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Ş hrlmlzıte }eııı Haıko\f b . uaı;mı ıı in 
ş.:11 tıua pek yııkındJ huşlıımıcaktır. 
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Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu Bükreşten Atinaya 
h reket etti Kral Karol B. Vital lstromzanın muhakemesi -

Belgratta çok güzel karşılandı ve 
ziyafetler verildi 

şerefine 
Üç devlet heyetini 

kabul etti 

Muhakemeye dünde 
dev m edildi 

llariciye Vı k ·ı ·-· y l 
l e r unrz ugos avya gazetecilerine bey anatta bu-
unarak; YUgoslavyadn gördüğü terakkiden hayranlıkla bahsetti 

AııkRra 24 (Rııdyo) _ _ 
il · ukfıl otmişlerdir. Buııılan sonra yarat etmişlerdir. 

t 
BükrPş 24 (Radyo) - 1 
Kral Karol düıı Türkiye,' 

YunJn vı:ı Yugoslavya heyetleri- ı 
ni kabul Atmiştir. 

İtalya Hariciye Nazın 

"Sametegal,, Ne 
·demektir? .. 

S 
nııciye Vokilimiz Şu"kru- A ı 

Ya 8 Otelinde bir müddet diu!en l r· . . e .a raco11ıu ve Y.tıgoslavya Harı- Muhterem m sıı ırımız v re· 
cıye mie ve udet ctmietir. Bunu mü· f"k ti · ı· k·'oı yarın ö"' ''arşovaıva gı•ttı• b' . nazırt B. Markoviç hususi ı ası t} maıye ı or a "" Y ı J 

ır tıreule rtüu Bükreeten Belg- teakip I\ral sarayıırn gıdorek ha leden evvel Slmploo ekı;preslle Roma 
24 

.Radyo" 
roda gelınielnrdir. Ayni tirenle nadan ailesi defterine vaz'ı imza ve Selııaik tarlklle Atloava hare İtalya hariciye na7.lrt B. Ci 
soyahat odeıı Yunan Ba<>vek"ıl'ı etmietir. . ket edecektir. 

Bunun cevabını bir Ehlivukuf 
heyeti verecek 

• p ~ ö rano beraberlerindeki heyetle Düukü sayımızda eehr imiz e ~a rici7e nn:ıırı n. Metaksa ğleden sonra Nail Preııs ŞükrU Saracoğlu yanında Baş 
1 sam · • p ı birlikte bu gün Vareovaya hare 1 tüccarlarından Vilal stromzanın 1011 surette hu zetata veda 0 un sarayına gitmiş ve Preu s vekil ve Dffbiliye Nıızırı ile TUrki 

ett'k P 1 ket etmiştir. Nıızır aiderken ve müddeiumumllik mnkamına ha_ 1 
ton eonra Sell'ını!le doğru 0 

ve Bayaıı Olğa taraflnrındau ye elçisi Ali Haydar Aktay oldu . . " karet suçundan c1olayı cürmu 
Yoluna ı1evam etmişıir, kabul edilmislerdır. Saat l de ğu halde Plçilık bımısıadnki apar gelırken Berlınde kalmıyacaktır. meşhud mahkemesin~ sevkedildi 

Vok " l~!al_grad ı.carında Hariciye serefleriııe verilen zıyafotto hu· tımunmctıın elçilik k11bul Sölonuna 6 6 b ~ A'ini ve muhakemenin eahit din 
1 . 

1 

en Türkiye ve Romen orta ıır huluıınıuşlardır. eneral anı a a Jenmek iQin düne kaldı"'ını yaz rı cıleri ı Tk g~ç 1rek orııc!a buluıııın Yugoslav ~ 
Y.n • ' e Qı 1 erkAnı, Yugoslav· Belgrod, 24 (Radro) _ mıştık . Dun 1aat 15 te mu 

Munakallh nazm vo daha ha gazetecllerioi kendilerine hos bir J R 
ıı Muhterem misnfirimiz Şükrü nozuketle seJ·'ml"OlıS ve Yugos apanvadan omva hakemeye İ)aşlanmıetır. 
1 zevnt tarafından k"r"ıloıın1ıa S ' ' " a " • J 'J · ı · k k"' d l " v w unco~lu Öğledou soura şehirde Müddeiuınumı ı mev ıın e 
arc ır Harici) e Nazırııt1ı·'n Orta lav 0• anın terı:ıkkisinden dııydıığu döndü ·· · d elçı · " bir gezinti )'apmış, saat beş bu • Enver Unal ve davacı yerın e 

ın~ı .husu i bir nkeam ycmel'l.i Q kırı B memnuniyeti beyan ettikten son muarin Niıııelullah Gökselmnu, v~rmıeıır. 6 u ııevekıl ve Dahili)'e nazı· 
8 1 rı · rn gazetecilerin yorulmanıusı için arselona 24 "Radyo" m ı> znun yerind~ de Vital strom S t aı zıyaret etmiştir. Baı;ı çokil vo 88 011 

birde $ülrrü Sarac H ı ispanyadaki İlnlyan kunetleri za bulunuyordu. Oltlu Saruy Mnre iııı \'e Hariciue ar Ciye nazırı sacıt 6 onheşte gece yıırısı trenu hinece~lnl söyle A k F 'k S 
1 n:ııırııı 1 B Şükrü SJracoğluıın ındei 2 •1• miı.:lir. baekumıındırnı Cevavel Gamboda vu at aı arııço~ u mnz 1 

ııyaret c~ocek ö!lle çak - " b- _k . . ı nun vekili " sıfutile mahkemede lı kral ıınıbi Prens tarafından _ _ ycpılau uyu geçıt resmınde bulunuyordu. 

kabul er1ilec~ktir. Ü~ledeu son- lord bulunduktau sonra tayyare ile Şahil Julyet Qağrıldı. Ve ifa 
rn hu zil·arf't

1
er konrtisino iade Ha/ifaksın beyanatı Lugün Roma~·a döıımüelür. deaine muracant "edildi. ı•ılıltı k . 

h opsi vız gelir. istediklerini yap 
eınlar) dediA"i kedisine telkin edi 
lince: 

Hen mahkemede söyledi~im 

gibi söyledim tercüme yanlış ya 
pılmış dedi, 

Müddeikmumiliğin talebi 
üzerine tekrar soruldu ve şahit 

mahkemedeki ifadesinde israr et 
ti . 

Maznun vekili B. SaracoQ-lu 
söz alarak saınetegal kelimesi 
ben im için vız gelir eeklinde lei:.' 
cüme edilmiştir. Halbuki Diksyo 
ner bu kelimeyi (bence hepisi 
bir manasında 1ıösteriyor. Bu
nun iyi frttnsızca bilen ehlivu 
kuflar marifetile hakareti tazom 
mun edip etmedigi tetkik edil· 

H . ce tır. Akeııın şereflcıriııe H Julyet ifadesinde mtıdam Bo 

ı·a~~;~:ye lllJ7.11J lıir ziyafet \'Pre· ariciye Nazırı ,· inEZiltere her Fransaya iltica nalın müracırnh üzerine mRznun Hakim suça me~ıu teekil 
- d · //ar \'italiıı - g it ne ynpacııksan eden (eametegal) kelimecıiniıı mu 

B. Şükrü Sımıcoltlu bn ·n zaman barıs arzu etmektedı·r e en _!!panyo yep ben bir şeyden kokmam (se ~ya~ilL~ı~-~~!n~~~~~~i ~au~ - ~'~ 

siıı dedi. 

ıiını SeltlııığQ gıuecek \ 'O orad
0

n 1 - -· ·- -- ~-·--· - dar· bu senıetegal'ın ın~na'"'ı so · ·ı T- k f ' u-
k - u " n kaları müdürlerı ı 9 ur o 18 m eııd ı ıui hokli)·en B. Metaksasa J . . . . . . '[/ 1 Fransaya eimdlye kadar ruldukta: bence hep bir demek düründen müteşekkil bir ehlıv~ 
lll(iJakı Olacaktıo ngılı:.; mfZQCfnf tanıyanlar ıngıltz ffl f e· ı'cümhuriyetÇİ ispaoyaôftn iltica Lir dedi. kuf heyeti teşkiline karar . Vt,r~I 

ll:lg ~d, 24 (Hadyo) \ tinin azim Ve m etanetini bilir /er diyor edcı.:lerin adedi 220 bini geçmie Bun yerine Juliyetin hazırlık ve muhakeme bu güne talık edıl 
$~kru Snracoğlu vo Refıknsı tir. Bunlardan 1 ı bini y 6 t_a_h_k_ik_a_t_ı _s_ır_a_s_ın_d_a_= ____ ~_d:...i_. ------------

