·3 fpote k s~hi bi lacaklılarla di~cr altı. rndarl rm ve i ti 

eıneh t ô ~ 1 t B . t hakkı 11\biperinin gayri menkul flzerindek hakl rını husu le t e 
l 8 zdeus3s. ge açı ış il'. u ıs asyonun Gu·· ven Osmanh Bankası ., masrafa dair olan iddıalarını i~bu ılan t rıhınd n it r n 

- Okuyanlar _ l-IUzzam pe~- vardı ğı gaz, civnrda kain kok gfln içinde nrakı mfl ııbıtleerıe birlikte e n iyetı d z bi dı 
-s ı· L AA N • ıcap eder. Aksi blllde hakları tapu sicilile s bıt ol ı ç s tı 

re i. kimya fabrikasında kullauıı- Sı'gorta Sosyetes'ı nin paylnşınası ndan h rıç kalırlar. 
~ 4 - Gösterılen günde artırın ya 1 tirak edenler ,ar ır ş t 

- Etem f maktadır. Bu istasyon, işleme Memlekette tasarruf ha namıini okuınuş ve ıuzumlu mlaumat ımış ve unı rı t ınam 
k e endi - HOzzam car ı 10 ı ti A' I · t d ıt·b ı ı ı ·E •.. ~ ''F3 tıaşladı<rınd;ı n heri, 30 mil · 010 ra ı ı e sıgor ası . f h' kabul etmış a ve ı ar o unur ar. 
a 

Şın çeşmi m hasreti nıe. "' n I reketınin inkışa ına ızınel fi - Tayin edilen zamanda gayrı menkul Oç d t ba ır dı t ı 
• Uct· yon metre mikdbı gaz vermiş hakkında bir misa arzusunda olan Osmanlı Ban- ıonra en çok artırana ıh ıe edılır Aoc k arını bede ı 

1 Hesaııı MO t ıı ıymetin yflzde yetmış boşı ı bul ı z veya atış ı e ın 1 c 
kı G'ıtt·ı "ar .. nlde· ı . S ear şar ti r. MI~ nL A S d " (T f rOchanl olan diger alnc kh ar bululıupt beJel bu 1 r n o g yrı m 

.J " 
2

5 kast, ile an tgl ttS!trrU kul ile teminedilmış lllac .ki ırı nın mccmoundan t zla açı a OD Ç k 
4 • Şe k · b BugUn, Donetz havzasındu 30 yaşında bir kimae ae Cüzdanı ) hesabına tevdıat artıranın taabtıcıdıı b kı ımak nzre arıırın on b g 0 d h to t 

\1 · ı eyin ·Hüzzam şar "ddetle 5000 lı'raya aı'aor· ve on beşinci gunö aynı s tt P1 • • k 1·1 K l ... ı· SC'''Bn sk, Gorlovke, Kur .. kv ne mu • ) k ' 1• d · ı ı 11' • U d " u f d yapan ara UI' 8 ıt.eŞ I 681 SU· t:ıedeli satıf iateyenın 1tıac gına rücbaoı olAn <i ğe a C 1 
fj Şd e lalıhim at olursa bu müddet zar ın a menkul ile temin edilmış alacakları mecmuunda fazlay 
' - Vecih K . kada ve ayrıca Mosl{ova civa her •ene 193 lira ücret öder. reli le ttşağıdaki ikramiyeleri şartıle en çok artırana ıhale edi r. Bôyle b r bed e d 
6 • - anun taksimi, rında, dah" topı·a 1 • altında ]kon i t · k · t· b di' • HU u ıt. Sigortalı vadede hayatta iae evzıe arar varmış ır, ıhale yapılamaz ve satış ı.ıle ı ış r. 
S ' · · - ııam TürkU - 25 6 _ Gayri menkul kendıııno ılınle olana.n kıms& derhal v ya 

