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Sahibi ve Umum N•trlyat Cuınartesi 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 8 İtalyan ku n·etleri Arnavutluğu 

i~gulo haşladıl:ır. 
idare yeri NİSAN 

Arnavutlar şiddotlo mukavemet 
Teııl Mttılıı lamını • llarslıı 1 9 3 9 ----- ediyorlar. Sayısı 5 kuruı Yıh;/ Sayı 
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!talya Arnavutlukta karada_n_,_d_e_n-iz-d-en harekata geçti 
Ağaç sevgisi İtalya Arnavutluğu işgale başladı 

•ene ~~~riıniz bele<liye i, Lor 

Polonya Hariciye Nazıra 

iı1gilteredeki göriişmeierini 
bitirdi ve Varşovaya döndü ııeh . ugn gibi bu . ene de 

l ı·ın . 
d'"'l llluhtelif verlerine cad 

,, ere • ' 
ol ' sokaklara ve ye~il yol 

acak v 1 . Y 
ı . .: or ore bınlerce fiuan-
ar dıktirdi. 

Bunlar · · . 
l!arfed' . ıçın bırçok emekler 
ve ıldı, paralar düküldü 

ıuuha"n·ıa .. 
·~,, sı ı~ıu de aı.•nı 

surette , 1 .: 
. ça ışılıyor, födakfırlık 
Yapılıyor. 

~IalO.mdurjki saı·fcdilen 

Arnavııtlar memleketlerini şiddetle 
mtıhafaza ediyorlar 

iki devlet adamları arasında 
mutabakatı hasıl oldu 

ef kdr 

E•ki Arnavutluk Boşvek;/i B. MusoliniYe bir mesaj g6ndrdi ı Yapılan anlaşma. iti taraflıdır ve ted~füidir. Varşova siyasi 
Bu mesajında; sizin toplarını:z, gazınız, tayyarelerini:z varsa 1 maMellerı anlasınayı ıneınnunıyetle karşıladı 

Bizim de cesaretimiz, vatan sevgimiz vardır. Diyor 
Paralar h' . 
Jc ' şe ırlılerden iiç be JJomlradan· bildiriliyor. lacak tanrruzlnrn. ~amildir. Uruş ola ,_ ' ., 
lardır ra-. toplnnan paraR Polonya Hariciye nazırı lngiltore hükumeti TürkiR 

Ankara 7 a.a. [RaJyodnn] tsvi~ro Ye Fransuya vukubu· 

• Ankara 7 a.a. (Rad1odao)- muştur. 1 nulmaktadırlar, 
J\n. Romao•a, Pıırie te Londra· Hane ajanın da şu habe_ri. I fıalJ'lolar püekürtülmekledir Bek diin ak~am İngiltere Hu. yo ve YunnııüıtanJa da aynı 

"ı'uo. ."a. ç, şehrin güzelleşme- ' k d ·ı 1 k' 1 · 1 .. "' , dan alınan •e birbirini teJiti Romadan alarak neeretme le ır· leıifani ajansıda eu tebliA'i riciyo naıırı Halifaks ı o !'<On ~o ı do garantı ınua ıcde!ooii yap 
dıın' ş::•ul~~ınesine çok yar- eden haberlere gör<; ltat1a hü İtal1a deniz ve kara kunet oeşretmektedir : bir mülakatta bulunmuştur.! mak eıııelinclodir. Hatttt Ma-
1.aına d nıe 0 kalmaz, aynı kümeti, deniz ve karadan Arna- leri AroavulluQa kare\ harekete İtalya bau kuvvetlerinden Bu sabah Varşovaya hareket carhıtana da lıir taraflı garan 

n a havanın iyileşınosi. geQtiler. Kral Zoğu Arnavutların 1400 tay1are Avlonya •e sair •iQ 

k
ne ıle .rar<lıın ettiğinden hal- vullukta askeri harekAla başla- en son ferdine kadar mukave büyük eehri işgal etmietir. edecektir. ti teklifi dii~üniilmektedir. 
ın ıh mışllr. met edeceQini eö7lemiş ve bütün halvanın Amuuııux.a hücu lno·iliz - IJoh mütekabil ı Ankara 7 a.a. (Rad7odan)-

ıu 1 at ve ku t' ·· · Ankara, 7 A.A. <Radyodan) 1 15 eı t ·ı· I ı 
d b vve 1 uzerıno mılletlere müracaat ederek. biri mu her tarafta derin tesirler bı r,•ıı:·dım mukavelonaıııe~i bu- ngı ız · .. e 1 anlaşması le· 

e üyük b' · Arouudl ,.. it ı k ' ı k k ır tesır yapar. u"un a fan ut milyon Arnuudun haksız bır te rakmıetır. • d· k. . .... ··ı . k , 0 dafüi bir ee ilde i i taraflı pren 
A li- ve'lerı· •arafından avın 6 .. eJa ra a. te ıaı goru~u oue s·ıp esaslarına davaoarak netı'ce 

b... ~açsız bir şehir, çölo ' ' 1 
• cuüze maruz kaldığını bildir ~~ransız matbuatı muhtelif l k ı 1 

,,nzer cıpJ k b' 7 nci günlerinde iegal edilece miştir. mıltalealarda bulunmaktadır kalome alınacağı söy enıne ·- lenmie ve anlaema Baeeekil Oeın 
benzer' Ç"lt.l a .. ır. insana Riııi altı gün enel neeretmie ve Tirandan ecnebi ajanslar bil Hadise Yugoslaoada derin tedir. Muahede kati 8uretto 

1 
berlayn tar_afından Avam kama· 

ı · . · 0 
e guzellık; çıplak Berendiıi vo Baride deti yirmi diriyor : teessür uoandırmıetır akdedildikten sonra, Roman.va rasıaa tevdı olunmuetur. 

Jır ınsa d t ı b k4 d R 

1 ! B " n a da ı:ıevinılilik vo bin ltalyan kunetinin ıahaeeüı ta fan are tl un gece· Diğer memleketlerde de ha ilo lngiltero arasın<la da hu u a~laema tareo~a siyasi 
zarafet olma· b etti~ini neşretmiştir. den başlıtmıştır, dlse teessürle kareılanmı&tır. . 1 mahfellerıode memnuoı7etle kar 
lıiçbir kı'm.,ezs,evme·'.uııları da Bunun üzerine Avrupa gazetele Mebusa o meclisi ltal1an hü Sabık A rnuulluk baevekili mualıedeyo honzer lıır mırn- eılaomıetır. 

" 1-' kümelinin teklif ve ultimatomu ı kd' · · ·· ·· l t B ı d rinde neeriJat yapılmıe ve Aum Musolioire bir meeaj aöndermiı ıeıle a ı ıçın goru~me ere Anlaema. ogilterenin Batı 
e e iye tarafından b nu müttefikan reddetmieıir. b d 

ınesaı· ı'le d'k'l üyiik kamaraaıuda B. Oemberlayne halyan tavvareleri Arnuud ' 8 su~. 8 
: başlanacaktır. '8 dojtuda barıeın &Jnl eekilde 

1 1 e fid 1 
11 ızıo topunuz. gazınız, tar . d·ı . . . . .h 

n ı an arın muhıelıf sualler eorulmuetur. lu"'a bevanoameler alarak hal . . d B k Mualıedenin tatbik sahası organııe e ı meeı gAyesını ıstı · aradan k 1 s ı • Jarelerıoız tar ır. una mu a · 1 . . • _ . 
geçı:n pe az hir zaman Enelki gün ıal1an llari fan hükftmetinio Aro~tutlu_i~ bil bizim de cesaretimiz ve vata na girecek tarih de tesbit olu, def et_lı~ıoı goslf rmekted_ır. 

da 
eden zahın elleı· tarafın- ajansı şu haberi vermielir. sulh te müealemet getıreceQ-ıoı I nımıza sevgimi.ı: tardır, kırılmaz kt Sıyaı;t mabfellerde bılhassa 

n k Dü b h h ·ı · · k t · · naca ır. k t · t d·ı· k" ı.. ırıldığını, kesildin-ini n ea a arp gemı arımız halkın mu uemet e memesmı 

1 

ümidlerimiz vardır p 
1 

.
1 

t' ayı ve ıeare e ı ı:ror I! Anlae 
44lalıvedild' a.· • o ' muşki14ta maruz kalan yüzlerce tavsiye etmiştir, • Arııavutlu~un istiklAlini tanı 0 ~nyaya verı en garnn 1

1 ma iki_ taraflıdır ve tedafüi vaıi 
ır" " ı"ını teo. sürlerlo vataadaeımııı Arnavutluktan Arouullukta mücadele bu 1ınız. Almnn) a tarafından HoJandıı. yettedır. 
oOruyor 1 