Vjj mnı) otı eeroflt!riııı- llariciyo Loııdı a 24 (Radyo) - bir htVaSRUl teklif edeceğimize ralı, 187 bini kadın, çocuk ihli ı Türk neşriyat .. 
uaıırı lorafıııdaıı verılen ziyafet Dün tugiliz Hnriciye uazırı iutizar edilmemesi U\zımuelir. yardır. 45 bin sivil ve. m_ilis marn 1 
te hazır bulundu!ıu-. Lord Ilnlıfake Avam kamarasm Hala İtalya hükümeti Fran 

1 
Sergİai 

B ş leketleriııe gönden mıştır. · ükrü Saracoğlu mihman da meclis müıakernleri Psnasıu·' sa ile olan ihtilliflarını bize bi:-

da~lı~ına tayin odiloıı Bcılkan da söz alarak 1',roıısız - f ngiliz 1 dirmemiefü. Macar"ıstanda Aukara - Harf irıkilııbının 
dnıres~ eafı ve Türkiye elı;isi ve Antantının tam oldu~u ve lngil l lııgiltere her zaman barıe ar onuncu yılrtöııümü nıiiııasebetilo 
aıeeaaı olctu~u holde saat U.5 ela tereniıı hıçtıir tehdide kulak ns zu ttmektedir. Fakat bu arzu· açılacak olan on yıllık neeriyat 

Eğitmen 
kursla rı 
hazırhğı 

ını çhuı aııkerin mezarına bir çe· mıy aca~ıııı söylemiştir. ıa rılan lugillere •u! Fransa ha · iki parti birleş ti sergisi etrafındaki hazıılıklara 
leıık koy l ' · ·kı~ıı · · hayati f ı · ti d olu m ktadır 
- muş Hr ve bir dakıka 1 Frausız • Itıılyan ihtilafları ya•iarını, ıstı u erını ve_ ı B d eete 24 Radyo" - aa ıye e e9am n . a. • nisan beeında nQılaoak olan Eğh 
F ne olu'rsn 1 ı ' it . - meufantlerini silahla mudafaa· u ap .. "' . de yahu Başvekalette bu husus ıQın top 

o un ogı ereyı mu- . Macar heyetı ısının . r men kursları etrafıuda hazırlık-ra n 8 an} n l00BBİr etmemesi m9.nnsı doğru dan istiakAf edeoeA"ı m~nası Ql · ı . . f la o an komısyooca hazırlanan IS 

Ankaı·a, - Maarif vekillet 

1 
dur. Ayni zamanda bu hadise karılmamalıdır. · diler aleyhınde tmr~dı ta~a ın f teler Manrif Vekl\letiııce Devlet t\.f l'İ k adak i \ bizi sıkı bir su rolle al1\kedar Lord Hali faks sözlerini şu \ dan teşkil edilen par\\ bukumet matbaasına gönderilmletır. Lışt~ 

k eder. Fransa ile şimdiki söyle- suretle bitirmiş ı ir: partısile birleşmiştir. ler biri hususi, di~eri resmı 
l l v ve t ı eri 1 di~im münasebetleri idame edi· lngıliz mizacını tanıyanlar • • 1 1 neşriyat olmak . üzere iki bibli 

ı yor te İtalya ile samimi bulunu ı ln~iliz milletinin ~~gün de ayni i Moskova goruşme en 1 )'Ografik kitap halinde basılmak 
R Yo aıım ve metaııetını muhafaza 1 tadır. Seraide teahir olunacnll oma (A A) ruz. . k .. v 

l .. lalnnııı l rahlustaki kuv t ı Fraıısn ıle ftalya arasında !erdir . 

!arına baelamıetır. Bu J'll. halen 

10 yerde 11 tane olan kursların 

sarısı 15 ee ibıııe olunacak ve 
kurslara devam edeceklerin sa
rısı da 300 e ibldQ' olunacaktır. 

fili 1 '' - Roma mu ha ., . ! edeceA"ine hiQ ıüphe etmıyece • ı· Moskova 24 "Radyo" - kitap risale ve matbu eserler la 

erıuı art o , Bay Kamonun Moskovada yap mamen gelmiş lmlunmakta ve 
Kk ırması üzerine Atam 1 

-------------------- ı · · k ı " tasnif edilmektedir. memietir. aınarasındak· - 1 . tıRı görüşmeler neticesız a mıv -----·-----Franeıı l muzakereleri Ve Fransa Başvekilinin beyanati ' 

Yeniden açılacak kursların nere 

terde açılacagı henüz tespit edil 

harareııegaıeteleriniıı ueeriyatını 1 tır, s o N HA 8 ( ff l ( ff 
,,ir . nıovıuu hahse,ıemekte 1 • H alepte 
•• 11:1::~~:,::~:·;•\de ehemmi Da 1 adiye d i yor ki: 1 yaş asın T iır kiye, Çin· Japon çarpışması Çinliler lehine inkişal edi y Ol 

~.:~s::d~"0~:~i:·=.~·:. s~:·:ı·i ~~ Biz ve Amerika sulhü istiyo-; tarkiyeyi isteriz i ~t:~~·~::a:111~~~~··.:;i,eti oın\ilerio lehine ınkı,.ı elm•k 
uıim dere.c.ede nr~~;rnı~l~;.ot~ariluıai ruz çükü demokratız 1

1 

Jiye bağırdılar ltedir. On iki saa de~a~ ede? kanlı bir muharebede~ sonra Qin· 
k6nunu 88111 hoeında }.I" 1 Ha~ep, 21 (Hususi)_ Dünlliler Japonlardan muhım mıktarda harp malzemesı Vt. altı top 
mali Afrikada 97 ta\ ransa ei 1 . müsadel'e etmişlerdir. 
811 • . lUr piyade Ne tehdit ne kuvvet ne de ··antai bizim ve bugüıı burada yine ekeerı Ayni zamanda Çinliler dört askeri mevki de mehreara :ıitına a~ sıl'ohı ve 30 ı · , ' r 'J ı b' k -
lo diQ'or k . }lO kişilik .. • • el • . l · çareılar kapanmıe, ır ço nu- almışlardır. 

ns erı sınıflara rnens 
1 uzerımız e mueasır o amaz 1 mayişler olmuştur. l hd rahrandan ld 

nsker tovlaııınıe bulunuyordu Up 1 -- i Mektep talobesiııin v apUj:tı Iran Ve ia ı J 1 ayrı ı. 
ıornııııdaıllım· ·ı bu "Oku~ n O . ve D k t ld "' · · de 1 • L. d • J b / k 
surelto l 1 mühim Paris 24 (Radyo)- ~m~ ra o. u~umuz IQID ııümayiee iştirAk eden binlerce ı 3 m artta lSRen erıye e u unaca 

ar. mıetır. j Fransa Hariciye ııazırı Da· şereflı bır sulh ıstıyoruz 1 halk. ~okakları gezerek "'artık 1 
Ll Sooıolıde iııe bu gün sek' ladiye Vaein1ıtonıın yıldönümü- Harp, insanların ölmesini, ecnebt boyunduruğuna teham- ı Tubra 24 (AA)- On beş Martta Kral Farııkun 17 yaşların· 

n lleuegallt asker ve b d ız 1 münasebetile harabelerin yükselmesini istih- mül edemeyiz Yaeasın Türkiytı dııkl hemşireleri Prenses Feyzl;ıe ile evlenmek Uzre Iran Veliahdı 
Laeka Üıbutide hır kruvaı~~ ~11 ı nün kut.lao~ası • _ daf eden gayri euuri bir hare· Türkiyeyi iste~iz. diyo bağıroııe Şı.tbbıır Mobammed Tahrandan ayrılmıştır. Veliahd Bağdtidda iki 
torpıdo, 30 harp tay" . uç varılan bır zıyafetıe I! raosa kettir. Aıı:.nelerimiza menfaatle 

1 
d ır Zabıta kuvvetleri hu yük gıln kalacıık, buradan Şum lttriklle Beyruta gidecek ve 3 Martta Eh 1 ınresı Vardır . k . . ar . . 1 . 

