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Japonyanm ~in~e~i istila ~are~eti beşeriyete karşı bir cinayettir 

B. Çemberlciyne bu suali 
tevcih eden hatip 

Söylece bi insafane istila siyasetine devam 
eden bu millete (Artık yeter!) ihtarında 

Amerika da 
Bitaraflık meselesi 

halen tetkik 
edilmekte 

Ankar'l J8 a.a "Radyodaa" 

Vaeingtoadsn bildiriliyor: 

Düa beyaz sarayda Roseult 

Bul. mt'dis reisi ve reis vekili 

hazır bulundu~u halde bir top 
lanlı yapılmıetır. 

haberler 
lngiltere Hazine nezareti Romanyay a veril en kre~i yi görüştü 

Ankara 18 a.n. "Radro" -
Pariaten bildirilifor: 

• Fraasız · lngilız büyük elçılari:ıiıı dün Öğleden sonra Moto 
tofla görüemeleri hakkıoda Havas ajansı eu haberi ı-ermektedir 

lfor iki tarafta da konuşmalar sonunda mahsus bir iııkiflaf 

bulunmıyacak mıyiz? demiştir 
ı· Seaatoda demokrat grup rei 

ır ~arp te~hkeleri sigortası ha~tm~a~i tekhfin i~inci müzakeresi Avam kamarasmda :ıik b;~::~~~n~u~ua~::a.ko\ki:it:::! 

kaydolunmamıelır. Qok fakında yeni bir görüsme daha rapıla 

caktır • .Mosko rn mahafili müzakereler hakkında ea ufak bir tel 
mihten bile çekiumektedlr. 

Moshova müzakereleri 

yapılmiş ve 105 reye karşı 189 reyle redoedilmiştir 1 ;:n~~~:::0a:ı::~~l~::~r~!: ~~ Ankara J8 "Radyodan,, -
Qongkondan bildiriliror: 
Çin a11keri ieler komiseri ecnebi gazelecilere vaki beyana 

lında yakında yapılacak umumi taarruz için sapılan hazırlıkla 
rıa bitmek üzere oldoğuııu bildirmıe ve j ponlr..rın aeikftr bir 
aurette za1ıflamıe olduAunu ilhe eylemiştir. 

.t\_ {taraflık meselesi bir karara rap 
nkara 17 n.a. [Radyodan) Geııe amelo pnrtisi mobus Tokyoda torkif odilen İn- tedilmedt.'u senato dağı'mıyacak 

t })un Av:uıı kamarasında !arından bir digoriniıı, Teca- ~iliz albayının sorbcRt bırakıl tır. 
te~:.~Şark lıfüliseleri mfümke- viizi lıarokotlorin vukulıuldu. ma:-;ı i~iıı te.,ohhiisııtn f?il'i~il~ 1 
Q 1 esuaınnda Ba~vckil B. gu 1'iyeuc;iıı<lcki .l npon ıııo- ıni~tir. diye eoYap venni~tir. 
1; .. 
6,~nlıerlayn somJaıı suaUore l . :ı 

11
. 

1 
..ı.\.ıık:ıra 18 a.a. [Haıl,roc.lan] İngiltere 

Son çarpısmalarda 20 binden fazla zayiat veren te bu ka 
dar da malzeme ve mühiınma . zayi eden bir mille~iıı kuvvei 
manevi1esinin bilfarz bozuk oldu~uou beyanla uihai 7.aferin "•ah} l . ınuruımn >U ı~to t•a ı ı o up . 