Hu ve .acı duyuyoruz, halıaya getirmietir tün eıdde\ile devam etmekle te . Memle_k_eti.m!ıi kuvv_et_inir.le 
h . . nu ) npanlar hiç ı;ıiip· Bugün öQleden enel bir kı mukuemette bulunulmakladır. j ışgal edeb1lırs1oız, fak At hızı asla 
esızdır ki bir fidanın bi ' a · aım gemilerimiz ve bir hava filo Nazırlar mecli'li daimi suret Musolini cevabınızı bekliyo 

cın kıymetini takı· ' tr ~g, muz seferber bir hale uz olun le saraydR ictima halinde bolu ruz demietr. 
ce)c k uır e ıınyo-

. arlaı· kuş be:riııli cahil H ti 1 1 p 1 
~~:~UBız YO terbiy~ İZ;nsanln;, ırva ar a yapı an o on~~ , 

idman Yurdu 
Yarın büyük bir kır ve 

gezisi yapacak 
av 

A.klıb ı •• k I Yahudııerı 
::ndu ?"•n:~:~:k 

01

~~,ü;.::;~ı muza ere er /ngiliz müstemleke here~·~~;: :::g~: p~~;~:m~ıd~~:ımalo~e~.f=~~~~;. ;~:t°be:ei:~~ 
retıue l. . . . . 

h' sa ııp bulunan hiç l • • l kır ve av gezieı tartıp etmıelır. yacı kareıhyacak bir de büfe bu 
ır .k:iınso hir fid . 1 Zagrep a.a. - Vllidmir Maçek itimadım tardır. erıne mı yer eş• Pazar günü sabahı saat alt1 Iuoacııktır. 

tnak k 
1 anı degıl kıı· Hava& ajansı muhabirine beya B, Maçek demiştir ki: • ·ı k da Mersin İdman Yurdu binasın 

' esmek hatt B \ fırt ece Bu gezi1e yurdlular, avcılar 
Uf:a)c b' ' a onun en natıa bulunarak aştekil B. _ Baaeekil varılacak neticele dan hareket edecek bir kafile 

ır d ı v te bütün spor sevenler ietirak 
ın le • a ına. bile dokun- Ş 9elkotiÇ ile 7apmıe oldu~u gö rin kendisine bağlı olmadıQ'ını .Anknra 7 a.a. [Radyodan] avlanarak kızkaleeine kadar gide edebilecekler. 
l a vıcdansızlığında bulun- rüşmelerin müsat bir hau İQin ne benim ne de kendisinin Sırp Londradan bildirili.Yor: cek ve orada daha evvelden ha· 
naz, bulunamaz . . . de baela:nıe olduQ'unu ve bu gö sırlanan ıerde kuzu dolmasile Ayni günün akeamı saat ış 

dün ekile b' • ve hılır kı ruşmelere paskalfa tatilinden milletinin hakiki mümessilleri İngiltere lıükfünoti, Polon- 8' etlerinden hazırlanacak öğle de kamyoularla kafile Mersine 
Parça} n ır fidanı bugiin l sonra deum edeceQ-ioini eöy!e ile yani muhalifler de dahil ol ya Yahudilerinden bir kısmıR yem*'ğini ıiyeceklerdir. avdet edeceklerdir. 
lcar a~ıak oturdu~n . elıro 1 mietir, du~u halde bütün hakiki mü nın İngiliz miistemlekelerin- Öğleden sonra muhtelif e~ Mersinde ilk defa yapılan 

'ı lıır hiyanet h ~l . , Mumaileyh ilueten demietir messillerle mesai birliQ'iodeo uı 
1 

.. 
1 

. lenceler deniz ve kum banyoları bu kır aıezilerioin devamını diler 
ne karılı ı""e b' , . cınşorı erı- kı" : ae"-emi.rece~ı·mı"zı" aolamıatır• den bazılarına yer eştırı mosı- b k -

"f , 1 .. v 1 
" v vepılacak, civar dağlara geziler ken bu güzel are ete un alan 

Tr • r cınaJ·ettir. _ Go"rüamelerio ne suretle ne tlair B. Beke vaitlerdo bu- 1 , t ·ı . . 
.u..end 1 w Hatırlardadır ki, B. l\laçek yapılarak bu ,esile ile eski asar Yurdumuz daracı erıoı tebrik 

a l) 
1 

1 evimizde oktı" ttı'mı·f7, hitama ereceA-ini bilmem, fakat lunmuı:ıtur d · "'aç ara b' o ,, j V ü . ile Hırvallar, meselenin esası Y • da gezilecektir. e erız. 
baktın. ır Yavru .,efkati1e iyi baelamıetır. 1

8 
h-~ı!t,arım hakkında hükumetle müzakere ---- ı b• •ki t 

l. ~ınıız, dikkat t . . . 1 Her halde Hınat ar urıye te B B k 1 ~eh"ır mecl"ıs'ı toplantısı ısı e 
ualde hepimi· . . o tığımız müsavat iı;temektedirler ve bu )erden eveı demokraetik bir esa • e . y 
tezyini içi z~~ evı olan onun noktada a1la feragatte bulunmı ta istinaden rani hafi intiba Evelki gün mutat toplantısı yarışı 
sıbbatı n e ılon vo hiziın ıacaklardır. Görüemelerdeo son bat 1apılmaeını istemektedirler ParİBİ de ziyaret m rapau belediye meclisi ruz 
Çok f~ız, hayatııuı.ı için pek ra sOzüoü sö1lüyecek ?la~ ~ai· Şimdiki müzakerAler usul mese namede bOdcenin faeıllım ara ----
ag Ydllları buluna l bi hükümetin ad&let zıhoıretme lelerine mfitealliktir. 1 edecek eıoda tahsisat müoakaleeini af Paıar günü İdman Yurdu 

açları ınuh f n >u j A k 7 [R d d ] nen kabul etmie ve belediye la bieikletcileri müsabaka serisinin 
onu talırib a aza etmek; ları muhafaza için memur ve ağaç sevgisi için daima n ara a.a. . . a yo an boratuvttrındıı noksan bu\unAıı ııonu olan 150 kilometrelik rarı 
ln\izde derL:~enı~~·i gördüğü-il kullanmıyor mu ve bu me- dersler verdiğini Te onlara.' Po!~nya . H~drıcl,ıye napzırı ve teebit edilerek meclise suuu eıda yapııcalılardır. Hu yarışında 
bıtaya tear Yaö.alıyıırak .ıa- murlar bu işle ugı:aşmıyor mu' bu sevgiyi telkin ettiklerini Hek .IJ.Layıs ıptı a arında a- lao Aletlerin ikmali iQin t>üdceye sonu alınınca puuo itibarile bi 
rPUnalıtır un eylenıoınek "'<>k 1 E~ ... et,· fidanların muhafa- umuyoruz. 1 ritd ziyaret edecektir. Paris tahsisat kouulmasını da kabul ı . . · ı k b .. 1 a 't ~ • 1 k T b R d h J rıncı seçı ere o ge bi 14iklet bi-

Fleh.' d ı za"ı ı· r.in bek"iloı· vardır. Fa- Öğrotmcnlerimizin bu hu- sefiri Briiksole kadar B. Be- ederek le lı 1 0 ceye ve e . . . ·ıa d · ı k 
·? ır k . "' ). > sap encümenine havale etmişler rıncısı ı n e ı ece tir. 

hepiıni·. e e ilen bir ağaç kat bir veya. birkaç bekçi susta biraz daha alaka gös-' ke ı·efakat ve Paris görü~me- d"ır Haflıılardauberi birinciliği 
zın ı:naı1 .1 •• terınelerini de avrıca. dile"'o- · . . · 

Çeuıizd uır. Kendi l>alı- binlerce fidanı hor an go.ı ruz. " J • !erine aıt mumaıleylıe ızalıat • elden bırakmıyan Hikmetin böl 

llluha.ra~ olan bir ağacı nasıl önünde tutamaz. Bu da pek Horkei!, büyük, kiiçük verecektir. Bele~iye Encümem ge birincisi olacağı umulmakta· 

l'inde ı·:'. ediyor, onun üze- tabiidir. Her fidan için de bir her yurtda~ bir fidanın ehom) Dün saat 14 te belediye dai dır • 

Yerde e~~.~~rsak, herhangi bir bekçi kullknrııaya imkan yok- miyet ve kıymetini takdir et- ! lr&k parlementOSU mi encümeni hafta•ık toplantısı 
Veya 8.~ ~ olau bir fidan tur. meli ona el uzatanların, elini l Dl faparsk encümene havale ~ocuk [sirgeme kurumu 
ın:nharb:cı tda aynı titizlikle Ekilen fidanları tahrip çektirmeye var kuv"Vetilo uıt_ I Emir A bdullahın edilmle evrakları lneelemlş bu 
k~ ı - e ı:n a gı z l!I 1 yıl yeniden bir mlktar su eaıuı ,·~are heyetı' toplantısı llr arı Gllliz ve talı 'b euenler vuka.rıda yaz 1 mı rsu~malıdır. • b f • • k b l ff • k 
)il a t:n.ü rı - . • ·1 . k ı;ıebre --"( ntya e ını a u e ı mübayasıoa arar vermietir. 
·~Zıtndır. a.:a.dele eylememiz gibi bılerek, bı mıyere Y • Hep birlikte bu ugurda B 1. İ ( ı P .. , ••• 
dısine diişe rlcea bunu ken- fenalık ediyorlar demektır. çalışır .. Aman .. Bir dal kesi- 1 Ankara, 7 a.a. (Radrodan) -, ence ema vBU ar Çocuk Esirgame Kurumu 

ederse az h~ bir Vazife tel6.kki Böyleleri ele geçirildiğinde en Iiyor, hir fidan kırılıyor, bana! ~eı:rad~ao biltdırilit'r1 : mıe GeoQ ŞRirlerimizden Halkev dare heyeti Vali ve Parti Baeka 
ekilen b~ ıf~ıdz .. aınan zarfında ngır cezalarla ceımlandırılma- ne! demezsek; bu iş de arada ' E . rAab ipalrl at men ~eu bo~;in ka leri ~üfeUişi ~ebcet Ke?lal Çağ nımızın risaseti altında bir top 

· · f k _ . · . . mır 1 u a un nı1s 8 1 lar duo MeNıne gelm1e ve ak· 
oJur. anlar yeti.,miş Jı ve bunu yapanlar u 11 ço başarılır, gıder. He~ dıkılen bul etmiştir. eamda Halknini ziyaret etmie Jantı ıapmıetır. 