• "er ngiltere Akd . ıAmerıka dostıuaunu kafdedere rımıze ve topraklarımıza bağlı· 
8 

k aaleyan kareıemda hiQ bır lskenderıyede bulunacaktır. 
tukosu f enız sta , . h . e • - . kkül ll • 
riyoreo ~rmülüne ehemmiyet ve ı iki devlet ayni sulh az mile ve ı yız. ne te dıd , ne kuvvet ve n_e eer yapamadığından numarıeçı Suriye kabinesi teşe e ı 
de il 1 u ~latükoyu ltaranın ! sulhun tehlikelere galebe Qa!aca de eantaj bizim üzerimizde ınu ler eehrin belli başlı cad~e 90 Şam, (Huıusi) _ Eski Waliye veziri Lütfi Haffar Kabineyi 
1 A akat eıınali afrikadakl Qına emin olarak bırbirıue bağ · essir olamaz. sokaklarıuı gezerek tezahuratla 

1 
k 

ahlnumalorı il si . 
1 

d' şu eurol e urmuetur: . . . 
ki tl . e •e euri1ede ta lı bulunan dostluğu idame ettire Bız memleketimizin müdafaa rrna devam etmıe er 1~· . Başvekil ve mUdafaa veziri Lütfi Haf far, Dahılıye ve Harı-
le "r 

0 1

~ 1 
emperyalist hareketler ceklerdir. sın da milli ordumuzun tayakku · Halep efkArıumum ısı ye meın f ciy :M h Arelaa Maliye Faiz Huri, Adliye Nesib Bekri, İkCi· 

h raıısaııın ihlal etmokte oldu zuna ve kuvvetine aü"'oniyoruz· leketin bugünkn mUeevvee vazi· J e Abadı ar h K' ·eyfrı·ı Maarif Selim Cem bert. 11 unu gf · Biz ve Amerikalılar sulhu ~ y • • • san urra mao , • ırmeeı lazımgelir. ietiforuz. Çünkü demokratız.! demielir. retinden cidden dılgırdır. . 
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Cüzama ilaC 
NAFTALAN 

N evyork sergisindeki 1,.----şe-h-ir_v_e _____ m_em-·ı-ek-et 
'l,iirk sitesi hazırlığı \!-Y-en·-, H-alk-ıv-i b-in-ası-------1.'icare_t_v_e_Z_ah_i_r_e_B_o_r_sası 

haberleri 

inşaatta kullanılacak bütün malzeme 
vapurla Nevyorka aevkedildi 

1 
Futbol sahasına Haftalık RapOI'll 

-,,, 
Krasnodar tocrübevl oU ol 

1 
kliniii direktörü Profeoor 1'

11
, 

· notseov, cllzamrn NatlalaO il' 
tedavisi usulünü bulmuş v~ 111 
usul çok muvaffakiyetli uetıc' 