,, ar vormi1ot ve ngılto ' . Oono dun .ı\ Yam kıuııarasın 1 · ...... • ..... ~ 
l'eı:ıin k d' . .., . . b k ı olmadığı lıakkıııdakı sorgu~u- <la lııuıı lt•lıJikolul'İ ~iırortnsı D . üd r kenrlilerioe ait olacağını kaydetmiştir. 
b' en ı sıvasotını aş a d ı • · 

0 enızaşırı m aı-aa p 1 11 ff'\l O ' ' f i. A İ J J .I' J ,,~r de\'letin taichi iizerino <le- na :\ geııo lı~):lr ('O\'a~ıı lıakkrndaki tekliliu ikinci mü v d o on~a 1 ar' 1 er anzıuın 81111 ·va anu8Şlulf uıyor ar 
~•Ştire( k b" AP. lı 111 vererek J.:eutlısıno te\'t•ılı zakerc~i yupılll!lS ve Alllolo nazırı arşova a 
1 ·e ır Jr.aıa maruz n <l"l . 1 • • . '_ Ankara 18 ~Radyo• -
lltııu ... 1ı~ 1 t . ı· e ı mı~ o nıı sırnJJordoıı hiriııe fırkası takrırı lOll revc karşı A k ı b ·ı u· b 

"u 011n ıoyan e mıi' ır. d 
1 1

.
1 

. ·r n ara 17 a.a. [Hadyodan] yi bir Alman men adan verı en ır l.a ere göre bir 
tt , o şu <·evahı YCrmi:;;tir: l~!l rede redt Ot ı nıı~ ır. lnO'ilforn Doııi;ı; murı l\lii·ID.uız gliler, Hiller esas~n Danzigin fahri vgt ııdaşıdır. 

kısım 

d ll arada aınelo partiıün- · el f 0 d'· ,·T ' Bu vaziyete göre mficadele askeri bir işten zırnde 
..... 
6.ı:ı liendersonun :Pokrollaki H R T ı_ a aa nazın ıı n t\l'RO\"a tay 

''l\i . asan eşit a nRut ve Mansur 1 \ 'bir sahada ceryan edilmelid ir ılomekledirlur. 
kanuni 

d ~alcerelerin diğor dokuz yarn ınoyt anrna ulnşmış ve ---.-------------------
":ı·~cti de alilkndar ottiğiııi Bozdoğan Mersinde f burnda birçok erkan tarafın DENiZ VE MERSİN 
t.. U devlotloriıı lıa~ır bulun dan knr~ılaıımıstır .. :MumniJo,· 
"'11.tl p t. .. f . . . . ' 1 • 

h 
1ğ1 bu kouföraııiüa ouıar ar I m U ettışı m iZ •ho bi.r ~ıı.ii.fro%e ~sk~r do seıam 

~~ahına nıiltnlea. scrdedilip re~mını ı fa etmı~tır. 
•lrniı· . ı· k 

Temennidir 
Boğnct~ sıouklnrrn J\forsiu ı beplordeıı bu malıalcleıı istifa

liJeri giHgo.d~ bilo hurnnı. bu-jao otınok tııii~kiillliir, , "eceğı sua ıııo ·ar~ı; ı 

~u ~vvulco si>ylotliğiuı lhu g<>J' 
ltı ~ltıQ sırf bize tnallüku olırn 

Geceyi şehrimizde geçirdikten sonra 
gittiler bıea'İle aittir doıniş ve başka Adana yolile /lataya 

1' llıeb \ b 1 İçel, Hatar, Serhan \e havali ta ıısun, «.t <:C a • apon . . · .. : . . . 

~ı:ıın <~· . . .1,.. l . . sı partı ıııufottışlığıne tarın 
:.'lllı ıstı a e ıııesının . . · 

tivet k . 1 · b' odılen lzınır mebusu Profe 
l:h'İrıay~t eld ar1ı ış oJnıııış ır sfö- Hasan Ueşit 1'aukut [ive 
İld: o uğıınu • aponyaya . . . 

l ırnn k . . ("' d k' . t• meıııloketııııızın sıcak ha nısı · V\:e ·mırız ın e ·ı ıs ı-l': 8İYasetiıu; ı,j' insafüne de- na samimi bir ilgi i olduğu 
llı ed nu bildigiıııiz ~Iarn~ mobu::ıu , en bu millete: Artık 