Buna k cuklar ise, ebeveyinleri muaR fidan kırılırsa. ~nrfedılen emek Nuri Sa il Paşa kabinesi isti lerdir ı B ı d K · 
arıı d"·k··ı 1 k · . . b' u top eotı a uruma aıt au J yl nı k dd lere, o n en para ara ya?:ı fa elmia ve , eni kabinenin te• Mumaile7hio eehrımızde ır . a vardır u n er bir lınze edilmelidir, · v v bazı ıeıer etr f d .. - ·ı a1 · j o d ··...,.etmen olur. ' kiline tekrar Nuri paea memur kaQ aıün kalacaaı haber alınmıe· _ 8 ın a gorueu m Beledi,. . kullarımız a 06. - ,-

. cnıız ekilen fidan- }erimizin talebelerimize fidan Y. M. edilmiotir. tır • ur · 
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8 NiSAN 1939 Cumartesi YENi MERSiN SA Yf'A -- 2___, 

uva Nasll Maarif . 

K 1 b·ı· '1 Vekaletı 
Uru 8 1 1 r • Seferberlik müdür

Ailenin asıl VöZıfeııi aşk mıdır? - Aşklı ve ıışksız evltıo 
meler. - GörUcO adetıntn pslkolojısi. - Aşkın zayıf tım1 fı. -
Evlenmenin ahlaki mahiyeti. - Beşer şahsiyet\ n!isıl blltOnle 
nlr? - Aile sadece cinsel bir kurum mudur? - Erkek ve ktt 
dmıo karşılıklı ba~lılığı. - Evlenmiyenler tabii lns11nlar mı 
dır? Kadın btıkkında hasis fikirler. - Eş fikri. - E~in nor· 
mal olması neye bağlıdır? - AyrıJmaların hnklki Eiebebt?. 

~-----Yaı:m: lsmail Hakkı Baltacıoğlu_/ 
Mesut bir aile ruvası nasıl hut insaniyetin, sonra mılletin 

kurulabilir? - Aileııin asıl fooc ve devletin, sonra mesleğirı birer 

uzuvlarıyız. Fakat bizim bülün 
yaeayıeımız bunlardan ibaret de 
ğıldir ki . . Şu 24 saatin hfQ ol 
mazsa 8 saatiude erkek ol rak 
dışiye rtisi olanlar da erke~e 

muhıaçllrlar. Hem bu karşılıklı 

muhtaçlık yalııız cinslik ihtiy11ç 
'ardan ileri gelmiyor da ahilik 
lık, SAOfl\lık, dıllık, nıetafiıik ' . 
ihtiyaçlarla da cehheziz 

lüğü teşkilatı 
genişletiliyor 

Anknrn, - Manrif Vekdle ti 
seferlik müdürlültünüu bugünkü 
kttciroııu vekı.llet genelik teşkili\ · 

tının genişli,f n İtıbeliode işlerin 

pek teferruatlı olmasından ve 
askerlık derslarile kamplarının 

bu dairece tanzim ve idare edil 
mesinden dolayı ihtiyaca kllfi 
gelmemektedir, Bunu göT. önüne 
alan Maarif V€kaıeti seferberlik 

müdürlüA"ü kadrosunu genişlet· 

miye karnr vermiştir. Hazırlanan 
kanun projesindeki · kadroda 80 
lira asli maaşlı bir müdür, 45 
lira maaelı bir müdür muavini, 
25 lira maaşlı Lir memur, 17,5 
lira maaşlı bir dosya memur bu 
lunmaktadır. 

Erzincan-Erzurum 
demiryolu 

Yeni ik:i Vel{aletin teşk:ilat 
kadroları tesbit edildi 

Hangi dairele hangi Veka
lete bağlanıyor 

iınkaların bazıları da yeni 
Vekaletlere bağlandılar 

İŞll.HE"l."'LER 
- -

Çamur - foz 
Kış mevsiminde çııınıırd4' 

1 1 
ynz me\'sim·nde tozdun rııh 
olduğumuzu sOyle.meye yuçcbıır 
Bu mahzuru ortadun kaldır 

ye.gane vasıta belediyelerin j,, 
yedir Hangi bel dir,o ını " rf 
olmoş a o belediye halka lı j 

olan Vlizirelerlntlen birini bel~~ 
:-;a fıa Vekfıle tind t'n c yrı la; ayar müd ürlüaü, Turizm bürosu en mühimini yapmış ve o ş 

81 
rak Muhabero \'ü Münakale Ve 1 müdürlüğü. batkıda k ndislnl bs lıtiyar lla ~ 
kiiletinE-; lktısat Vekl\l et ioden ay , iktisat vekaletinden ınuha der, met-sim itibariyle bııguoe 1 
rılarak Tıcaret Vekdlulioe çe here ve mü nakale çeka ı etine ge dar çıımur devrini gcıçlrmiŞ şl" 
bu vekllletlerdeıı biribirlerine çeıı daireler de şunlardır: do toz mevstınıne girmiş buıııo 
bağlanan daireler hakkında bir Deııiz nakliyat müdürlüf,tü yoruz . 

tamim yapılmıstır. limanlar umum müdürljğü, de Bu yazımızın belediyenin: 
Nafia ve Muhabere ve ıı i z mahı:ıulleri ve a\!cılığı mü lışmadığım söylemek lstemiYPr • 
MQnakale VekAletleri ürlüğü, deniz fen heytıli reisli itiraf ederlzkl belediyemiz ~~ 

Bu teekilat kadrolarına gö t.ı rifeler bürosu reisl i ~i (kısmen) ye kııdar esaslı işlerle me,şg::IY" 
re, muhabere ve münakale ve Sanayi urnULn müdürlü~ü muştur. IO - 15 sene lçiod' ı 
kllletine bağlanan daireler ııuu sanayi tetkik heyeti reisliği, Ma lı~ı işlere bir göz gf'zdirilirSt'• s 
tardır: 1 den umum mül1fırlüğü, is daire nalizasyoo, su tesisatı, şeblr pi 

PoPta ve telgraf ve telefo 1 1 lori reisliği. koojöktör büro. u gibi temel ve anıı işleri beştir~ 
umum müdürlüğü; Devlet demir müdürlüğü ei:!kısi gibi iktisat bundan ~onradıı binanın os\,p 
yolları işletme umum müdürlü tekaleline bağlı olarak çalışacak mı demek olan yol; kttldırıcn dt 

- d 1 t hava yolları umum , lır. mak gibi işlerin bıışarıJoıası ıtr 
1 ğu-'d-evllle • - k ııı.• r , 11. ,...1, Teftie heyeti reisliği, hukuk r~slne girmiş faaliyete geçııılŞ .ı 

tioou asıl yükümü aşk mıdır, 

değil midiı·? ve cevabını veriyo. 
rum: Hayır. Ailenin vazifesi aek 
de~il, is bölümüdür. Bu kanaati 
min bit Çok hazır ve peeiıı inanç 
!ara 7.ıt oldujl'una şüphem 1ok
tur. Çünkü birçok insanlar ve 
bu sırada geno adamların çoğu 

oile saadetinin aşk ile birlikte 
olabileceltini, birbirini aek ile 
sevmiyenlerin hiçbir eurefle geçi 
nemiyeceklerini sanırlar, durur· 
Jar. Bu iede söz hakkı iddiaların 
\'e mantıkların değil, olguların· 

dır. O olgular ki birçok aşldı 

Mlenmelerin cöktügünü, buna 
karşı da birçok aşksız evlenme 
lerin diriliğini ka)'betmediA"ini 
her zamım göstermektedir. 