Hazır M M.T 
~~~~~~~-----------------------

yapılacak 1.S-22 şuB.A.. T ese 
fstaııbul, - Nevyork sergiRİ ı rork'a varmttları icap eden güne Şehrimiz Halkavi binası in Bue-day 

ineaatında kullanılacak bütün l göre nyrılmıetır. şaat komisyonu, Belediye reısı " 
Soı t Şark 45 000 4 
• Anadolu 15 000 4 27 

vermie tir. f o• 
günde M.V.T Naftalan, Aıerbaycauda f' 

• • 

hazır M.M r. talan banyolarının butundıJ f 
• M.V T 

1 

yerde çıkan bir ııevi ueft~ 
malzeme Amerikan Eksportlayn 1 Sevkiyatta perderpey devam Mitat Toroğlunun riyaseti altın • 
kumpanyasının bir vapurile Ame • dilecektir. fnhi11arlar Nevyorkta da toplaıımıetır. • 

yumuşak " 45 000 4 50 15 
yerli 220 000 :~ /S 25 

• " ağır neft sııııfına dahil bol il' 
rika'ya hareket eUi. Giden eş· vuku bulacaıc teklifleri nazarı Bu toplantıda Atatürk parkı, Arpa Anadolu 74 000 4 05 

yerli 84 000 3 55 /4 yalar ara ında Türk Eıitesinin ha dıkkate alarak sergiye bol mik içerisinde yapılacak olan Halk 

1 
• 

rici tesisatı için Kütahya'da yap tarda Eigara ve içki göndermek evi biuasıuın şehir pl!cına g öre Çavdar 
tırılaıı birpavyon çini ile ve gene terlir. Etibauk memleketle çıkan şinıdıki futbol eahası içinde ya·ı Fasulyıt sıra 
sitenin harici tezyinatında kulla her türlü madenlere aid nümu pılması icap eylediği ve eski bi· Kumdarı 
nılacak bronz parmaklıklar üçün nelere ve çok etraflı malumat na plAnının da tadili lüzumlu Pırınç 

şark 

" " ı makta ve harici görünüşü . 1'
1
,, 

.. M.M T rıle adi naha beıızemektedır 111 

Anadolu 35 000 3 125/3 25 
ereğli 208 000 9 /14 

• " kat naflalnrıııı kimyevi ter•~ 
• • başkl\dır ve bunda ne peırol • 

Ceyhan 80 000 5 80 15 75 
• 133 750 19 25 /19 6874 

• benziu ne de parafin bulı.Jll~1 N.V T , .... mamaktır. Şimdiye kadar 11 ııJ 
cü Ahmet ve Ar.apk&pı çeşmele gratıkler ve fotoğraflar hazırlan görüldüğll cihetle mArkezde bu- Nohut 

rindEk i tezyiııatın çimento mo- mıetır. Sümerbank memleketimiz luııau birçok Halkevi tiplerin · üz,,üm 

26 000 5 85 
63 000 11 50 111 75 

eark 

" • 

lııj ları alçı pencereler, tahta ieçi de büyük fabrıka sanayi inde en den birisin in in ti hap edilerek 
li~imizi n en güıel nümunelerin· ince el işçiliğine kadar iı.tlhlak Nafia Vekt\letint•ı, taPdik ettiril· 
den olan hir tavan göbejti. dev edilen bütün ernai mahı-üllerin mesi ve bu iş i n intacı için ko 

misyon azasından Nafia müdürü 
Hıfzı Belikin Aukaraya Q"önderil 

Jet pavyonunun içinde Vfl önün 
de Türki5 e'rl ve türk coğrafya· 

sındaki en eski medeniyeti tem 

nümunelerini göstermektedir. 

Banka sergide kendi hesabına 
ve muhtelit ticari ve sıoai mües mesi karar altım, alınmıştır. 

sıl eden Eti heykeli ile Nevyork sAseler namına ayrıca satışa da 
belediyesiııe hediye edilecek çeş bir çok mal arzedecek ve sipa 
menın bütün aksamı vardır. rişlcr kabul edecektir. İktisat ve 

Bu eşya Nevyorkta inşaat kalelinin )'&ptı~ı teulie üzerine 

bitmek üzere olan türk sitesinde muhtelif mıntakalardakl tıcaret 
kullanılmakla beraber ayni za- ve eana1i odalıırı sergiye gönde 
manda ırnrgi ziyaretçilerine ıürk rilmek üzere İstanlıula zirat ve 
inşa malzemesiyle türk binaları smai mahsüllerimize aid bir çok 
nın iç ve dış tezyin tarzı hak·· nümuneler göndermişlerd i r. Bun 
kında bir fıkir verecek mahiyet· lar de bu günlerde Nevyorka 
tedir . sevkedileceklerdir. Sergıde Tür 

Eşya .Nevyork'la Martıo 18 kiyenin coğrafi, tarihi ve siyasi 

inde Vdracak bu suretle Türk si ve sosyal karakterini tebarüz et 

tesinin inşaatı martın sonlarına 
tirecek d i~er ma teryeller de ta 
maman toplanmış ve t rl snif edil 
miştir. Bunlar da sevke amade 
dir,;Dün gece ayni vapur Ro 

mauyadan da Nevyorktaki Ro 
manya pavyonu İ'jiu batı inşa 

Halkevi müze ve sergiler 
şu~esi kongresi yapildı 
Gecen perş~mbe günü saat 

on yedi otuzda Halkavi müze 
ıubesi kongresini yapmış ve ye 
ni idare heyetini saçmiştir. Yapı 
lan tasnifle İleri okul öQ'retmen 
!erinden Bayan ıı~iınat, Kurtuluş 

okulu baş öitretmen İbrahim 
Erim, ticaret odası memurların 

dan Selim Dönmez. Belediye 
ayar memuru Mahmut Sayın. Li 
man inhisar şirketi memurların 

dan Galip Erdil idare heyetine 
ayrılmışlardır. 

Nevşehir 78 000 12 /12 25 • .. 
l lauın roınaLizmaya, çild haslll d 
arıno iyi geldiği bilinmek ıe 1

1
, Acı çekirdek 

Kaysı ~ armaçası 

Zerdali kurusu 
Yer fıetı~ı 

Anadolu 18 000 36 • M M.1.' 
M.V.T 
M.M.T 

20 000 23 25 
8 000 18 

" H'llbuki soo zaını.ııılards ~ 
pılan tecrübeler, ııafta laıı sO~ 
mesi suretile lıiriııci e8fhad8 ~ 
lunau cüzamın klinik iyıleetıli 11 
göstermiştir. Bu surelle sil~ 
zik cüzama tutulmuş 13 yfli111~, 
bir kız dumurlu cüzama 1

11 ti 

21 075 16 75 /17 75 • • 
YapaQ'ı .Marae 

Anadolu 
Aydınlı 

akala 

5 000 48 • • 
,, 1 900 51 • • 
,, 

Pamuk 
Koyun derisi 

4 000 55 
2 000 42 

• • 
" • 

5 000 40 50 • • 

Şehrimiz ticaret ve za~ire 
~orsasm~a 

Dün şehrimiz tıcaret ve za 

b ire borsasıııda: 
45 torı bu~day 4 kuruş 35 

santimden, 30 ton yine buğdBJ 
4 kuruş 562,5 santimden 15 ton 
uohut 6 kuruş 25 santimden mu 
amele görmüştür. 

Adana borsasında parlak pa 

muk 36 kuruş 25 sırntimle 38 
kuruş arasında alıuıp lsatıldığı 

Mutta zeytincili~ ihya 
! lanmış 8 yaşında bır o~ıau 

bu iki cinsi üzeriude cemdeJl 

yaşında bir kadın i:;ilee(1l1•\ 

ediliyor Naftalaıı ile tedııvi hn~sas!1~ · ı yeniden vormoktcdir. Es~1 ıf 
Zeytin sahası az .za· zam vakalarında da mahsU ,.. 

tikler müşuhedtJ olunmuştur· 01 manda On misli t:ır• sola 30 sene HCI cüzama tıJ& ti 
tac k muıi 42 yaşıudn bir er}cekt_e ~ 

a . . . ı sasiyet yeniden gelmiş, yı.ııdbır 
Mut (Hususi muhabırımız cüzam yaraları kapanmıştır ' 

den} - Kazamızda aşısız zeytin seneden beri verem esaslı c01' 1 
!erin sayısı m_ilyonlara b~li~ ?I dan malul 5~ yaşında hır "~11~ 
maktadır. Yenı. gelen_ ıe~tıncılık. da da ayni iyilikler görülnıı>~ 
kauunu yalıa!ll . zeytmlerın aşı· ı MiıleaddıL tecrübeler, ı~a ,1 

doğru tamamlanmış olacaktır. 

Sergiye müzelerin. inhisarların 

Etibank'ın ve Sümerbank'ın gön 

dorecekleri eualar da hazırlan· 

mış ve hareket zamanları Nev malzemesini götürmüştür. 
Bir eve husu girdi 

Serbest fen memuru B. Me~ verilen haberden anlaeılmıştır. 

Zat maaşlannm 

lanmak suretıle ıhyasıııı çok ko j nın cüzam tedavisinde 01ıle 
laylRştırdı~mdan yıllardan beri neticeler verece~i bahsinde p ,ı 
bazı kanuni formaliteler sebebi fesör Kuzneı~ov'a kau~at fd' 
le bir türlü yanına yaklaşılamı miştir. TE>crübelere haraı·etle Btırsada ~ferinos cinsi koyun 

mikdarı 30 bini buldtı 
lıelecek sene Mer inostaıtırma işine 

yeni bir istikamet verilecektir 

Gelecek sene Merinoı,laşlır 

ma işine yeni 98 esaslı bir isti 

kamet verilmek içtu şehrimizde 

bir kongre toplanmasını bilhas 

med Alinin evine gece girerek 
pardesöeünü blmaktan suçlu 