.eter • Maıı ur Bozdoğau <lüıı :;;dıri 
ltıı ıhtanııda. buluııuııracak 

y1~1 · ıuize golınişlor nı vilayete ug 
tıt ... &uu.line karşı da; Ha- rayarak Valimiz Burlıaıı 'l'e 
liıı 1 Çunkii lıi>rlo bir lınroke- kori ziyaret ettikten sonra Be 
tiı 1• faydalı ol~cağına kail tle· 

ttı lediye~·o ıığrauııı;;lar ,.o hura 'tf-' ıleıni~tir. ()--.....:.::;_( ________ dan da Halk Partisine gide 

anzige role Pnrtidc ıncş 
gııl olmuşlar,lır. ~en iden top 

~klediliyor 
'•b11r.<>ndra - Daoıigden galen 
tıııq:'•re Rl:ire e~hrio ıokakla 
'tııııllı en tnodaro silAhlar teehir 
llıitraı llktadır. Bu güo bir cok 

tıı~, '6ııer, caddelerde dolaşlı 
'4r, ~- •e herkes bunları görmüe 
~ıı11 ~ter taraftan Alman gaıe 
u tınd 

tııli en Lir çoklarının da 
q r b•ıae Reldikleri bildirilmekte 
'1tıı11L ııntia po\iıi, Hıtıe;i tahkır 
~ il' >i tııtı U~unda bir Poloa1alı iı 

J, .. kır elmietlr. 
t ili tl 

111
'%s11Q R ndenberi de Danıir.ge 

t 
1hir b6rük toplar sevke'iil· 

•ı · 8u b ~rı.ı •ilAhları n en çok Şar 

Geceyi ,.elıri 

miz<le goı;iroıı 
Purti başkanı-

mız hu güıı Adıı 
ıın \'o]nylo Ha 
tay~ gitmek iizo 
ro şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Ha tayda 
Toııımuzua ynpı 

lacak knrtııluş 

morasirıı ve ~eıı 

Hklorinde buhı 
nucak olan J.>ar 

ti ıııüfetti'iimiz 
bir hafta sonra 
Şt>lırimize tekrar 
teşrif edecokler 
dir. 

H. H. HE~t'f1'l'ANKl.'flf 

b~r t 6:.'1
.•dafl wetirildikleri ha 

ır '•ro D . . 
t 'Gktl r. anzıgde Zühır1 

Büyüklerimi 
ziıı tevecciifıiiııii 

- Sonu iloncidP- B. :JIA.NSUH HOZDOÖAN 

Prena Pol ve. Prenses Olga lngilterede 
:ııaı1111 ;el hüküm sılrmeaine 
~ıı '•o, ~lonl a mahfelleri, her 

111'~'~ 1~0 ~ emri 'akilerle kareı 
'tb11 

111h•li olduQu endleesi 
~, t,~ lldiyo'rtar. 
~ llllıır 1 lllıtbnatı, Dauıig ma 

Dük ve Düşes 
•ıtı •1111 p 

•ıt ııı,.. olonra · Danzig an 
~.·~ı ... ,:~• bir kerre daha ihlAI 

tf>e "' ' • ~ııı il l<r •ıı1orlar. DAnııg .se 

Tarafından karşılanan Yugoslav Naib 
ve Naibeainin akşam yemeğinde 

8. Çember/ayn de bulundu 

1 

Yirmi bin işçi 
Doğu Prusyasına 

gönderildi 
Ankara 18 a.a •nadyodau• 

Berliudl'n bildirili)'or: 

ram tcrlettığı Yo goc:clorı ne· Mak~:ıaım haşta s(i\'le<li

fos almakta giiçliik çoktigi ~lll giın ıribi toııkit dogil hi.r te
ınevsiınde ıııiibalflgfümr, <lo111z- ıııoııı~idir. 
<len en az istifade eden ~ohir Selıı' 1· · d d · k 