anada yept 5000 lirayı bizzat alır. Sigorta Keşideler 25 mart ve ' verien mtıh et içinde ı>araJı vermezse ıh lo . k r rı t lıo ı a k 
7 U . ırayım ıınci vem. 1 1 1ı. k • •·if• bulunan kım r tm " o i • dı Al ~ 8 • h vadeden mesela aigorta o - Ey!Ol tar. ı' hİnde icra otunar.ak aendis!nden evvel en yo so .e ..... e y u 1.1 tmedln A kU d" Yurdun Direği bedele aımag-a razı olursa ona, r.ızı o m , vey b .ıu h n 
şarkı • Bir • Cem r 1 duğu tarihten bir sene sonra ve her b:eşidede ıışağıdakı 00 beş gnn müddetle artırmaya çık rılıp en çok ar ır n h le cdı r 
R _ ~ı vefasız yare. ÇOC:::rCTK. ı , vefat ede.ne aileai aşağıdaki iki ıhale arasındaki rark ve g çen gOnler ıçın yaz le 5 den he a > 

<V USt8fa ç . İkramiyeler dağ1tıl8 (!8ktır: olUD!Cak faiz ve dijter zararlar ayrıca hükme lı Cet k lm sızın 
"arkı _El ııvuşnn .. Nıkrız Yuvanın UK $enlihidir paraları alır; muriyetimfzce ahoıcfan tahsil olunur. 'i83 , 
'ıl mas 1r1 TUrk liralık · l2 · ren. senin yUzUnU gö Sigortalı meblağın 2004 numaralı ıcra 'C ifl s kanununuo ı ıcı rn dd 

% 10 u derhal ... lira 500 1 adet T. L. 1000.- sınin 4 unca fıkrasına tevfıkaı1 bu gayrı ın nkul s h p ri 
9 - Şevki beyin _ . Çocuğu sev! 24 •ene miiddetle 4 ,, ,, 250.- bu haklarına ve hususıle faız ve. m.,s I' fe d.ıir olan 1dd n ı 
• Kış geldi fırak. Hıcez şarkı ' Kimsesiz boynu bükük her •ene sermaye· 5 ,, ,, 100- rıııı ıtan tarıhinden ıtibart•n yırmı gün ~çı de VI' kı müsbi 
~O - Şevki beyin _ Sa k nin % 10 irad ola- 2

50
5 ,, ., 

2
5

5
0 .. -. telerile bıldirmeleri n s1 h ide hqkll\rt t pu sicile ıle s ha 

ısi. z semn- !yavrulara kurtarma için1 ı rak;.. SOOX24 = 12000 _ ,, ,, _ _ olm~<iıl<ça satış hedelinln p yl ş n s nd h r ç k laca l rı 
2 lfılda bir lira ver· ÇOCUK; f Vade gelince •İ· Ceman 8f> eded TL 5000. cihetle al ı kadarlarııı işbu ma id n n m z Or fı uııslııa göre 

l,Oo Memleket ı:mat aya k .. I! ı tortah meblağ 5000 h »l etmeler i ve deha f zJ ı maıu n t alnı c istcy 1 r 11\ (J rı· 
1

Esirgeme orumuna uye o , l'ürk lirnlık ikram ıyt> . 1 r 
(; , O Konuşma · lira 17500 ' 93»-801 dosya numarası e r rsus ıcra mC'm11 i ğ1J ·ı 

2.a. ls 'c- Sigortalı meblağ, ancak Aile sandığı hesRbında- mllracaatlari iJl\n olunur 
hi;

0 
Esham, tahvilat. kam ve Ninni ıigortl\nın vadeainde, aigorta- ki mevduatı kur'anın keşide 

~1.25- nuk~t borSHSt (fiyat) 5 • Sclıneider -Tıırol dağlarırım lı berhayat ise kendiainc, •i- edildiği tarihe tekaddOmeden 
21,80 Naşe~i plakla~ - R. halk şarkı ve danslarından pot gortah vadeden evvel ölmüt 'iı ıtı ay zBl'fında: 