Mustafa DurRnın dün muhake
mesine baeıanmıe, maznun suçu 

nu i: kAr etmiştir. 
maıtrunun ırnçarl<ôn göiülCfüğıi 
yaıılı idi. Hakimin sualine karşı 

maznuıı inkArında İt>rar etmie ve 
muhakeme şahidlerin celbi ıçln 

baeka güne kalmıetır. 

Vilayetimiz Kültür ~ireUörü 
Vilhetimiz kültür direktör 

lüğüne Maraş kültür direktörü 
Şefik Ergüııdüz naklen tayin 
edilmiştir. 

Liman ~a~erleri 

·-----
Mü.vazene vergisi 

MaliJe VekiUeH tekeüd, dul 

i e .ıoti.~ mool!I• ~~aınl81'1n tnnoQ 
tıne vergısı nakKında Kamuta 

yın son toplantılarında kabul et 

mie oldu({u 3588 numaralı kaııu 
nuu: tatbik şeklını valiliklere bil 
dirmiştir Buna göre miktarı 22 
21 liraya kadar olan tekaüd dul 
ydtim ve di~er zat maaşlarının 

22 21 lirayıı ve dah·ı ıtşa~ı olaıı 
larıodau 7 şube\ 939 tarıh indeıı 

itıbaren muvazene VMgısi keHil 

miyecektir. 21 74 kurue ile 22,21 
kuruş arasındaki tekaüd, yetim 
dul ve sair zat maaşlarından ı 
haziran 938 tarihia.deuberi ke!iil 
miş o 'ao muvıızene vorgileri sa 

hiploriııe iado odılecektir. Teka 

yan zeylin ağaçlarının .. bundau vam olunmaktadır. 
sonra aşılanm~sı ve ihyası müm 
kun olacaktır. 

. ---· ... UUUUl:tU Koyıuıe 

rımiz yeni 7eytincilik kanundan 
p k memnuu kalıp zeytinlık ıh 

ya etmek üuo knyınak.lmlığ& 

baş vurmak~adırlar. Ze ytiıılorin 

fenni bir şekilde l>udnuması, tı 

ınaı·ı, aşılanması hu~uı.ıu kendile 
rıııe ögrelılınektedir. Bu suretle 
2·3 yıl sorıra kuzada zeylın E<&" 

hası eskisine nazn ruıı 8-10 misli 
anacağı umuluyor, 

Mut Parti ~inası 
~....-

Yurtdaş; 
Hava tehlikesini JI' 
şün ve kurumuna 
yardım et. 

1939 İzmir entel 

mm takamız 

da yapılan suni ve tabii tohum 
lama ile elde edilen Türk Meri 

Limanımızda bulunan Dani üd yetim 9 e dul maaslarındau 
marka bandralı Baalbek vapuru başka ücretleri de bulunnnlarrn 
Krom madeni ve Alman bandra muafıyet haddinin tayininde bir 
it Belgrııd vapuru keza krom aylık maaş ve ücretleri mecmuu 

nazarı dikkate alınacak ve tıunla 
madeni ve tüccar eşyası almıya rın mecmuu, vergilerin tenzilın 

Her hafta aile top· 
lantıları yapılıyor 

Mut (Hususi) - Parti ba~

karılı~ın ın tf'eebl>ü ::ü üzeri ne 
Parti binasında haftada bir gün 
akşamları aileli toplautıl:ır ya · 
pılmakta ve bu toplantılara ge
lenlere faydalı e~leuceler, konuş 
malar yapılmaktudır . Partideki 

nasyonal Fuarı 
bir milyon ınüşteri
nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şiındidefl 
ha zırlayınız . 
20 Ağustos-20 Eylı.)I 
;;~~~~~~~ ,o 
radyonun her gUıı muııtazıırı1 

Üç perde L 
iki tablo 

-17-
Tok:ıy : 

Haydi be ~ende. 
Hiikmiiıı yok azrail olsan da t-ğer. 

Çok yazık elindoıı <>liir~em meğer. 

Uir tok damla kanını diinyayı değer, 
1'oros<la ırm·Hmis bir ı:-ert ya .. ·ını ben. o , • ,, 

* .... * * 
(mırü yakın olur yadırgı piı;in. 

Bire kiipek şimdi ~·amandır i~in. 

Doğuumrıdaııbori lrazın İ<;in, 

'roro~<lnıı denize akan c;ayım hon. 
Kutlubay: · 

lnaıı ki bende. 
'l1oka.y 

Vukln~ gel son de. 
Kutlubay : 

Bilmiyorsan oıtor biz 'liimiz, neyiz, 
Üğroıı ki hi:t. ofe, tıarı xeybeğfa. 
'11fı h.illrntt:uı hori sorgu<;lu hogiz, 
Sarı ;r.oyl>uk donen Kutlnbayını ben. 

* * 
* 

Savaş olcluğunda doğar günümüz, 

devam etmektedirler, den sonra muatiyoı haddini ge 
Denizbanka aid Sadık zade çiyorsa muafiyet verilmiyecek 

vapıırunon akeam gelmeei beklen tir, geQmiyorsa muafiyetten isti 
mektedir. ade eıtitilecektir. 

Mezara giı'moz hey, bizim iHiimiiz. 
Bi.ifün yaddelerde vardır iiııüıııiiz, 

Her~eyden ba9 alan mutlu bayım İ>en. 

* * 
Sevgiye bir 1 anrı diye taparız, 

I Yılrnrrn ~ünya~·.ı tckr:tr yaparız. 

1 
.\vıımzı ı~te boylo kaparız. 

ı Zı..ıybek denen ünlü tuglubayıın ben. 
Tokay: 

ı 
Ölç.ii~iirle .. r lmylnr :uu·nk l)ay ile, 
Bonim hiç i~im yok hir <;ııtay il<•. 

Tokay: 
~onin i~in )'Oksa benim i~im ~-ur, 
1 razı c;alıııağa geloıı camı.Yar. 

Hazıl' ol ;vaktine haydi Kutlubay, 

Y atagaııını ı;ck. 

Tokay humlo için hazırdır. Bunu gür<uı 
Kutluhaycla. ~·ataga.ııını çeknıege medmr oltıL' 

Hazırıııı hay, luw. 

Olünı vardır zeybek yatağanında. 
'rokay: 

çalışması iQiıı belel iye büıçeıı104 
den masraf yapılarak su ile ıı:ı 
teharrik lıir dinamo kurdıJrıJ 
m uşlur _J 

1 

c'fokav, Kutlulıanu lıoliııd<•ıı ntkı1Iıı1 
yere yatır~nak ish•digi t•-.ııaıla, KııtlııJı:ı~· b 
la dtiılt'rek Tokan vnrur c . . 

'.l'okay: 
.Alı, Iraz vuruldum. ah. anam v:ındıııı. . . 
Ochernıeıui~ Jdipek, ırohcrıııi~ ~amlıın. 

! 'I'okay scndeliycrok bil' ta~ııı ii:-itiiuO ftJ 
korliutlubaydayere dii~<·r. Diğeı· tarafta 1 

il ~ Korknd hirhirlcrino vurmak u;m hllJ)J 
otmoktedil'lcr. 

Korkutl: 
Knthıhay nırul<hı kız sen 

Iraz: 
<le gohor. 

U çına bayım uçma, yüksekten uçma. 
Yatağan önünden KutluJ>ay kaçma. 

l\[ertlere yakışır mer<lco çarpı~ma. 

lrazın aşkında fırtıııayıuı ben. 

~nılaıı ~-n~ar ancak Toro8 dağındn. 
Üııliiyiiz Torosnn her hucaX-ın<l.·t. \.l 1 l e J aça i:, mur< ar. 

Kutlubay: 

Yotor öğündiiğün t;ık~uı yatagau. 
Knr~ı dur ~u piso Jıaycli kurt hoğa.n. 
Ne imiş anlasın zeybek Uoneu ~ey ... 

Tokay: 

Bilirim zeybeği korkaktır hey, lıeyyy. 
• en çık karı;rıma ı:ıeıı, i~to hak meydan. 
JiJr, avratı 8oçer boy, ancak meydan. 

Kutlubay: 

dfor ild~i yatağanla vuru~maA"a hu~l:u- • Korkud: 
lar. Tokaym hıçagı kabr,esiııdcıı kırılır. To 
kay belinden kanıaımıı ~ıkararak birden lıaııı 
le cdor ve Kutlubayı gük8iindon vurur. 

Öliiuı karar kılımı kın hı<;ag·ında. 
Senin pavın iı-ı,to .• Kutluhav, al, al. 1 • • 

J Kut hıhay ı-ıoncleli."erck : 

1 

Aman, heni vurdu lm kudur. ı;akal. 

Of, auuuı ynutlmı, 

Tokaş: 

1 Bir 
Geber, kakırda, 

it leşi kufi gelmez bozkurtla. 

Soıı~iıı. 
«Bu esnada H~wkara fır~atııı gehliğİ 

aulıyarak çalılarul ara ırnl:m çık:n· ,.o 1; 
kudıııı arkasıııdaıı tr(•lerı•k vurııı·. «Yoı-O ! 

1 
kılnıı_ Korkn<luu ha~ llt'llnıla olan Bayk:ıtfl' 

Onünıde <'an Yer. 

J Korknıl : 
Yaıulını. 

Baykam: 
Yaıı, geber. 



jı•' 
go• 

il• 
bd 

ceıet 

ıı•' 
0111 

tııır• 

l)lıl 

il•"' ,. 
r~ıbl 
ııı• 
uııı• 

ı•''' 
ıal•• 

ıd 1 

1• 
ar6 

bO 

,,gıo 

e''' 
,ııdJ 

ıı~· 
y ,, 

ıı ,ı 
ieı 1 

if811 

. ,o 
1 

it 
~ 

~,.,ı· 

b•' 
d~•' 
b'' 

ii''" 
sd'' 
ıu••' 

,,,ıı 
tt r 
es' 

prO 
,et 
d' e 

ef 

ı . 
fi' 

erı 

YENi MERSiN 25 ŞUBAT l 939 

ANKARA 
Radyosunda 

bugünkü program 
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i 1 i n 
mersin [lektrik Türk ~nonim şirketinden 

1 [5}_ 
24-2 -938 

lı ~ 8 ç ki ·:· Türkiye Radyodifüzyon q 24 OCU U 3ll ll0 Pamuklar 
·:· 

Ku. S. Ku S 
post brı, Türkiye Radyosu Klevlant 

:---.==ı-==-

Ankara Radyosu. ' Amerikada 4248 çocuklu oJarak, 12 çocuk ta üçüz olarak Dağmalı 
DALGA UZlJNLUGU bir anne vardır, Amerikalılar doğmu~tur. Yani Laurelta dört ' Kapı mah 

l()!Hl m 1 3 Kes. 120 k Lauretta K ress ııdınd_a bir üçüz vakasına t esadüf etmiı, j ~::a 