. . . '• r çın e, oııız ·cııa-
lıalkı l\Iersınl~ler~ıı·. . ~ rıııllu İdıııaıı Yurdunun bir 

llnndaıı nrıııı soııo C\ 'el- J) . k 
1 · omz ·o u yeri Ynrdır. Bu 

ki zamanlar bir sinema ~ori-
di gibi gÇızleriıııin iiııiim1e C'an 

Bütün vilhetlerdea işçi 

nıfına menımp 20 bin kiei 
sı Jaıııvor. l\Ior:-in o 7.anıaıı bu 

lrnd;r kalabalık değildi. Fa-ieci 

~·ori ıı y nm hnşıııdaki bi ııaıım 
oralnrdn <lcııize girmoıı iıı ınlı 
hl selwplordcıı tlolnyı ynsak 
edildigi yazılıdır . buhranını öıılemolır ve Jekoıte1e 

yardım etmek için doğıı Pı usya 

sıaa göuderilmieterdır 

lskenderun limanı 
tanzim edilecek 
lstanlıul .:.... l")kenderun lima 

nı bu pazartesinden itibttren 

devlet limauları umum müdürlü 

günegeçoıie buluumaktadıı l:tken 

deruud ı Tüık ve fogiliz müte 

hassıslarının yopacagı tetkikat 

tan sonra hazırlanacak proje1e 

göre nıodArn bir limanıa ineaa 

~ına başlamadan evvel her gün 

lük işlerin rürüıülebilmesi i~ia 

İCabeden tesisatın derhal )'apıl 

ması leka:-rür etmiotir. Bu me 

yanda lstaubuldad bıızı liman va 

sualarımu murnkkateu lskende 

kııt Ta~ iskole:-;İu<loıı Şirnoıı
dit'cr iskelosiuo kadar olan Ba-

hada dmıi;.r,o gironlori11 adedi 
~imdikindmı c;ok t~ızla idi. 

O, rn~ki zamanlarda nkşnuı 
ları 1'a8 i,..;kolo:i ch·armn ka 

1 

tlınlar <lolar YO iısilik olııııı~ 
t;<H·uklar aualarııını ııczareti 

altındn dcııizo girdiı'ilir ve 
yavruı:uklarrn isiliklori gicle-

rilınok ic;in çnlı~ılıl'dı. 

Rugiiu ~Ior~iu lınJkıımı 
donizo girme ilıtiyacıuı temin 
için bir pl:\jıııırn vnnlır. l\lii:; 
tecirleriu bu ihtiyacı temin vo 

kar~ılanıak i\'.İıı her ~aroyo 

haş vurduklarını goruyornz. 
Bu un rağıumı p1:1jıt hal kırı 
ar;.r,u odiJdigi Yeclı i lo i ~ ti f'ndo 
e<leıncdjı;j, i..;iliktoıı kınanan o 

k<>rpe ynnııcu1durııı podra 

ile bulıındıı'?nn g<iriiyornz. 
l\Ior in Tiirkiycınin .Xi i rn 

Halbuki sah~tlıtaıı ak~ama 
kndar l ılrnan Yunluııuıı goııy
leri hu ya ·ak odilon ınahnl 
do yıkaıııunklu, su sporlnn 
rn pıııaktndı rlar. 

O ~·a~agrn bir ceplı •li ol

ına:-;ıııa iınktııı mutusavvor clo

~ildir. IJiııneııaledı Bolediro 
balı~e:.,i ile İdma~ Yurclıı do
ııiz kolu arasındaki .. alıayı 
lıalkııı J>nra~ız olarak denize 
girıı.csi i)iıı talısi odilmoısi 
vo bu yasağrn knldınlmal'.'I 

yeriııde hi r ha rolrnt 0Jı11·. 
1 eal>ottiği takdinlo lıu Ra

Jıaya diikiilcu suyun nıo<'l':bı
ııı dcği~tirnıolillir. 