Şüphesiz bızi ııartınlardan 

ayıran fızyolojik ayırman temeli 
cinslik sitemdır. Ancak bu cins· 
lik ayrılık üzerinde geliemiş ve 
açılmış ç o k yükRek ~e temiz 
zevkler de vardır 8öıün kısası 

24 saaüu, hıç olmazsa, 8 saatini 

mu ur gu muna ~ '" e.s F> _ • 
1 

l'r " • 
1 

• "d" 111,.. ıtıP' 
. _ 1 . - mueavır '6'• zat ış erı mu ur "'u Bu huklkatı görmek ve _,. 

Erzurum ve Diyarbakır • Ciz şı:k~t ~e muessose er um~m mlu ı ıevazırn müdürlüğü, seforberlık etmek batta taktir etmekle b~-
durluğu; muhabere vo ınurase e 1 - - 1- - k -d- ,..JI 

re hatlarımızın inşası işine faali· _ . . . . - . . · I mudur u~u, umum evra mu ur ber içine .girdiğimiz toz deffl"" 
mueavırlığı tarıfe muşavırlığı 1 -~- • d"l"k ·k · t re t ~ 

Yeti devam olunınakt&dır. 212 ' - - - u~u eıın 1 1 1 ıısa ve 1 are bnvaya sıwurdu"'u mlkrOP-_.& 0 lımanlaı· umum mudOrlu~u ııak k"ll"kl · · ·şı k · 6 y 
kadınla yaeamıye, kadınla yaptı 

ğımız iş bölümünün kurtarıcı 

havasını teneffüs etmiye muhta· 

küsur kilometre olan Erzincan - . _ _ _ _ ' . ve 1 1 erı ıçıu mu ore nıosaı mUınkUn mertebe karşı kof 
ltyat umum mudurlu~u, clerıız de bulunacaklar ve yerine göre . . 1 l 1 ilk ışıerlıı' 

Eski görücü ıldetinin pisiko 
Jojisi - Gö~ ucü ile evlenme Ade 
tinde bazı sosyal ve psikolojik 

Erzurum bttltı önOmOzdekl son f . 1."'. d . . ıçın su ama ve em z d 
nakayat tarı e reıs ıttı, enızl bu iki \'ekAlete aıl lrnşlıklı kA bt k t ,,. h ıt· ö t .

1 5;rıır b11b11rdıt lşletmiye 11çılabllecektir. _ _ _ _ 1 ' r a .. 1:1 u ına g s erı me 
t.ıank umum mudurluğu; sıan ı ğıtlar ve ıtyrı kayıt numaraları pııı' 

Dlyıırbakıa - Cızre hatunda da . . t pUrıne memurlnrınm çcırşı 1 cız • bul )'Üksek denız tıcaret mekte . kullanacaklardır. si g 

temellerin bulunduğunu daha 
Aua, baha bucahında, kar· altmış, yetmiş kilometrelik bir kı . _ d _ _ _ 1 t b 1 d . r ı Hususi kalem leşkiliHı her 11çılm11zdan evvel sllpllruıme ...c1 

6 bı mu urıu~u, s an u eoız ı J • f ,. ı OJf' 
d ccıler, akrabalar "evresiude iken f;ım bu sene işletmiye açılı:ıcaktır -d- ı-11- - d . fe h l iki vekalet ioin ayrılmış ve haıı bı er ı işlere gayret göster 

do2rusu bulunııbilece~ini söyle "' v caret mu ur u..,u, enız n e 1 
1 

·ı 
1 hu ihtiyaç pek duyulmaz. Ancıık Bu suretle sonbaharc1H demlryollıt t" reisli""i deuiz mahsülleri I ka başka müdürler tayin edilmiş 

1 

n dı er z. O 
mek isterim. Çünkü bu garip l "" 6718 kll t ye ı ... ' · \' k"'I - ı "' ·r · V · Oular bizi bırakhkları, yalnız rıınızın uzun Uer;U ome re 1 k -d- ı·x.- 1 •a bul tır. e ·ıı el mustcear ı6 ı vazı e ~ ~ ve avcı ı mu ur u.,u, :ı• n . . . . . . H . • ==-"" Adedn incelenmesi tazimiıin mu 
dafaasına yarıyacaktır. Ancak 
bu araetırmayı herhangi insanca 
meyli ile anlamıya kalkan oiur 
sa bana yalnız gülmek düşer. 

ınaddeten del\.il, manen de bırak den 7000 kilometreyi · bulacaktır. 'k. 1 . -d- ı·x.a sını flrkısı gıl>ı Bay alıt NHz 
5 eleklrı ış erı umum mu uru.., . K . k k d. · \l da 

lıkları, ruhi açlıklarımızı doyur ı - 1 mı eşmır )'apaca ve en ısı /"1.. ın a ııy a 
1 S tan b U ı Şeh ı• f slanbul tramvay ve lune mu ne deniz ticaret müsteşarı Bay 

maz oldukları vakit ne oluruz ? kk t "d · va e ı aresı. Mustafa Xuri Anıl yardım ede 
Her fanı boealmıe osyetesi ya Muhabere ve münakale VE\kA cektir. Türk ve Yunatl 
nından yaluız bırakılmıe insan 1.' İ y 3 tro SÜ leli kurulmadan öncA Nafia \'e Sümerhaıık, Elibank, M T.A lİ.ZÜm/erİn;n saflfl Maksadım bu günkü ahlAklık 
gibi bedbaht •. Evet, evleıımPmıe kAletinin iliaresinde olan bu da enfüUsü iktisat 'l'. C. ziran\ 

vicdanımızın en kara cahillerin insanlar da .. ardır. Aııc•ak l•ak a h • • d · 1 f Al bot-o ti "'00 • · J 7 Nisanda şe rımı- irelerden baeka diğer aıre er bankası, toprak nıah.,ülleri o ısı manya ~ me , j 1 kilerin bile kabul edemiyeceği tım onlar •amamıyle tatııı' "'arlık d k ı kt ·r· k:\1 · b "-1 1 k S ltanl e ll U l · · 1 e""e • • gene nafia \'ekilletin e a ma a ıcaret ve ~ EH111e a,,. ı o aca u Y z ın erı ıc n • 
ölü bir Adetin mudafaas~. değıl lan mıdır? Tabıi kıthııılarııı ı;ev ze gelecek Ve 6ura- dlr. !ardır. Elektrik işleri etüd idıırelv •rmlş olduğu 7,500,000 mar~ 
Y_aşamış ve .k~llanıl~lş . ır ade l resine dikkat edııı. ya hır kıı· l İktisat ve Ticaret ı,_i ~rLihatı kuli ?!arak tayin ~rlı kooteujıtn ~ikdarına 1,000 
tın gerçek ıçınde koklet·ı olduğu kard~e. ya bir teyzP, yuhu\ ev· da dört temsi V k - 1 ti . lıncıye kader lktısnt vekAletıııe Rııyş Marl< ilave etmiştir. ~ 
ııu gö.~t~r'?ekt9dir k h HHlık var. Bunlar kadın eksiklı Verecek e a ~ erı . . merbut kalacaktır. ' Almanyada Yunan ve 'fD 

• · · bl" G ı k ıld e • . . . . lı mu mı mu eıtıs ı er ı tısat llzUmlerlne karşı bUyUk bir o r Gorucu e .. lenece adam e tktısat vekAl&tınden Tıcaretl U • -r . ı · kı .k . 1 ·ıı 
sabına iki seri eyice alıyor, in A"ını en su ın o muş ee tı;Laııhul Ş~hir Tiyatrosu son ~ek. aletının teşk1\ı dolay. ısıyla u müşavil'likleri idaıi bakımdanikti vardır. rurk ve Yunan nzuınli 

belli etmiıen kurtarıcılar dır. 
celi1ordu: Biri erkeğin kadın tıtthar turneıdne çıkmıtı ve 4 Ni-
hakkıodoki cinsi ideali. İkincisi Evlenme ne bir keyıf, ne de a ıiıdıt Konyafa gelerek temsille dır: raber tıcaıet vekaleımı alakadar sulu tut lı la r d a kulla nılmaktadlf· 
ve en önemlisi kadıuın ev ieleri bir görenektir, sosyal adamın rıue t>aelumıştır. lç ticaret umum müdürlüğ~ eden me\'zu nrdau doğruclaıı Sou h ıı ftu içinde yOz )dl~ 
ne felgeliğinin derecesi. Böyle sosyal zaruretlerinden bırıdir. - Şehir Tiyntro"u 17 Nisan Türkofie reisliği,_ i~r~ca~.ı _ı.-ekı dağrL1 >' R b~ t-ekı11etle muhabere sif Hıunburg olmok Oıere yedi O 

ce erkek hesabına ve onun dı Bilirsiniz, e~lsııme bazı kımEıeler Pıızartesi günü şehrimize gele- !allandırma müdurlul?u. olçu te edeceklerdır. marn uznmlerlınlz 14, sekiz 11 010' 