·ır. A. Q lH.74 m, 15195 Kc:v .. doktor kadma 4248 çocuklu bu dört vakada 12 çocuk K 1 -

g • • • • l . . ozacı par agı 
20 Kvv. T. A. P. 31 iO m anne ısmmı vermış erdır. doğurtmuştur. 1 Buğday- Çavdar 
04ti5 Kes. 20 Kvv, ' · L uretta Kiress Amerika· 4 . · d d k 1 S O sene ıçın e o torun ert anadol 

Cumaertesi 25-2-939 nınd medşbur doğum doktorla- doğurttuğu çocukların en za· '! Yumuşak 
rm an ır. Geçen hafta Va- . · . " . y · -

12.30 Progıam ,. t ) L K . yıfa 3 lıbre, en msı de ı, lıbre erh bugdayı 
· ıng on< a auratta ress'm · . ç 

~ d - • olarak dünyaya gelmıştır. avdar 
lS 3u M Oıik (C nband Çigan) ogum doktorluguna başladı· A d l 1 f Lentoş "orkestrası, - ğının kırkıncı yıldönümü kut• Laurette Krcss, kırk sene· na o yu a 
14 00 Me ı k i .. nmışlır. Iik doktorluğunda gerek anne Arpa 

. · m e et saal ayarı, Anadol 
DJBns vo meteorolojı haberlt'l'İ. Doktor, 40 sene içinde ve gerek çocuk tarafındın y Hli 
14.10 Müzik (Cozbanc-Çıgan) tamam 4248 çöcuk doğurt- tek ölüm bidisesile k4rşılaş- ı N b t k tr 
J;ıntoş orkestrası (Devam) muştur. Bu itib8i'la kendisine mamışbr. Amerikalılar da j f 

0 ~ 0 9 
:. 

Hi.00.15.30 TUrl· müziaj 4:?48 çecukJu anne adı verilmış şimdi onun bu meziyetini al- ı yaslufye ye,.r 
1 

Ç • b f M h d k Ş d 'lA 1 u a yer ı ıılaıılal' : VecihP, Kemal Ni- ır, eş ur o torun kırk se- kıflıyorlar. unu • ı ave ede- .

1 

M . k k 
)'aıi Seyhun, Eşref Kadrı ÜRU- nede doğurttuğu 4284 çecuk 'Hm ki, 4248 çocuklu anne tek s.e~~;me ı•r 
yon Haluk R P(.'81 . aresınd on dokuz çift ikiz çocuk doğurmamıştır. ı T p 
ı- 1 ath çoğea 

ı .30 Program. p • Balmumu 
1?.35 Müzik (Drncı s ati-Pi.) ropagan~anın 8~emmiyetı Cebri 
l7.35 Milıık (Keman solo) 
P rofesl>r Necdet Atak Pıyano- Her bitlerin meşbur "Mein \mülahazası ve satış hasılatın- ı Susa~ ğ 
du : Ulvi Cemal Erkin 1 - Frie Kampf - Mücacelem'' isimli dan bicrtte mecbur kalmış o-

8
. h apa 

1 

~eınan Baeh KrPishw (Grave) kitabı Amerikada iki büyük !anlara yudım temini... Şıy~ 
2 • Pugnani : Kreisler (Prelild kütübhane tarafından Alman· Bu münasebetle "Mein Aar d 1 ve aıı ) !1 l · · ı na 0 

• egro · • Korsokoff- lfreis ar ıçın y6:ulmış ve sonradan Kampf'' da propagaodanın 1 A d 
ler (Gü J ) • y ın 

4t,44 
40 
39. 
8,9 

yok 
38, 

4,25 
4.35 
3/ 01 
:l,15 
8,'iO 

• 

4, 05 
3,75 
6.~5 

10,13 
3,50 

7,8 

ıo,71 
69,70 
9,10 
17 

yok 
Q},50 
51, 
55, 
85 ]o neş < uası tadıllHa uğramamış aslından büyük ehemmiyetini anlatan Yıkanmıı yapak 

·15 TOrıt ınüzirrı ( Fas ı he t ·· · · ·· ı b" ·· l b ı d ~ b 1 G 
l ., 1 Prcume ettmlerek neşredil· şoy e ır cum e u un ugu a- nz yunu yok 

ye 1 : Bf'Slt'. nig~r fash ) Ce•rı.ı k - d" 1 ~5 T < me uzere ır Amerikada bu tırlatıhyor: Konya mah tiftik 
o ses, Hakkı D \rma11 Eşref k't b . ı y 

Kurt · H ' " 1 a ın neşrıyle iki gaye gü- ''Devamh ve mahirane bir ozgat 
rı, saıı GUr, Hamdı To- d"l k d' K . k 1 

lrny Bas Orı u me te ır: Her Hitlerin dü- propagandayla, gökyüzünün eçı ı ı ' rı er. .. 
10.00 Konuşına (Dış politıka şuncelerinin hüt~~ A~crik~ ~a cebelın~m ve en sefil~ne b~- 1 

•• 

hediselel'ı) 1 tandaşlarınca ogrenılmesınm yatın bır cennet olduguoa bu- .. P.ırınç~er 
rn.15 TUrk mllzig"i ( s· 1 °?ların demokrasiye bağlılık tün bir milleti inındırmak- tBJ~ID~I oevı mal 

· ı va 1 saz hı l • · k kıncı nevi mal şeır.leri : Aşık Veysel ve İh- , sse erını ta viye edeceği mümkündür., ' ' Ç 
290 

l'alıım - SivHs h1lk nyun ha va 1 K ·~ 10~ 
ları ve tarkUlerı) Bir gecede iki nigah 1 & ve 
Hl.35 Tilrk u ·rı· ( M 1 Badem, çekirdek 

· , . m tıJı ııallım 1 · 1 • 
Nurı Halil Klasik repertuarın_l _ Zagrebden bild;rildiğine buna fena halde kızıyor' ka- ıç erı .. 
dan ı · gore o c' d B k · · ı· Tatlı badem ıçı seçı mış parçala·) 1 . ' ıvar a re o ısım ı rısının ark1Sıodan boş kiğadı-
Çnla ı . V · hır Hırvat k" - d Acı » • 

so,sı 

21,22 

95 
60 55 

340 

~lt·r~i n Elt·k Lrik Tiirk Aııorıi m Şi rkt!f ıni n 
1938 serıPsi hisaedaran heyeti unıumiyesi nin senP 
lik alr l aıte ictinıai 1939 seuesi ~lart Aymın 011 ye 
dinci Cum· giinii saat on beşte ~ler~iude Taş 
Uanda ı Numaralı Şirkeı ~lerktızinde içtinıa ~-it~ 
rek aşağıda ~azılı ruznanıezi mnzak~rr. ve kHrar 
ittihtiz edPCP.ğirıdP.n hissedarların o zamanda gfll
meleri iları olunur. 

Ruznamei Muzakerat; 
ı '1P-clbi idare ve murakip raporlarnıın 

okunması. 

2 

4 
f> 

6 

7 

ı 938 st•ıwsi pilauçosile mP.vcııdat kar 
\'H zarar lrnsabalının tedkiki ile tenwl
tutın tevzii ha~kuıda meclisi idare tekli 
fınio ayn~n vt~ya t~dilen kahul ve nıec 
lisi idarenin ibrası. 
Şır-kPt nnıkaveltısiuin 29 ncu madılPs; 
uıucibirıce müddeti hitam bulan uzaııırı 
irıtihahı. 

~I u rakip in ti lw hı. 
lıPclisi idarn a1.alariln murdkibP. VP-rile
cek ücrtlll~rin miktar111111 tesbiti. 
Yrni alauacak makina hakkmda verile. 
cek izahat ve Sflrmaymain ltızyidt. 
imtivaz mukavelesinin 20 vt 37 ııci mad 
dPSİ.~ıin lHtkik ve muzakrresi. 2-B 

i l A N 
içel tapu mü~ürlüğün~en 
Tömük köyiirıiin A lat(jş uıtn kiinde ta raflaı·t 

~aı trnıı Siiıuiiklft Ayşe veresrsiıulen Mehmet gar~ 
1 htn dere Şimalmı To) lular Cenuhen Şosa yolu ) 
hutiudile ';evrili hir kıtada eski ölçü 35 dönüm 
nıi ~ tarıııda bulu nan la l'lanm ectladmda n in ti ~ al 
etmek su re tile elli seııflden beri senetsiz olarak 
Osmau kızı Ha nifoni n tasarrufunda iken 933 ~~ ıh , 
si nd~ vuku vefa tile koca~ı kolcu Mehm~l ve kızla 
rı Hamide ve Emine ve 8inna1. ve Ferideyi ter~ 

f 

t~ylediğinden bahsil~ vP.rese namına tescili taleı' 
edilmektedir. 

n nı · ecıtw. Ruşen Kum oyun e geçen ge· nı göndermeğe vakit bulama- A k' d k 

>o 00 A. etmiştir f3. t . lfı l d , a agı 

36, 
90 

f ilaıı tarihinden itibaren on gün sonra ~ani 
Mesut Ceınil. , l ce tuhaf bir hadise cereyan dan gidip hemen o gece ikin- Urfcı çye ·~ e 

.. JBfld, meteorolojı ha- ~ırva ıs m arın an ci bir kız buluyor imamı çağı- · ı 75 bcrleri, z•rant borsıtsı (fıyut) Ago Vasyiç bir günde iki oi "k' . 'k fç_e ___ ··---....:....----._:_-
20 r:. u k rayor ve ı ıncı arısını eve N 
T ·

1
:
1 

Temsil (Baki gecesı) .ah.kıydırmak gibi hergüo işi· getiriyor, Fakat Agonün se- ÖbeİÇİ ~~~~ 

95 
8 ~lart-939 tarıhine rniisadif Ç·ırş unba giinii (UflZ 

ktlr tarli-trıın lıu~uk ve ~vsafıuı tahkik etm~k vt1 

LPlk ik et nu~ k üzere nıa im iline meıiitır gönderile 
cek tir. 

ert ıb df'.'nler . E'· R 'd tılmıyen bir vakanın kahrama- · · ·· .. ·· k' 
• tı. rPrn eşı vıncı uzun sormuyor çun ı 

ve Avnı l>illıgil Temsıle TUrk nı olmuştur. Ogün Agooun "k' . k d b' , Eczane 
\nıu,.~g i heyeti ışlirak edecektir.Jbir İ•lam kızıle imam buzu · ı ıncı karısı .•d. ıraKz dson,ra 
21 J ::> Nem lok t rund• nı'k-'hı k 1 A evden açıp gı ıyor. a ıo a- 25 - Şubat- 939 da 
> ., e saat uYarı •l ıyı ıyor. go . . k 