Dalıildoki şolıirforimizdo 
halk :;uya nh~sııı ,.e sudan 
i tifado ehin diye lun-uzlnr 

lıattfi plfıjlar ynpıhhğnıı ~~iti
Yoru:t.. Ynziyet lıih·]e,·k('ıı 

Mor~in lınlkmiıı deııizdeıı· istirun limanına gönderilmeei ka :-;alıiliıni7.iıı - Kot dazür • ol-

1 
fnde utıııoıneısi <loğru u J•Ck 

raılaştırılmıeıır. lskenderi.ııı lima dıığnnn i~~diu .. otmo~\. hu <'ilıot acıklıdır. 
nırıdan deıhal itLihazına lüzum lorden ııınlıalağa gıhı oluyor. J)cnizde, suda ) ıknıımnk 
görülen tedbirler alı11ırken bil· Halbuki l\Iortıiıule değil hir bir tiJlıhat meı;e\o8i olduğu ka 

hassa Hatayın anavatana ilhakir plfıJ, bir kat; pH\.i olması ,.o dnr bir ınoınlokot mestıll·~i. 
le lakevderun hinterlandının ge 

aiıliyeceQl anlaııtmaktadır. Bü 

tün bunları KÖZ öaüurle lutan 

limanlar umum müdürü Bay Ra 

IJfi Mr.nyaıh rakrnda H taya gi 
derek tetkikler fapacaktır. 

Jınlkın hu me,·sinıiıı ~wnkl:uı dir <le. 

nı 8U içinde eritmesi Hhmıı- l!oııizde vııpurlnrımrn giin 
<lır. ge<;tık~e çoğalıyor. Yakın bir 

Halkm dmıizdon J(iyıkı fLti<l.e bunu lıarpgonıiloriınir.in 
veclıilc btifado etnıcnıesiııiıı k 

ta ·ip o<locoği ., iiplıo izdir. Bu 
en ba!olta gelen ~obohi plfijın 

"' itibarla denizciye ihtiyacımız 
mmklığıdır. Çiinkii hir ana 
isilik olmuş çocuğunu <loniz çoğalacaktır. 

Salıillerimi?.in mrnııluğuııa 

Vı l • • (,' /suyu ile yıkamak için lıorgiiıı a ımrz fere ıne naznrnıı denizl'İ olmnkJığımız 
plıija gitnrn:;ino imkan yok-

• 'J Tı mutlaka ltızım<lır. ''<l 't tı ·~·? körü yakınında 
,1 '- '1G llQJıtıne mensup bin ki 

"~'• te brekkep bir kamp tesis 

b'· .. zı~varet verı"ldı" ı' tur. Bu lıal LiiyiiklPr İt.:iıı de icabodiyor. Donizo alışmamı;,, 
ı) .. rı,.. 1p 1 .. 1 .. ,·ardır. Hundun h:u~lm ortada l'ı"'· bel>"k 1·ı~"ıı tleııı·".l", ,nı· A k 8 • .. n d .ı " d~ s ta f d · 'kl 1 d·I un geco .ı.tu·t·ar \. u Hııı 1 . b" 

1 
.• > ,, v ·-= , . ., •• n ara 1 a.a_ ~a rouan ve use ra ın au ıstı la e ı . . 1 ııı·. utço ıucı-ıo tısı oltlnl!'ııııu-

.1 t 20 <l S V ı "' kadn~ olmaklığ'ııııı;,, için do Yugoelavra kral aaibi prens mislerdi~. Aksam feme~ini sa ue saa · 0 ayın 11 ımız ela diisimmok ICurnndıl'. 
rayda )'iyen prens ve preaees B ' B ., 1' k . r 1 '( ~. ü\"\'Cl:l Jftzıın olan ~ah:uıııı to-

Pol ve prenses Olga dün akşam dük çe düees ile haerekil Çem a) uı ıan . e er ı;ıoıo ıno 1 Vakıa pla.ıın yn~ııba.,ıııda ıııiııi j~ilo · kar:-;ı ka.rRn'a hu-
saat 16,60 de Vıktorya ista~yoau, berUiyn refakat etmielerdir karlak bir ziyafet Yerildiği is 