:;;~· .:~~~: :~s::·;;:ıı;:m'~ ::; b~:0~:\:~.:;1~
1 ~~~d::~: ~:~,;;~ ;::~·.~::~~~;t1 pı~::~ Yeni açı lan Eğ· tm e.n :.::· 1:~~~'..0;::·· 2~6•11 ,!~~ 

bi ev sosyetesinde iş bölumüue isterler. Onlarca cinı;lik bir laci ler eunlard ır: ]z- ll r 8ıa1' ı nı ı z bulmuştur. Fı kut ihraCil ıucır • 
de yarı)'acak durumda olduğun Toı;;uıı, Zehirli kucak, Salı · .). miz S" lış bıısus•ındu nnz)ı dıtt"' 
dan geQim olabilirordu. kay11a~ı, sonrabir gelir k~yuağı .. , .. 

k • lık • Kiralık, Oglumuz. Eğer bu eartlar gö Halbuki ev kadını ee adın. oı 
Heyet buradau vapurla Ha 

Maarif Vekaleti kurs yerlerini ve kursla nıyortn:· • 

rının kadrolarıni tesbit etti Yabancı memleketlere riicülerin eahsi kuruntularından rinci derecede ne aşkın, ue gEı· .d k . 
t 1 d·1· ıı·r·ıu ne de a'"'dınlanmasının aıtı tayaHgıbece ltdır~ .. Ş dolayı i ıma e ı ırııe o zamau ı . . . b a er 8 151 mıza gore e· 

da felAket oluyordu. ti degilrlır: 0 geçınmek ıçm ır hir tifatrosu artistlerinden Beh-

Halbuki ask ile evlenme lın eştir, okadar. Bu geçinmeyi~ iyice zad ve Hilki turnede uğradıkları 
!indeki durum bu değildir. Bir anlıyalım. Niçin evleniyoruz, e şehirlerde Halkevleri Temsil ko 
kadın severiz, ve bu sevgimize tin evlilialin ne gıbi vazifeleri mileei gençleı·ioe makyaj dersi 
mevzu olacak varlığı gelip geçi· vereceklerdir. Halkevi Temsil ko 

vardır? Dünyanın bugünkü ku ci bir zaman içinde kusursuz ve mitesi şimdiden ikisi kız ve üçü 
mükemmel buluruz. O zaman hiç rumuau, yarırıkini değil, göı ö erkek olmak üzre bee arkadaşı 
bir halini ve durumunu tenkit nünde tutalım. Bu bakımdau ev dere almaya mecbur tutmuştur. 
edemez oluruz. Oünku aşk hali 
mutlak bir haldir; aek fikri Mo· ne gibi ~azifeler taşıyor? Niçin 
noir.leieme halidir. Sonra onunla erkek ve kadın iki kişi bi,.lesir-

evleniriz. Sonu ne olabileceğini 

biliyorsunuz. Onun için bir ev· 
lenme bir kootrııta ne derece 

ler? Bazı vazıfeleri yerine gelir 
mek için. Eğer bu vazifeler nor 

mal bir eekilde yapılabilirse ev 

rı,arsus 

Halkevi salonunda 
konferanslar 

yaklaeırsa o kadar mutlu olmak de normal olur E~er bu vazife Tarsus, cHusnsi• _ Orto o

ihtimali vardır. ler herhaııg ı sebepten dolAyı ıa kul dlrektörlUğU her pazartesi gU 

Bu sene eğitmen kursları Sıuoplıııı 50 ve Zoııguldakıan 20 
nın ı nisanda çalı~ma~a başln Karsıa ki Cılavuz kursuna 
dıklarını yazmıştık. Vekalet Ağrıdan 30, Çoruhtaıı 50 ve 
kurs ıerleriııi ve her kursun Karstaıı GO; Koy~erideki Paınr 

kadrolarını tesuit etmietir. ı Evren Kurırnua I\ayseriden 60 
Kurs y;rleri Esk i eehirdeıı 40, Nığdedon 40 

Kurs yerleri Adanada Kar ve Yoıgattan 60, Kırklarelide ı i 
şıyakada ve GünE-eli köy yatılı Alpullu kursunu Çaııakka:e1eu 
okulları, lsparLada Gönen pansi 40, Edirrıed a ıı 40 ve Tekırda~ 
)'Onlu köy okulu, Eskişahirde dan 50. Kocaeliee Arifiye kursu 
Hamidige ve Mahmudiye, lzmir oa Bilecikten 30, Boludan 60 
de Kızılçullu, Ktıslamonudn Göl Bursadau 60 t-e Kocaelidt\u 50 
Köyü. Karsta Cillh1Jz, Kayseride MalatyJdan AkcadtıA- kursuna 
Puar Evren, Kırklareli de Alpul Diyarbııkırdan 25, E lazığ lau 15 
lu, Kocaelide Arifıye, Malalyada Malnlyadan 4Q, MJraştan 30 
Ak.çadeğ, Maııiseda Horozköy Tuııçelınden 20 ve Udodan 30 
Sıımsuııda Havza Koınlık ve ~Iauısadrıkı IIoıo.t.köy kursuııa 
Trabzonda Vakfıkebir - Bes•k Balıkosirdı;ın 60 <'e MaıııRa dnn 

Yuva saadetine erieebilmek pılmıyor, yııhu\ yapılamı.yorsa nU ders sonunda talebelere Hal 
için niçin evlendiğimizi de bilme et de ıok demektir. Bu vaziyet kevl salonundı:ı; öğretmen ve la · 
liyiz. - Niçin eyleniyoruz? Yıl · te birl~emek bir yaeamak değil lebe tar11fından verilmek Uz~re 
Jarca bekarlık müdafaası yapar dir. Artık hemen ayrılmak gerek konferans serisi tertip etmiştir. Bu düzü okullarıdır. 
ken gunün birinde niçin evleni · tir. Aileuin kuneti bu .ıoilyete tertip edilen serilerden iki kısmı Kursun kadroları 
veririz? Bu oluş bizi ani bir ka bu iki harta içinde verilmiş ve Adanadaki kurslara Adana 

40. Saınsunı;hıkı Havza Kamlık 
kursuna Amasyadaıı 25, Samsun 
dau 50 VH Tokatıan 25, Trabzon 
duki Vakfıkebir Beşikdüzü kur 
ımna Giresuııdnn 25, Ordudan 
Rizedeu. 25 ve Trrıbzuodaıı 25 

nin normal eıırtlarındaıı ileri ge alllka ııyaodırmıcıtı • 
rara zorla1acak kadar güçhi mü v dan 150 lspartadaki kursa De lir. Ayrılmahlrın hakiki eebebı 'T ~· :..1 
dur? Ziya Gök Alp söylerdi. E. ı errı eaen nizliden 23, Burdurdan 25, Au 

gerçek ayrılıklardır. (Haber) 
Durkhein'in bir yazısında oku· A k l talyadan 25 ve l'lparladan 25 i. H. Baltacıoğlu vu at arımız mue büruk içtimaiyRlÇı ne erke Erzincan kursuna Erzir.Cnndaıı 
ğin. ne de kadının beşer şahsi · ~='""'"====--==~=~=~ Haz·ne avukatı Ali Sabriuin 25, Gümüehaneden 25 ve sıvas 
yetini yalnız başına kurı:&mıyaca 1939 Jzmir enter V~ı zifeden ayrılması dolarısiyle tan 50 
~ına, yalntz baeıiıa kadının da ıuhillll eden 100 lira ucretli hazl 
erkeA'in de eksik olduAuııa ve nasyonaJ 17' Uarı ne nvuhtlığınn maliye vekalAtin 
kadınla erkeğin bir arafa gelme b" ·ı .. t · de fııAliyet, muvaffakiyet ve dü ; ır mı yon muş erı- ruslü""Ü tkkdir edilen ve 80 lira dikçe tam bir betıer f.18h8ifetİ doğ M 

nl. n uğraX-tdtr. ..ımakta olan b87.ioe avukatı Hü muyaca~ına inanmıe 6 
sef in An tepolti terfi ettirilm ie 

E. Dutkheim'in bu anlayışı l\K Jl · ı·d 

Eskişehirdeki kurfillardan 

kışi iştirak edecektir. Bu- s~retle 
hu sene iki bin kişi eğıt~on 
kurslarına de\'am etm iş olacak 
tır . 

Tütıin ve inhisof 
maddeleri satışı"''; 

loblsnrlar Umum mll wrJO ~ 
totuo ve diğer inhisar meddelj 
nin dış memlı> kellf'rdekl sorJ 
nll urtıırmak iç n bu yıl ıl ~ 
mikyasta propııgırndıt yapmllıl11 

rnr vermiştir. İdar~ bilbaş_ştı j~ 
tere vo dominyoalarında propPY 
yapa ccıktır. 

Vılaj, et Nafı8 

111 ii rl i\ rii -
Ankaradan döntl~ 

Halkevi P.lanı taıd1 

edildi 

Vılayetimiz~ ait bQZı il/ 

üıerindo al~k!ldar mak,a~ 

görüı,mek üzre Ankctraya git~ 
olan ~afıa müdürü H Hıfıı 

tık euelki güıı şehrimize d 
müeterdir. 

Haber aldığımıza göre rJ 
sinde yapılncaiı takarrür ed 
Halkavi plt\nı da tcıedik eHi' 

miş vo ge tirilmiştir. 