, 11- 'i'emsı ( Dengı Dengine ise hak sahiplerine tediye- T, L. So.- Türk lirasın-
l\Olh d puri. d·ı· "' ·•ıe i ) e 1 ır. dnn aşağı düşmemiş olan her 

1 aıan 6 • Mai azar · Sereoad MÜMESSiLİ . 
22,ıJo ~. Remaı TözPn 7 b ki 1 mudı bu keşi delere ışti rak 

lll(h k ( - 8enatzky • Be e er p~rıs Vasfi Orgum edcektir. 
- Ş f • t·/ KUçOk Orkestra - filminden • Neşeliyiw şar-

1 - v-v- • ecip Aşlıın ) kısı. 
8 lter 

UvPftflr Noııck - Romantik - Leopold - ıspanye melodile 
2 - Azzo . ri • Potburi. 
3 -J Stnı ·Sabah şarkısı 23,QO Müzik ( Cazhant - Pi · ) 

· rauas 
4 - Fraoa Ab .. Çardaş 23,45,24 Son ajtıns haberleri 

t - Ormanlarında, ve yarınki proifram. 

Yurtdaş 
Kızıl aya 

aza ol 

)1 aa r ı f ~I iitl ü rl ii ğii ııcl ~u 
M•arif müdürlüğü içiu 

icarla bir bioa tutulac•khr. 
Evlerjni icara vermek is

tiyenlerin maarif müdürlüğüne 
n:ıtlracaatluı rica olunur. 

Seker Hastahğın~a muztarip olanlara 
Ş işnıanlanıakdan Çekinenlc1·e ıll üjde 

.\sri ~~mtıl Fururıu h 1 hlİ\ (l 

Dii1.1iı ·r · 
ÇAVDAR. EKMEGİ 
Y p Htğ.ı ht1Şla Hl!ı>llr l f {' 8UllllZ. 

Mersın ; Sılıfke Codd si 
E\1EK ~U HUNU 



SA~FA 4 
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1 l A H 
f ÇEl Hususi Mu~ase~e müdürlüğün~en 

Cinsi mevkii Numıırası Yüzde 7,5 leminaıı Muhammen B•·deli flududu 

DükkAn Kızıl murat mahallesi 3 

DükkAn ,, ,, 
" 

Dük An " " " 7 

OiiLkAn " " " 9 

~lederese arsası ~lüftii mahalesi 28 

Yıkılmış 
OiikkAn 

Zorbaz hark 
mahallesi 

7 odah Hindi Tekke mahallesi 
t~k kesi 

42 

41 

8 odalı lıarab 
kilist' 

Cıpla k mahallesi 3 

Hağ ve hane Kalburcu 96 

Bağ ve ev Namrun 

5 

lb 

!Jo 

33,75 

75 

30 

ı f> 

52,50 

52,50 

42 

15 

Lirn 
200 Sağı e~ki hamam havlusu, solu 

il usııs i mu lıas~lı ••de dii k kanı, 
arkası tıski !:amanı havlusu, 
öııii lariJ..rnm. 

4:(' 0 Sağı, ~olu husu~i muhasebeye 
ail diikktiu arkc;sı ~ski hamam 
havlusu önli tarikim. 

450 Sağı, solu lıususi muhasebPye 
a il dükkan "·rkası eski hamam 
lıavlnsu, öuii lal'ikiam. 

1000 Sağı yelolu hanı, solu hususi 
muhasebeye etit diikk~n, arkası 
ırnıa~, öuii larikiam. 

400 S· ğı solu lal'İk ia ru, önü karaca 
aslan, ve Hüseyin karısı sic.Jdi
ka, arkası DH~)·danlık. 

200 Sağı arsa, solu ScıJih oğlu SP.Jim 
diik~anı <ırkası ırmak, önü de
ğirmen lıarkı. 

700 ~etğı tariki has ve~ buhara tek
k~si, :.rk.1sı tarikiam, önii s~ıa 
nH li hasarı oğlu Ahnıed. 