:..ı,ı .5 Eslıam tahvilfit . Ka . b'. yerıi karısını alıp eve geliyor r en Agodan nıçın korktu ları HALK Eczanesidir 
'-' N k ' nı 1 F k . . k . . l ' ' ' 2~ · _ u:ut horsusı (fıyat) a at karısı ne kocasıodao, ve oe ıçın açıp gıttk erı an- G •• 
21·:..:> fiolktor ( lhlil Bı•dıı) De de evindeki muhitten boş· )aşılmıştır. Mesele mahkemeye uven 
·>2 

4
,, MUzık ( Li eder - Pı.) !anmadığı için, ve girdikten intikal ettiği için muhakeme Sigorta Josyetesi 

;.;~~ ~nftallk posta kutusu bir saat sonra gizlice sokak esnasmda vazizetin aydınlatıl-
Ş:r N . Uzık ( küçük orke lra- kıpısını açıp kaçıyor Agop ı ması bekll'nilmektedir. O/o 10 lratlt Aile sigortası 

ecıp Aşkın)l Hanschmnnn - ------- hakkında bir misal 

~~0~d~~1t 11 ospanyoı valsi) 2 - Aıneri~a~a ınücrimlerle 
<l ter • Hnya ( Ka 

Solo ve orkestra için) 3- ;aal~ ınüca~e le 
tu Noack - R . . 
4 1 omaotık ilvf rtür 
' • tulo nzzonı _ Sabah k · Ameıikada eski gangster 

• ı·a uss - Çurdas 6 F a tanatı şımdı bek kalmada· 

kuamı yaca~lar 
Çocu~lar artık cam 

Amerikan camcıları fena 
5 - St şar ısı le l . . 
Allıeıt - o· " - ıanz "G ı·-· ··ıı··k · · ı · ık 
•H> O ı mantarda vo Nınııı . ıgı gu u gu ıstao ı san- belde telaşı düşec k b" ha· .,,, o Mu . ' ( s· l b" . h e ır ıı i< Sı nema sesı v mayın. ını e 1r1 maazalla b .. 
cazb~rıd) e burada cereyan etse, hepimi· er verıhyor. Bundan sonra 
23 4

t> 24 Son ajıtns habe 1 . zi dehşete düşünecek cinayet- top oynamak meraklısı çocuk-
ve yarı ~- r erı l h k n ı program. er, ırsıılı lar, soyguaculuklar lar mahalle aralaraoda cam 

Hol.iV İİ f . gene oluyor. · Binaenaleyh f'J k · U a 8Şll( ~ü~manlıg- 1 Amerika zabıta teşkilatını ga· ı tin ıramıyacaklar. 
Holivult . Y yet kuvvetli bulundurmık zaru· Amerikanın meşhur Natu-

a sınenıa al . d t" . h' t kt d" de faş' t ·· emıo e re mı ısse me e 11• ul Pbysical Loboratory müeı 
d . 

18 
re1un aleyhinde şid- Yeni neşredilen bir istatis· . . · 

etlı bir cereyan " A tik bu hususta bir fikir veı- ıesesınde lashkten bir nevi 
l 't k ar. natol 
'
1 va , Edvard G. Hobinso meğe kafidir: um yapıimıştır . Bu camın tec-

baı rolU vererek ((Bir naz' n.a Bütün şimali Amerikada tübeleri çok muvaffakıyetli 
sunu 't• f ı casu- • b 1 1 .. d 1 . h ıı ı ı ra ı» isimli b. f' canı ve ırzız ar a muca e e netıceler vermiştir 
ııırlatıyor. Charlie Cıhr ~im için bir senede harcanan pa- LA t'kt ~ k 

U?u b' arlıne as ı eg 'Cam nev - Yor 
· ır leretdüddeo . ra 15 miylon dolardır. Bu .. .. . · 

bayet ll"tl ,. onr nı- f "f t k . d"ld'·. ta buyuk bır kaç magazaoıu 
ı er ı karikat·· . d masra nu uza a sım e ı ıgı 

~cceği sö 1 ur.ızc e e· zaman adam başına düşen va- camekanına takılmıştır. 
ıs · Yenen «Dı kt t'" 
.nıındeki filoJi . . 8 or» sati bissa senede 120 dolar· Sokakta oynuyan çocuklar 

::u:lS1lL 
30 yafında bir kimse 25 ae 

ne müddetle SOOO liuya airor · 
ta olursa bu müddet zarfında 
her seae 193 lira ücret öder. 
Sigort41t' adede hayatta iae 
5000 lif-ayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden mesela sigorta ol
duğu tarihten blr: sene sonra 
vefat ederse ailesi aşağıdaki 
paraları alır; 

Sii'ortalı meblağın 
% 10 u derhal .•. lira 500 
24 sene muddetle 
her aene aermaye
nin CKı 10 irad ola-
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade f(elince. ai· 
tortalı meblit 5000 

lira 17500 
Sigortala meblağ; ancak 

sigortaınn vadesinde, sigorta
la berhayat ise kendisine, si
gortalı vadeden evvel ölmüş 
iıe hak sahiplerine tediye 

Hu ltt rla ela vrra~et \'e tasa rıu f iddiasında hu -
lunanlar .var~a l>u miidılet zarfrnda ellerind•~ me\·
cul vPsıkalarll~ birlikte T~pu mlictlir. yeline vf~ 
keşif giinlidP. mahalline gelecek memura miiracaaı 
tıvlt>mt>l.-ri ilan olunur. 

Mersin ~ele~i~e riyasetin~en eksiltme ilam 
ltılı<;t• nıahallPsiııdP. soğuksu eatldesinde )'3fll 

lacak oları ve keşif betlt>li 624 lir·adan ibarP.l hı.1 
lunan 624 uwlrP tul çakma çakıl yaya kaldırın ıı 
inşaaatı nçık eksiltnıe~·e kounlmuştıır. 

Talip olanlarrn 7 nıart 9~19 Sah giinii saat lfı 
ele lwlt>clıytı dair•·sirıe gtılnıtıler·i VP. proje ve şarL
rıanıP11i11 iiç kurıış lwclel mukabilincie fen mlidfır 
lii.Ziiıııt ... rı a lma hılt>cdti iları olunur. . . 

~----------------------------------------ıİııııııı! DOKTOR. OPR..ATÖR. 

Recep Sayhan 
ME\ILEKET 11:\STANE~I OPAHATÖRU 

Di)':tlenui Tedavisi yapılır. 
Hastalarını hergiin saat onbeşten sonra kabul ve teda 

vi eder, 
Adres: Hastane caddesi 46 No. hı soka~ 

6 Nıınrnrada 
Buluklu R H:ımidin tıvindP 

=---lllliıiı-------------------------...-----~ 
ıırlon çevırmıye h d r d b' . . k "d 'Yor M b 1 

• an ırının ocamao topu şı · 
heyet b . eş ur komik ni k d · b" f'I · · d 1 b 

eycız perded k ' yıı ın a yem ır ı m çevır et e u cama çarpmıştır. fa· ı edilir. MÜMESSİLi 
Vasfi Orgun · 

Kulak, Boğaz, Burun lliiıalıassısı 

DOKTOR 

Ziya benson ya kar· e onuşmu . b l B r·1 b" 
b . dr verınişt' tik d f mıye eş ıyacaktır. u ı m, ır kat lastik cam topu geriye fır· 

u fılmdc onun 
8 

ır.' . d t 
0 

kntoluk Pnpaztn Hitler rejimine tatmış çocuk t h ti 
1
·,.1•0 ğız esmı uyaca k .. • . , a ayre er T "" 

· arşı mucadelesaoı göstermek- d b k l 
Ast Al tedir e • •il• mıtbr. 

ı nıan old - ı ' 
nen vılianı o· ugu soy e· Bu filmde de beş roln Paul Lastillten camın istikbali 

ıeter1 e iı •· M ' · e peıt. uniaJacakt•r. parlak görUIOyor. 

Yurtdaş 
Kızıl aya 

aza olıınıız 

Hastalarını hergüo sa~t 

ile muayene ve tedavi eder. 

onbeşten sonra kabul 

. 
Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 
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Portakal bahçesi 
Sahiplerinin nazarı Clikkatine 

il AN l l AN 
İçel Defterdarlığından Satılık ev eşyası 

. Kıymeti mukayedı•si 11 .. k I· . l ·. ~. 1 . l · ... k 1 . 
Kazası Mıthaliesi Cınsi Miktarı Lira K. '" .\en.ıe oı c.ı~ı '" ._..,cı on \f' ıır ~,tltı ou.t 
Mersin . Nusratiye Arsa 130 M.M2 273 - ~ı la wılJ rı açık arıtı ruıa ile l O Ma ı tt :ı ~at ı luca k-ı 

Hududu; Şimal«'n ve garhen panaladen m~t lır . 

1-Meyvelerı toplanarak yeni sen~ye girmiş olan 
portakal · ve emsali ağaçlardan meyveleri vasıtasile alın 
mıt;J olan gıda maddelerini kondilerine geri vermek rn. 
zımdır. Bu maksatla ağaçlara verilen hayvaıı ve çiflik 
gübreleri zayiatı umumi yenin yiizde 25 i ııi hile karşılı 

yamaz. Buaun için eıı iyi çare azotlu, fosfol'lu ve potas 
lı kimyevi gübrelerin veri lnıe:iidir. Bu iş için en iyi 
mevsim Şuhnt ayıdır. Mera!<lı bH hço sahiplerinin hu mev 
si mi kaçırrnan:all\rı ctUşUnc~si lı} gt>lirtıniş olduğumuz 

muhtel if cins kimyevi glihrnlf>r ııniz muhtPl'em ıniişleri 

!erimizin emirlerine haıır bulunduruyoruz. 

uk arsay~ ait kı~ı, Şaf'kan yol, cenuuerı j ... zt-ıf ve .\rrtırmaya ist~kle rıu l{üşk t·r l··r k: r~ıı!"urı d 
e aşf>r Pllwdtıf ~~ri ile malıdul. ~ ıı umarnh en~ nıiiı'tH·~ı all arı. 