Halkevioin yakıııda ioŞ111 '- :ıa arınızt ŞIIll( 1 en ve oodaıı açılan 80 lira üçreıli 
evlenmenin, daha geniş olarak 

hazırlayınz. avukatlığa da avukatlarımızdan 
bırleşmenin zaruri mahiyetini hı ı Mahmut Kema l Ender tAyin 

Hamidiyeye Anknradan 80, Kü 
tabyadan 30 ve Mahmudiye kur 
suna da Afyondan 25, Eskiııe 

hirden 25 ve Koııyadan 50; lı 
mirdeki Kızılçullu kursuna Ay 
dınden 30, fzmirrten 40 ve ~foğ 

Çocugu refaha kavuştur 
mak istersenjz Çocuk ,Esirge 
me Kurumuna fıld:ı bir lir.n 
terjp üye oluouz ! Çocuk 
milletin en kıymetli hazına 
sidir. , J<1' 

münakasa n konuJaaak ve ( 

ze gösteriJ·or. Biz insanlar içıu 20 Ağustos _ 20 Eylül udılruıeur. Keııdılerını teprik ede 
de yaşadı~ımıı medeniyetin ya riz. 

ladan 30; Kasıamonudaki Gölko 
yü kürsuııa Ç ırnkırıd:rn 20, Ço 

rumdarı 50, J\aslumoııut1au 60 

Çocuk E qirgPma Jt tJ ru 
mıı Genel M ı kl•zi 

ı 1 
lıir zrııııaıı i'sırfında binaııırı 

meı : ue h.ışl uaJaktır, 
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Aı1k:ara (Q] lQ1 \ ~ lml, i l A H 
R ı Q •• d N 1 Oldu MERSiN Türkiye Cümhuriyeti Ziraat bankasından: 

b adyosunda unya a e er Öİuyor 1 Pi y t\.SASI Bankamıza ait Ford marka kupa otomobili 14 Nis.~n 
ug hü pr.ogram 8 _ lQ1 939 Cuma güoü müzayede ile satılacaktır. Otomobili gor-

... ~; ~,_ ~ O , [@- 7-4- 9 39 =:@ mek isteyenlerin her gün net 9 - 10 arasında benkemıza 
Türkiye RadyodifüZ)'.OD /\ur boğalar aıasınde. uzun atlan1a \ --;amuklar Ku S. Kııs. müracaatları. 1- 1 

Postal~rı r~ k. R d l<levlant 37 ,40 
Ank" R' ur ıye a yosu Patenle kaym k, p tenle! yıldönümünde yapılen tören- Dag-malı 35 1 L A N 

ra adyosu. k d 1 35 
. DALGA UZUNI .U;t.U \yarış etmek, polenle hokey de }tur bağa müsaba sı a ter ı< apı malı 

7 
SO 

~ u oynımak AmeTiksn sporudur. tip edildi. Bu musabakayı I< oza , k Tarsus Bele~iye riyasetinden 
r lo:rn llJ 183 Kes. 120 kvv Ame: ikalıbr son seneler seyretme ğe gelenlerin sayısı Kırma 

1 
_ 3~034 

·" Q 19 . b. . 'd t'l d' b'l' .. . ? y· · b'n Kozacı par agı ı .n. 7A 15 95 t' de yenı •r spor ıca et ı er: ue ır 1 ar m111mz .. ırmı ı B ğd Ç d 
20 1( • ~ m.. n.:c ·• .. . k k' . 1 u ay- av ar 
9~65 v~~ r. A. P. 31,70 m Deve gureşlıreo~er, tavu ışı... K J' Sert anadol 4,45 
~ . es. 20 Kvv, döğüşlürenler. bıt yarıştıran- Her serıe mayısta a ı- y k 4,50 

G rnartec..ai S.ıt 1939 Jar var ya, onlar da kurbağa ~orn~ya da Adngels .ctambpta
1
.'ta Y :~iuı:ğdayı H,SO 

J.3 30 n ali tayorlar. şehrın mey anı pıs a ıne d 4 • c:rOor ın Çav ar 
ıa 35 Hu ( ) Amerikada kurbağalar ara konuyor ve kurbağa sahipleri A d 

1 1 
, 4 

1 IH ıık Solısller - Pi. d . d' ı k - 1 r . .. b na o yu 81 14 00 sm a lertıp e ılen uzun ata• , urbaga arını ge ırıp musa a- f A 
ııjı' .~ ·mlek t s et lı}'hrı, ma müsab k ları çok rağbet kaya sokuyorler. A d 

1 
rpa 

ler~s ve meteoroloji haber- 'görmektedir. G Ç'"n senenin kurbağa ynaı· o 
ı . . • f'r 1 

14,to Türk M . • "r flk defa kurbağalar ara- uzun atlama rekorü 4 metre Nohut şark 
killeri ve 0 'un Oııgı ( 

1~.alk Tu sında tlama müsabakası t er- 70 di. Bakalı~ gelecek ay ~u fasulye anadol 
Cahıntaı· . )H havalaı 1 

) tip eden, meşhur mizah mu· rekoru kırabılecek k~r~aga Yulaf yerli 
ref Kadri . Hakkı o :rman, E~ h rıiri Mark Tvain' dır . Bu çıkacak mı ?.. Amerıkahlar Mercimek ıark 
Tokay. ' asan Gur, Hamdı muh rririn ölümünün yüzüncü merakla bunu bekliyorlar. 'ı Sahlep 

Oktıyan Mah~ut Karındaş M k Tatlı çoğen 
14,40, lf>.ao MUzik ( Cazband USİ i • • . . l Balmumu 
Pl ) Nbpolyon Bonapart birinci ferans vere.1 n usıkı Ustadla- t Cebri 
1 7~0 Program konsUlken, kendisini ziya rete rından biri şu hatıralnrını Rn-, Susam 
l7,ıs MUıik ( o ns saati _ gelen meşh ır bir İtalyan be& tattı: Yapağı 
Pı ) tekilrırıı k a pıdan karşıladı v~ - GaYeau saıo uııda Beet Siyah 

l9,15 Türk mUıiğı (Fasıl tıe baş öş de yer gösterdi. Res· hoven'ın «9 uncu seafonisi,. 1 şark 
Yeli - Karışık pro~ram ) tekAr oturmak ıstemeyince, Na çalııııyC'rdu. Konssre gec gelen 

1 
Anadol 

Çatanlar : Hakkı Dermen Eş polyon. · bir kadın, kapıdan gıreı·ken Aydın 

4,50 
3,5i 
6,50 
16, 18 

3,62,5 
5,00 

10 
70,71 
69,70 

yok 
18,50 

r{lf K:Adr' u ' d - Oturunuz ded 1
, sizin gibi so rdu: Ne çalınıyor? 9 uncu Yıkanmıı yapak 1rı ı, ı.ı.esan Gür, Ham ı b' . h k . .. yok 

ıol{ay, Basri Üfler ır ııısan , ıç "'!sAnın onun- dAninc l{adın telaş•a koşup ye Güz yunu 

yok 
47 
45,46 
52 
80.85 

Okuyanlar . . de ayakta du rmaz!.. rırıe oturdu: Eyvah çok geç gel Konya malı tiftik 117 
"' Celal Tok ses ve Bu neza kek ve i iti fa t Na . . • y t 129 
ı.ehsr K • mışım. ı ozga 
l n ornkuş. polyon un musikise f'r olmasın R' il d F a 

0 
eski Keçi kılı 48,SO 9 

'>O Koı~uşıua ( Dış polit ika dan ıleri gelmıyordu; lleadısi f ' 
1
1
r . gdn e b~8 ?8• n ı karı~ı I 

had· . ld6 ır erın en ırınlo .. ı s elel'I ) ni musikise er gö~lermek ıste . . . r t d" k f Pırınçler 
9 · · · · . G . ElVmde bır zıya t3 ver ı, yeme 

l .15 Tür' n w (ıı 11k . mesıuc!eu ılen geliyordu. ös- • h b. MEr•f 
~ te muzıg 'lB• mUzı . ten sonra aa mPş ur ır pua- C h 
~ı, Aşık V.e.y el ve İ br~him ) J terışMJ. · .k.d a 

1 
ad klaı·ı tor dört kişi.den mürej(kep bir Çeayy en 

19 3Q , . usı ı en n am ı . . 
Ç ' fllrk müziği halde kendıleriııi musıkıden salon orkestrası konsprı vardı Kahve 

19'20 
18,15 
:?gO ·340 

alıınıa v · ' f · k z r : flcıhe, Rt.şad Er r, hazzeder göstermek istiyenler Konserden sonra se ırın arısı Badem, çekirdek 
llhdu Bardokoğlu, Ruş~n Kam pek'. çoktur; bu yüzden de pot müzisyenlere para dolu bir zarr f içleri 