700 Ş:ukan kızıl oğlu· harı~si, gar 
btm tarikiam şimalen Tarsus ve 
lö5yen lrnnesi, ceııuben tarikiam 

600 Şarkan tlertı, garben gand~li, 
şiuıalerı kuzucu artın, cenu ben 
tarik ve Nuri efendi. 

200 Şarkan yol, garben Rasim, şima 
len yol cennben 11.ılıl ve çahlık. 

Tarsus akaratı Hususiyesirıden )'Ukarıda cinsi ve mevkii ruulaarunıen hedefi ve teminat tulaı·la
rı yuzıh on parça g8yri menkul Plll\'al mülkiyeti 6 . Nisaıa. 939 tarihini raslayan per~embe günü 
saat on beşte ihale edilmek iizere içel Vila veti daimi encii men ince artırmaya konulmuştur. 

isteklilerin belli fl ün ve saaua teminat mak lJuzu nu hamilen sözü geçmı eneüme1ae baş vurma-
Jarı ih\o olunur. 22 -26-31 - 5 

Dikkat 
Ülgen ıtriyat deposıında 
Seyyar ondüleci fennin en son Elek

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

Adres: 

Permenat 
Saç: keame 
Masa ondüleıi 
Su ,, 
Saç boyası 

Lira K. 

2 00 
30 

50 

1 25 
2-6 

Uray caddesi No. 24 Ülgen ıtriyat deposu 

Ondüleci 
SEYFi 

Pazar gOnlarl Emniyet Otellnde bulunmaktadır. 

111111------------------------------------- ~-----------------

J[Ni MERSiN 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone T iirkiye Hariç 

Şerait ) için için 

Senel il\ ı 200 Kr. , 2000 ,.. 

Altı aylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık 100 Yokll: r. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. ---------------..... 

1 Sağlık 
Eczanesi 

----1 Ü L G E NI---~-

Ülgen Kolonyaları 
Cilde tazelik ciğerlere kuvvet sinirlere 
suhunet verir. ÜJgen kolonyaları, üJgefl 
losyonları, ülgen kremleri, ütgen briyan· 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaları ve sıhhi levazımatlarını ehveıı 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

URA Y OADDERİ NO. 2"4: 

1-- ÜIEen ıtriyat deposu 

ı:······················~·: 
• Türkçe-Fransızca-lngilizce : 
: Almanca dilleri üzerine S 
i Resimle ! 
i Büyük LUgat ! 
ı: HABEU gazetesi n1emleket kültürüne S 
I • ®O~ l}:f)0~1MJ~ır @lL~/AfK{ l\D~[g(Rı~ : 

·• ' : 11 Mayıs 1939 , 

' : Tarihinden itibaren her gün HABER • 
: gazetesi içinde forma forma bu kıymetli S 
• eserin neşrine başlıyor. : 

: Eser hakkında fazla tafsilit S 
ı : almak ıstiyenlerin • 

l
• ''fstanbulda HABER a-azetesi idarehanesi,, adresine : 

: bir kartla müracaat edebilirler • 

~························· i L A N 

lçel Def ter~arhğmoan 
Açık hıılurıaıı ıalaakkuk şnlwsi telıiiğ memur ... 