1 
halk için parasız bır kısmı lunıııaktayız. • ' • 

oa mutatalıl elmiıler te dük 1 Sonu ikincide Jtilıbar edilmiştir. mahal gösterilmiştir. Ayni se- Bekir Uluj 

rı Unu 
tı11<l lct,l' Japarken eerbest 
'le "ı b; eden ve liman civa 

il ı._ lGn a . . h. . 'Oll.. raıınıo aa ıbı 

•den iıio almamıııır 
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Mihverciler 
harbedemez 

Türk Hatayın imtiyazlı mıntaka ihtilafı . ' Edirnede 
içimize karıştığı gün müna- Japonlar Çindeki ingiliz siya.I 450 bin Fidan 011

• 

se~etile sehrimizde yapılacak setinin tadilini istiyor /anıyor eff 

1 ör en programı Çür.k ü, bu politika . Ti yen çin hidi sesi gibi müessif vaka - ı i d••~: :: : ·;§;:. ~ ~;k~::.::v~ 
nıma kadar 45 bü1ük fldll 

1 - Hatarın anautaDa il lara müncer olmustur diyorlar meogul oluoacıaktır. . rtf 1 

' bakını tesl için 22 7 939 pazar Hesaba göre 450 bllJ ' 1,(11 

aüoü büLüo uehir bayraklarta Tokyo, (a.a.) - Arita, Sir meselesile meegul olmak iQin gelmie fidan var.:iır· B~·~sf" 
donatılacak, ııece Parti, Halkav i Robert Craigie ile 7aptıA-1 gö• talimat almııı bulunduğunu bil· 100 bini E ı iroe bılyülr 

1 
•'' 

Belediyfı binaları ve bil tim um rüemeden sonra Hariciye Neza : dirmielir. • ğ ndadır. Bu sene seııao 5, 
1-lam maddesi, altın ihtiyatı 
parası, iç istikrarı _yoktıır 

müessesat tenvir edilecektir. reti eeflerini bir konferans halin t Resmi teblig me1veli fıdanlar gelecek ~dl 
2 - Avni gün cıkeamı ıaat de toplamıelır. Bıı kouferansta f Tokro, (a.a) - Arita ile satılacak •e kö1lülerl

9 g ıeC'1 Aradan on gün geçtikten 

ıonra bundan bahsediyorum . 
Düeüumek için vaki\ bırakmak 

istedim. 
30 Hazir oda, akııama doğru 

eimdilik daha zi1ade teBrih el
mireceğiın bazı kimileler, Pariste 
o gece Daoıig vüzünden harp 

cıkacaaı haberini ,azdılar. 

Mihverciler bizimle bir 
asap maçına girişmişler 
dir. Karşı koymak kaficıir 

mihver geriliyecektir 

YAZAN: 

Andre Tardieu 

C evlerina d!l~ıtılaoaktır. ae .. ti 
yirmide bütüu hı.lk belediye Vdkll let emrinde bü1ükelçi Sada raigie araeıud>l Hariciye oeza· • k "' 

sene kö-;lüre daaıtııacs , r. 
bahçesi ve umumi parkla topla ve Poua ile Vekalet ,emrinde retiode yapılan ve üo aut 25 il 

k 
veli meyvesiz fidanlar eP 

1 
rd" 

narak tam saat .,irmide çalı ne orta elçi Kalch dıı hazır bulun· da ika süre'l görüemeden sonra ı ıı B ' merkezden; örnek fidan 1 ,.~ 
cak lstiklAl mareını müteakip muelardır. , Arila, Sir Robert neıırejileıı bir tebliğde 9öyle de oıJ verilecek ve tutarı milJO 
Dr, Hasan Tahsin Sovlu ve avu Crai.ıie ile Japtı~ı görüşmeyi oilmektedir. k ca tı r. ,1fı 
kat Hüsevio Antebelli tarafrn anlatmııı ve müleakiben Tokyo cCtaigie te Arita Tıreooin Sulak ıerlerde top~IJ ·~. ~ 
dan birer hitabe irat olunaoakıır görOemelerinde takib ~dllecek hAdisesine müteallik umumt ma !ıklar, erik, karaı, oefıılt "'''' 