~efık Fel'san. t kıranların sayısı hadsı ı hesap uzattı: ( Talh badem içi 95 
kuynn : Muznffer İlkar sızdır. Bu her memlekette böy - Alınız dedi; bu para ile Acı ,. ,. 61 1 
1 Nu~naıı Ağanın_ ş~vkefza edir. küçUk orkestranızı bUyUtiinUz, 1 Acı çekirdek 9 

lOi 

62 

95 l>e~revı. ı Ge~enlerde Pariste bir korı çoğalınız... 1 Urfa Yağı 90 2 
• D.:o ct · t 1 75 ı .. ~ enın · Şevkefza beste - • ...:ç;...e __ ·..;..• ___ .;..._ ____ _ 

~~•nu zatın gılıi bir dilber si ihtiyar kızlar dıyarı Nöbetçi~~~~ 
ın endaın. i . . . d" o · ı d" · da · b ı· ·bete ! 3. . ngıltero ıhtıyar kızlnr J·I"'" an 1)8 ıse o n s 
Supt1ı Zıyanııı - Şevkorza yarıdır, derler. Fıtvaki fngilte yüzde ~3 tnr. ~§§§§ Eczane 

Şarkısı ş · b t' "" d' = . . • ıındı ay bir ser vü rede evde kalmış, evlen meden Bu nıs e ın arttıgı ıyer s _ Nı .. aın . 939 da 
B t nnııdi d 1 . ·ı J" d A 
4 r su a. ihtiyarlamış k:ıldr pek çoktur Amerıka 1 e c:ıponya ır. rne ISTIKAMET Eczanesidir 
." Lerniniıı ·Şevkefza ş rkısı Aneak İngjlterede evl~ııeıılerin ri kada yüzde 61. Jııponyada ----...;,_----~~-~ 

5 Şıı,;ıyet etme cananım. 1 s<Jyısı evlenmiyenlerdt>n azdır H:! diı" Osmanh Bankası 
·Ruşen Ferit - Kanı-kemençe sanılm;-tsııı . Fransada izdivaç nisbeti 1 t L A N 

taksimi J Son çıkan istatistikler, in yüzde 57, Almanyada ise -Top f 
6· ı .. ... Memlekette tasarru ha 1. Mahmuş _ Şe\lkefıa ar- gilteredo 100 kızdan o3 llnUn lu evlenmelere ragmen - yUzde 
kı . Ey servu "I ş (evli oıctnau arılaşılmaktadır. l 55 buçuktur. raketinin inkişafına hizmet 
7 gu Z!lrı v fa " arzusunda olan Osmanlı Ban-

• D ~denin - ŞevJiefzıı yUrül\: Çıplak gördüler diye... kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
Sernaisı · . C ) 
~ er ı ıUlfüanberinin Uzdanı hesabına tevdiat 
l. • Sait derı e,nln. ş k f • lıf k tefek ç~lgılı barlar Bu bir balo gecesiydi, so yapanlara kur'a keşidesi su· 
a~ ~ v e za saz a 1 d • . ·ı t . . l l . 

lllaisi d k .... k artitslerdc dans eder on a tseyırcı er epınıyor ar, retile ttşeğıdaki ikramiye erı 2
0,QQ ~itns b~ .. ~çu rtistler de, fakat her Melmayı istiyorlardı .. MeJma tevzie karar vermiştir, 

ı · ' metforoloJ·ı haber uyu k K ·d 25 t 2-eı·ı, ıiraat b artistin mntlaka çıpla dans ayak diredi: eşı eler mar ve a 
~O 1- orsası (fıyat ) 1 Eyltıl tarihinde icra olunacak 

' ::> Ternsiı ( K _ . etmesi lizımge mez. -· Tülsüz çıkamam .. 
: ~igoleıt ) rdl Egleruyor' P ris Operasının balesinde Dansingin direktörü ge)di ve her keşidede aşağıdaki 

Ylızan - V o yan bayan Utette Melma 1 tülü bürümcüğü aradı, arattı, ikramiyeler dağıtılociıktır: 
lereııın ıctor Hugo ~yn~ de sahneye biç çıplak dikkatsizlilde-rinde dolayı biz. Türk liralık 
t e ve 1· d omrun t ·ı · b ) d 1 adet T L 1000 aj. E l{~ 8 Yofonik mon - k tır Çıpl klığı hayasız 1 me cı erı aşa ı, tül bulunma · . .-
1' .... 'ern R . ~ çı mamış . ı L 4 250.-
ernstıe I{( .... Şıa 1 k J'"kk' eden dansözlerden yanca ayan Melmaya rica etti. 5 ,, " lOO.-

Aş1<111111 l<i ~Çll k Or~estr:ı Nıcip' ı. . te 
8 ı 1 - Ne olur, bu gecelik a.iı 

25 
" 1 ' 

50 
•• 

\7 erdıli aı es rıdo 1 dır. 1 ki w h l neye çıplak çıkınız .. 1 50 '' " "''n R.• , B Melına çıp a ıgı • ı ,, ,, 25. 
r&sırıoaıı go Olto isirulı op - yan ı ·kk' der de sıh- ' Melma razı oldu, çıkıp çıp Cernan 85 nded T.L. 5000.· 
t(\\( edece~ad~çal~r çalarak işti yasıılık te a ıke alı elbiseler lak dans etti. rurk liralık ikramiye, 
2] • ır · oede kalın ve ap ı F 

'
15 Mernı • · - ·· ·· ? Hayır amm•, çap akat ertesi gün dansin- Aile sandı_ğı hesabında-

21.15 0 eket ~aat ayarı mı gorunur 1 ına to gio direktörüne mahkemede.o 
b' ~sh • 1 k k ı omuz ar • ki mevduatı kur'anın keşide 
2

1
Yo • n k ıı rn, tahvilat kam 8 ta çı ma ' k · bir ce)p geldi. ~ayan melma, edildiği tarıhc:ı tekaddUmeden 
ı,·l;;ı ~ u ıır borsıısı (r . t) puklarına kadar sar an ın~e~ bayaıı rencide edildiği öne sü ıtltı ay zarfmda: 

21,ao l{:;eıi Plaklar. R. ı ya iaceçık, şeffaf bir tül ah~: ~u~. rülerek direktör aleyhine da- T. L. So.- TUrk lirasın-
hnkkınd lUşnıa ( S çesi bürüıncü'k lert: burun ur ' va açmıştı. İki yüz lira tazmi· dan aşağı düşmemiş olen her 
2 _ a ) u sporlar1 , .. .. .. . . 

1,4 > Mu de sahnede öyle gorunur. nat ıslıyor.. mudi bu keşidelere ıştirak 
- PI ) ııl{ (O h f b an Melma' I edcektir, · P ra aryaları Geçen a ta ay 

2~, O b. · bir ge ========== ' Hafta1 1 yı, dansinglerden ırıne (23 Nisan Çocuk Bayramı) 
2<,80 Müzilf ~ t Spor Ltutnsu ce için ongaje ettiler. B~~an 1 Çocl.lklar: Va tan (j aş ; 
2a,oo Müzik ( Op retı er • Pi) Melma dansiogde kendısıne Bayramınızın ~en, Nereli Eğlen' Hava tehlikesini dü
~3,M;,24 Son ~~Zbant - Pi . ) yrılıin od.·~· ~~:u~du .. s~nr~ 1 CE-Iİ ?lma~ı~ı Ögretmenleriniz şün ve kurumuna 
\'~ \• ..... ı.. J itı s !ıaberleri giyinmek ıçın tulunu, buru m i. den ısteyınız ! d t 

" t1n" 1 pro · )1-_DT:_ ım e . gr.anı, cüğii ıil aradı Yok!., 

UPlediy nıizirı göslt•r•' CPğ i yerdP. tt•slim olun
mak ve Tarsu~un Sucular ~ Ö) iiruJe vaki Ayrıkla 
dere ııanıile maruf nı a )wl ve civa rında bulunan 
taşh.f'da n rıtırınırwsi ruucibirıce olmak şartile 

l 00000 atlet parke taşı kap .ılı zarr usulile alına-
caktır. Btıher taşın ru ulıamruen hetleJi altı kuruş 
loıup lıe)' Pli unn.11uiyr.siniu mu vakkat teminat ak
çasi 450 lir a dır lhalPsi L 7 Nis~1rı 93 ~ Pazartesi 

1 giirıli saa t 15 el e heltıtiİ)e euciimeniude )·a pılaca-

1 ğıoda ıı istekl i leriıı ~a rlrı a mrsi ui L~leJiyemızde n 
aramaları ilan olııııur. 30 - 4. 8 - 12 

1 1 a n 

1 ı ~er~~ı~ .~!~rü~~~~~[!~i~~~~en 12 lira asli ıııaa ş 1ı 
! hir kadıra kolculuk açıktır. 
1 A ~lüsabaka t-l--4-939 Cuma günü scıat ıo 
j da giimriik miidürliiğiinde yapılacaktır. 
1 H-~lüsi:tbaka)'a girf'b imek için erı aşağı or-
ta mektf p mezunu ve memurin kanununun dör
clüncfi nrnddesi nde ya zıla şartla rı haiz bulunmak. 