~~~~~----~ 

Kıymeti rnukayedesi 
Kazası Mahallesi Cınni Miktarı Lira K. lm~Ullftllllft•:o!•llli•!••!•rftlUUtillftlt~ ~ 
MerAin Nusratiye Tad r 'i'iö M.~2 ;W 40 ~ T •• k H · K ® 

Şarlrnn VP. g a f'l.) f> I\ !Ol, Şİma!~n :\ıııt• lyadan @ ur ava urumu , 
ıdriik haziıw)e uil kısmı, ceırnb('ıı \'arlı:- lıaviıı g 
ant yeri ile mahdut. .., 

Kıymeti mukayedtısi . z 5 ine! keşide 11 Mart 1939 dad r. 
Kaza~ı Mahall.esi Cinsi. cMiktarı ~i~a K. . O Büyük ikramiye So,ooo liradır ~ 
Mer~ı.n Nusratıye Arsa 397 .M~M 2 .ı33 70 . O Bundan başka 15,ooo, 12000

1 
10000; liralık ikramiye@ 

Şımalerı larsııs caJdesı Şarkan ~ol, Cf"mılwn Glerle 20,000 ve 10,000 liralik iki adet mükAfat vardı~~ 
naladarı nıetrük hazine\ e ait kısmı ~af'hf'D ilal li Yeni tertipten bir bilet alarak iştiı·ak etmeyı@ 

\ i · f A . li ı f ' .'-' ·ı l ı Gihmal etmeyiniz Sizde piyangonun mesud ve bahtiyar: ·an la H•~ırH a11JOSe ve şar e rnoc verı ı e nıa H1nl ..11il.Jan· 8 . • . 1 •• • o.cı rasına gırmış o ursunuz. 
t- Onwr Cevdt>t Numani v~ şüreı,ası kollek lltlOCOOOOOOOOOıtaOOOOOOOOOOO 

if ~irkeli11in hazin~ye olan 944- lira 37 k,ıruş ka 1 

··-------------------------------------anç vergisi .. borcuııdan dola}ı mahcuz bulunau 1 
ttrP atlau Onu~r Cevılel Nunıanive ait \IJ~:ırıda 
ındut H~ evsafı yazılı iiç parça" gayri ·mPııkut,,' 
ııiilkiyeli pt>şin olnıa~ üzerP. lah~ili tımval kaırn . 
aun a te,fık<ırı satışa çıkar1lu11ştır. 

2 \Jliza\ed~·, 17 - 2 -- 9n9 t:uilıirultırı 1 

U 3 9ii9 tarihine katlar '~ı ~ün uıiiddf.tlP. dt> j 
am edt>CPklİr. ilıal~ f.V ' ~liyesi 10 - n 939 
arihin~ tesadüf eden Cuma günü saat l 4 de içel 
iJa)eli idare IH~p~ti tarafından yapııacaktll'. 

3 - Artırma açık olarak yttpıhteaktır. ı\rlır
naya girebilmek için ~·iizde yrdi buçuk rıisbflin 
tle temirıal \erilnıtı~i lazımdır. 

4- Bu hususta fazla nıahimat alıuak islt·yerı 
1 

erin içel id ure heytıti11e ve deftr.rdar lığırıa uıura 
caatları ilan olunur. ~ ı - 25 - 1 b 

ilan 1 
1 

İçel Orman mü~ürlüöün~en : 1 

mu ham nı f. rı va lı i d fi yal I 
Ciıısi ~lıkı:ırı kerıl<tl lira K. · 

·arışık odun 7090 o 08 
lçd vilayetinin llut kazası (.falıiliudt! Keklik 
kırı devlt'l Orm::trundan (70~0) kental kan 
şik odun satışa çıkarılmışllr. 
Karışık odunun b~lıer kenlalınrn ruuhauı
uwn b~deli 8 ~uruştur. 

T. iş bankası 
t93n 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

3 2,000 lira miikafat 
Kur·al ar. l Şubat, l \layıs, ı Eylt'll, ~6 

Ağustos, 1 iki rıci Ltışri n 
T.\HllLEHINDE CEKiLECEKTıH. 

~ 

.---ikramiyeler:------· 
l Atlet ~ ooo !ir:. lık = 2.ooo lira 

" 
8 

" 
16 '. 
60 

" . 
" ,, 

Looo 

5011 

250 

loo 

50 

'' = 5 000 " 
,, = 4.ooo ,, 
, . = 4 000 

., = 6 ooo " 

" 

= 4750 •t 

= 6,250 " 

__ 4_B_5 ________ , _________ 3_2_.o~ 
. 

En az 50 lira mevduata bulunan hesaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

T. İŞ Banka ama para yatırmakla, y•lnıı: para bırik · 

tirmit olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 
olursunuz. 

2-Yeni dikilmiş fıdanların pek kıs;., zamanda bUyU
rnelerini temin Pdecek olan Azotlu gübrelerin verilmesi 

1 
mevsimi dq gelmiştir. Bu mevsimin kaçırılmnrnasın 

hahcecilHa ıavcıiye ederiz, 

Sebze T urfandacılarının 
nazarı dikkatine 

Tar , tJ~' c.ı t;tk(irıl111ış sebze fHh·lerinin sıığuk 

1 anJau, dorılardaıı, ~ırağılardHu v~ y;ığuıur

lat·llan muhafazası içiu tur fall(J Hcılı~ı ilt1 ri gil 
miş ııwnıl~kt.ıllt>rde uzuu miiddf"l tt crlil>t~ t~(!İ 

erek nnıv~ffakiyeti anlaşalıuış olan ve ziya 
VP. h:.ırar .. ti KfHHti altına ıoplayıp muhafaza 
edt·n husu~i öniilt"rimiı g•·lnıişliı-. Pırsatt ıo 

istifode rdil mesi ni alakH darlara la vsi ye P.deriz. 
Mersinda TOccar hanında 

Vıktor Botros 
Ticarethanesi 

·-----------------------·-------------

İyi bir Resim çektirmek istiyen 

FOTO G i1 ne Bir defa uğramah~ır 
FOTO GÜN: Reaim ceker . , 

- Foto Gün; A trandisman yapar. 
Foto Gün; A matör işlerigörür. 

Her iş foto Günden temiz ve süratle çı~ar • 
.\drtıs: FOTO GÜN 1 1 . Bozknr-L cadıJesiııdP. ;;I 

1 rı 

l~uununaanamu~~a.~·••n• •nm=~ Şarlna me vtı muk a velerrn me projeleri11i gör•· 
rnek isteyeıılerirı M~rsin Orman çevirgr. ~::::::::·'.:::~··:::::·_-_---~====~~~=~===~-------------

Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrü~ ~arşısrnd a 

uiidiirlüğiinr, Jl1ul orman bi>lg~ ş~fligine 
ve Arıkarada or uıan unıunı rııüıHirliiğürıe 
miiraca~l etrı~eleri 
s~tış i~ 3 939 Cuma giinii ~:rnl 15 dP ~lrr
sin Ornıaıı çevirye ~liidürlüğii dairPsinde 

pek yakında 
HALK SİNEMASıNDA 

yapılacaktır. h t• •• ı 
~:~:lıı~~\111111 olup açık aıllırıııa ile yapı- azre 1 su eymanın 
~lu vak kat teminatı 66 liradır. • • 
Talipl~rin şartnamede yazılı VflSaiki gelir- H a z 1 n e 1 e r 1 
melerı lazımdır. 18 22-25-28 

Türkçe Sözlü macera ve harp ftlimi 

i .1 a n 
mersin ele~tirik anonim şir~etin~en 

Behemhal görünüz. 

her nevi vrupa, 
Yerli eczayı tıbbi
ve ve müatahzaratı 
bulunur. 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annver~i 

~' - lleyeti t ı munaiye ictinıawda S~·~lka~lııı.ey, l:.'l'-' Zafer Aı· ıe sı· nemasi 1 yapar. 
lwıır bulunacaklara veril cek " _ ~. Fakir çocukla,.a p ·u·rısız 

1 - ~~~~:~;~en tanzim edilmiş vekAletuame- Bu gu~ gündüz saat 14,30 ~an iti~aren başlar Mevsimin en güzel şah eserlerin~en olan l Adres; Tarsus ptışa ga-zinosu karşısı 

Itır. H t • 9 :====! 
2 - ili 'Sedar~ar tarafınôau meclisi idar~ riya a z r e 1 1 s a y [ H ·, M [ R s ·, H 

setırıe lııtaben yazılacak 11ıflkluplar. L 
3 - Şir~ et meclisi idaresi tarafmdau gönderi 'N' üshası- 5 Kuruşt'Ur 

lecek davelrtaıuelerin zirine VeJa zahrına VE~ H a y a t 1 Abone . Türkiye Hari~ 
Yaıılacak vekA.lel şerhleri suretile ve bu ... · 

Şerait ) lçio için 
iiç şekilde ohıbileceği. SESLİ K.OPY ARI 

B H · · d h b l k 1 · S~nelık 1200 Kr.. 2000 l\ - eyell urnumıye ~ azır u unaca usse 
~arlarrn gerek vekfileUeu ve gerek asalelell han il Pek yakm~a; silah la ra veda Altıaylık 600 1000 

oldukları hisse seuadatıru veya unu mueyyt>d ve- Muazzam harp filmi Oç aylık 300 soJ 
'k• · · ·· .. ı b" 1 r 1 k · Ö Bir aylık 100 Yok:ı.r. saı ı ıctıma gunnruıen ır ıa la evv~ mer ·ez ş~r TÜRKÇE s ZL"t.T - - --

k t t d. d k d 1 ı· k l 1 1 ·ıa --------------- Resmi ilinabn satırı 10 
o~:ur ~v J e ere u lU ıye ar 

1 
a ma ar~~ 3 n 1 Yeni Mersin Basımevin~e bastlmııtır Kuruştur. 