ğu i~i u 7 4 939 Cunıa giinii saat or da mfü•:•: 
Laka inıllh a ı ı yapıl acağuıdan Hlipl .. rirı kauutıl 

C\'~afı haiz • · llerirı <l ,.) ki v• si k alaı·l ı hirlikte nıuaY 
yen z m ,ırıdarı t•vvd deft~rıl ~trlıg J miİl'dC crnl eı 
ı ıel .- ri ila n olnrıur. · ı 2 

i ı a n 
Mersin Belediye riyasetin~en 

Ht>lc•di~ t~ Gaz clt1 Jll>!'ll civarrnılH \'~ haleıı Kr orıl 
uwdt>ı ı i depo Pd ilmektP o l aıı ~759 mPtro murabhal 

1 
a r sa ııı 11 ii ç ~., : u· l ı k ı c J f'I a ç ı ~ o J a r a k a r l ı r n w y a k o 
ııulmuşıur. 

Serıelil!i foo lira itiharilP iic s ·nelik kira hede 
~~ . 

Lisan Öğrenmek istiyenlere 
Fransızca Muallimi 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annver~i 

Ji pf'Şiıwn lt'dıyt~ olunacak ve gazlıaru~ iskelesind~ 
Mersin Gümrük karşısm~a ıcrası iktiza edeu ve kt~ir he deıi s142 lira oıau 

tamiratla kiracı larafırıdarı b~delsiz olarak JapıJa .. 
her nevi Avrupa, Cl1klır. HUSUSİ DERS VERİR 

Ücret Hakkında ~liişkülpesendlik Göst~rnıez. 
Şehir; Haricinde olanlara Mektupl,da Den verilir. 

SPri ve ağrısız sü ıı uet 
yapar. 
Fakir çocuklaı·a pa rası1 

Adres ; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

Yerli eczayı tıbbi- ı Talip olanların muhanuuer• kir·a bedeliııir\ yüz 
.. t h t de 7 ,5 ıı i sl>e tirıtJ~ muvakkat teminatla beraber 

~e 
1
ve mus a zara 1 14 4 139 Cuma günii saat 15 de . B~lediye dairesin 

Arzu edenlerin idarehanemize 
muracaatları 

u un ur• de ttışek k iil edt1cek erıcu mene ruur:ıc ·ıat tıylenıe .. 

---------
C•mllmlmmıml•:•utl•!•MllmllllUlitmO ----·------·----------------

! Türk Hava Kurumu 1 Kulak, Boğ~z, Burun ~liitahassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 1 büyük Piyangosu İ • • • O 6 •ncı keıide 11 Nisan 1939 dadır. Hastalarını hergün sa•d onbeıten aonra kabul 

O Büyük ikramiye 200,000 liradır = ile muayene ve tedavi eder. 

•O Bundan başka 501000, 40,0001 25,ooo; liralık ikramiye@ 

0ıerle 20,000 ve 15,ooo liralik iki adet mükifat vardırO Mersin; Yoğurt pRzarı Hastane caddesi 
O Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi@ _

1 

___ _. 

Ollhmal etmeyiniz. Sizde piyangonun meıud ve bahtiyar@ '---y;-·t---d--.--------------.an araaına girmiş olursunuz. o a an aş, 

•ooooo•OOOO*OO•!•@OOOOOOOOOil Hava kurumuna yardımı vecibe bil 

Yeni Meraia B•~f!Pevinde Baaılmıttır • 
• 

leri ilan olurıur. 28 1-5 9 

1 1 a n 

içel ~ef tear~arhğm~an 
28q7 numaralı kanun mucibince vergıye ıAbi 

oları lıayvaniarın kaydma b:;şlannuştır . 

Kayıt muanıelesi 15 Nisan giiuii akşamı ni
lıayPt bulacağından hayvan sahiplerinin bu miid .. 
dt-l zarfırıda nıcılı<tllP. ıuiiruessillt~ri ve köy ihLiy:.ır 

lllf1Cli"lt•rim~ uıiirnc ı a,ı.. 1ı~, varıl . , ını v:.ızd11 il' . . 
ıırnsaıldak \' t~ maıbu 1 a~ıt ilnıühaln-l'İ rJJıırnlaı·ı 

lii'lumu iları olnu,ır. ' ı--8 
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