} C-Ya şı otuzdCJn )'Ukarı olmamak, denizde 
Sfyahat •)dtbilt cek kfıbilİ)'elle bulunmak. 

O- Yazı makinesile iyi suretta yazı yazmasını 
bilmek . 

2 - i~ıeklilPr 12-4 939 giirıü saat 17 ye kadar 
diltıkçe Ye belgelerile birlikle giimrlik miidlirlii
ğline baş vnrmalan. 

Seker Hastahğından muztarip olanlara 
Şişmanla1nakdan Çekinenlere lJfüjde 

Asri Enwk Furunu Sizin hu ihtiyacınııı 
Diişiirıerek i\Pfis 

ÇAVDAR.. EK.ıv.IEGİ 

Vıa pnrnğa L>aşlamıştır. istifüde ediniz. 
Mersin ; Silifke Caddesi 
E~EK FURUNU 

Se~er Hastahğına ~arşı 
Çavdar. Ekmeği kullanınız 

Çavdar Urıu Salış yflri ; Yoğurt Pazarında 
ŞlikrüÔzbindi 

----------------------------..... ~---ı------. 
1 1 

DOK.TOR OPR..A TÖR. 

Recep Say han 
ME\lLEKET il:\ .. TANE~( OPAIL\TÖRU 

Dı ~·a lP-rmi Tı:.tfw~ isi yapılır. 

Hastalarını berg ·n saat on beşten sonra kabul ve teda · 
vi eder, 

ll.astarıe caddesi 46 No. lu sokak 
6 Numarada 

Buluklu B. llamidin evinde 

:..------------------------------------~~ 
Kulak, Boğaz, Burun ~liilahassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sa~t 

ile muayene ~e tedavi eder 
onbe,ten ıonra kabul 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

----------------------~:=...:--...... - .............. . 



SA\ FA 4 YENJ MERSiN s· NiSAN ı ~a9 -• --------.----· ~-G-ü_v_e_n_~ ... ___ _ı.--o-L_G_E_N~,!----~ 

Ye n 1 me r s ın Sigorta Sosyetesi u·· 1 K 1 1 1 
0/o10 İratlı Aile sigortası gen o on ya ar 
hakkında bir misal 

Cenubun en çok okunan ve tutunan ıazetesidir. 

f çten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ lv.[ER.SİN DE BUL UR.SUNUZ 

gündelik Siyasi Gazete 

Yeni. Mersı·n • ı ı Yıllıh fa~ıla~ız. intişarın 
• da muvaf faluyetını halktan 

g6rdıilÜ ratbete borçludur. 

YEN İ 1\1 ERSİN : Sizin Ga.zete~izdir Dertlerinize dileklerinize YENi 
M ER S ı N sutunlan açı~tır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı
ya çahşınız. 

YENi ME iN MATBAASI 
Taba ait bütün işleri ucuz 

ve süratle yapar. 
En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

D=D~IRı [;J@W[Q)& n~ın~rMOlb~rM 1HJ&1R21P1L~1Rıfb(g 
K.İT AP GA2 ETE VE ::w.I'EC::::~U .A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler (vra~ı 
matbua fatura ve stire en nefis ~ir tarz~a ve beğen~irmek şartile yapıhr. 
hariçten yapılacak aiparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

FOTO GÜN 1 Ataturkün 
Adana Seyahatleri 

Yazan 

TAHA TORCS 

iyi bir Resim çektirmek İ•tiyen 
F O rr O 9 ii ne Bir defa uğramah~ır 

Yeni çıktı 

Satış yeri : Sadık Al

datmaz kitabevi 

ADANA 

FOTO GUN: Reaim çeker. 
Foto Gün; ğranJisman yapar. 
Foto Gün; 4 motör işleri görür. 
Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 

Aıfrtıs: FuTO liÜN 

-----------------------------!----~ , 

Lisan Oğrenmek istiyenlere 
Fransızca Muallimi 

HUSUSİ DERS VERİR 
Ocrel Hakkında ~liişldi lpP t>ıuHı~ Gö~tt·ruı .. z. 
Şehir; Huicinde olanlara Mektuplada Ders verilir. 

Arzu edenlerin idarehanemize 
muracaatları 

Türk Hava Kurumu 
büyük Piyangosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 1939 dadır. 

Büyük ikramiye 200,000. lirac!ır . 
Bundan başka 60,000, 401000, 25,ooo; lıralık ıkramıye 

lerle 2o ooo ve 15 ooo liralik iki adet mUkifat vardır 
Y ~ni tertipte~ bir bilet alarak iştirak et~eyi 

!ihmal etmeyiniz. Sizde piyangonun meıud ve babtıyar 
an arasına girmiş olursunuz. 

Yeni Menin Basıme•inde Basıbnı§br. 

Boz k u ıt cıHidAsi 

Fenni Sünnetçi 

Sıt~ı T annverdi 
Seri vp, ağrısız sü uuel 
yapar. 
Fakir çocuklar·a parasız 

Adres; Tarsus paşa ga
zinosu karşısı 

Y E N i M(RSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone \ TQrklye Hariç 

Şerait ( için için 

Senelik 1200 Kr ., 2000 K· 

Altıaylık OQO 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Resmi ilinabn satın 10 
Kuruetur. 

MİSll.L 

30 yaşında bir kimıe 25 se 
ne müddetle 5000 liraya ıigor · 
at olursa bu müddet zarfında 

her sene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta iıe 

5000 lirayı bizzat alır. Sigorta · 
lı vadeden meıeli ıigorta ol
dutu tarihten bir ıene ıonra 

vefat ederse aileıi atatıdaki 
paraları alır; 

Siıortalı meblAtın 

% 10 u derhal... lira 500 
24 ıene mQddetle 
her ıene ıermaye· 
nin % 10 irad ola-
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade relince ıi-
tortalı meblAt 5000 

lira 17500 
Sirortalı mebla;, ancak 

ıiıortAnın vadeıinde, ıigorta

lı berhayat iıe kendiıine, ıi
gortah vadeden evvel ölmüş 

iıe hak sahiplerine tediye 
edilir. 

MÜMESSiLi 

Vasfi Orqun 

Sağhk 

Eczanesi 
Mersin Gümıük kaııısmda 

her nevi Avrupa, 
Yerli eczayı tıbbi· 

ye ve müatahiaratı 
bulunur. 

Cilde tazelik ciğerlere kuvvet siniri~ 

suhunet verir. Ülgen kolonyaları, üJgel1 
losyonları, ülgen kremleri, ülgen briyan · 
tinleri, ülgen tale podraları, ülgen sıhhi 
korsaları ve sıhhi levazımatlarını ehven 
fiyatla tedarik edebilirsiniz. 

UR..A. Y CADDERİ NO. 2.-:k 

ÜIEtn ıtriyat dtposu 

T ürkçe-Franaızca-lngilizce 
Almanca dilleri üzerine 

Resimle 
Büyük LUgat 

12 lügat kitabı bir arada 

HABEH gazetesi meınleket kültürüne 

~OlRı IXJO(glMJ~ir ©>lblMJ&G({ M~~rRılE 
1 H Mayıs 193!1 

Tarihinden itibaren her gün HABEB 
gazetesi içindA forma forma bu kıymetli 

eserin neşrine başllyor. 

Eser hakkında fazla tafsil it 
almak ıstiyenlerin 

"lstanbulda HABER razetesi idarebaneai,, adrelİDe 
bir kartla müracaat edebilirler 

1---------------=------------------------------~ 
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 

DOK.TOR.. 

A.-Yakup Aslan 
Tnrkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hastalarını her gfınS-12 15 - 18 e kiıdar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddeuinde 
ADRES:Yojıırtpazan 

No,1 

SIHHATİNİZİ KOR.UYUNUZ! 
- NASIL JMt:I 

KAYADELEN 
SULARINI IÇMEkLE 

Sıhhat ve lçlimai Muavenet Veklletinin 672 numaralı rapora 

TAHLiL RAPORU 
Göriiuüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya ~«trfo!una u N. lo 

oıikdarı,, 0.2 sm3. 
Renk : Henksiz M~cmu sertlik derecesi "Fransız,, 1.5 
Koku ; Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunao müvelli-

dülhumuza litrede o.4o mgr. 
Sülfat "SÜ 4,, litred~ 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 
Nilrat ''No 3,, ,, o.0040 

Tadı ; LAtif 
Teamül; Mutedil 

1'itrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NHJ,, Yol\ 

F~nnin en son usullerine riayet ederek ~aynadığı yerinden itaba: 
ren istas,ona kadar ici kalaylı kAlvanizli borularla içi merruer döşeh 
bellurhavuzlara dökülinektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi 
evsafım muhafaza ederek ve hiçbir suretle el değmeden hususi kim
yagerimize ve .Adana Sıhhat Rakanllğmıu tayin ettiği Sıhhiye m 'mu .. 
ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADELKN suyu ile 
yıkandıktan sonra doldurulmakla ve ağızları Sıhha memuru tarafm .. 
(tan mühürlenerek Şflhri mize gelmektedir. 
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