3 - Hılabelerin bülün halk ballı hareket müzakere edil hiret\e bazı meseleleri müzakere taklık, yoncalıklar pl4nlı ı d•l' 

Bae kumandan Oamelld Nıs :....------------· 
ctefa Führer'in yanına koemak 

de1oi. Acele Pdris'e çaA'ırdılar. 
ıan uz geçmietir. B. Daladier, 

GeldiQi zaman y~ni hiç bir eeı 

tarafından dinlenebilmesi için mittir. etmiolerdir.• devam ediyor. 1939 • 40 t•ara/ 
münasip 1erlere hoperlerler ko Müzakerelerin mahiyeti ,Japon gazetelerinin mütalaası iyi ve daha kuvvetli 1 

nacaktır. Tokyo, (e,a.) - Yarı resmi Tok10, ı.a. - Bütün Tokrol cektir. · il 
korucuJarından biri ve üo sene 

olmadıaıoı gördü. . gazeteleri lnoiliz - Japon oo .. ru-· • Çeşitli ekim hareketler• .. 
4 - Hitabeleri müteakip me bir Japon ka1na~ından alınan 111 e "' ı 

A 
· t l" · · 1 be 1 müddetle değışmez nAzırı oldu 

1nı e 116 varıcı ıa r er 

E ı ·""I , M tt d F ı ğa halk cepıeelni lanetle 7ad 
melericdeki haltı hareketlerini men her rerde geniuliyor· ı; 

ruime nihayet verilecek Ancak malümata göre, Craigle ile Arito s • e~pit edeo bir beyanname nee 1 göçmen kö1lerindeo ise il .. , 
geçen ' u e ar a a ran . 
aauın üzerinden eserek düema· e\mektedır. 

Halkevi bandosu gece &l8t 23 e 1 arasında rapılan görüeme eeoa & "J 
kadar umumi parkta muhtelıf Binda Japonya Haılciye Nazırı retmielerdir. Beyannamede, Çin rak üzerinde kesif ziraa &I" 

- Japon ihtilAfıoıu baelangıoıo kelleı:l görülmektedir. 1i 
havalar çalarak ııenliklere devam logilterenin Uzak doğudaki yeni dan beri logiltere tarafından ta nohut, b:ıkla, ıspanak· P' -

· · · k ı ı t , Bu barlar artık kuaureuz 
nın ııını o ay eo ırmıe.ır. .. -

B t k b
. ·h t v nutuklar so1lu7orlar. Harp fab· 

ona ar ı ır nı aye er 
· d rikalarıoda ameleleri bahada 40 

menın sırası ır. 
Dö d b . h k ti . ve1a 50 saat çalıetırı1orlar. 

edilecektir. 1 nizam hakkındaki İngiliz hattı kib edilen Şan Kay Şek taraftara ttoğan, herekli günebakaıı. .1 
hareketıni umumi mesele olarak politika teeB&üfle kaydedilmekte va aQ'aclarını ve kendi 'ilı'~ı' 

Payoı- Jakenderun ileri sürmiişlür. lngiliz Büyük ve bunun TiyenQin hild.isesi gibi rına yetecek kadar bsgıarıbir; 
h tt t llü Ü elçisi, verdıği ~evc.bda hükumet müessif h4dise1ere müncer oldu dekarlık bir 1ere hesaplı ~~ 

O ının ese m ten aimdlcıe kadar aldığı talima "'u bildirilmektedir. Beranname kilde serpiutirdikleriul ,e • 1 

P ı k 
. 1 "' ı a , 1 l . .b. ,e Al 

aras - 8 enderun demır ta göre umumi İngiliz · Japon milletin Çındaki mukaddes har e erı gı 1 en çok kadı o 6fl" 

n ııy an erı are 8 erı 1 Ordularımız, donanmaları· 
ispat ediyor ki düşman,. barbet· h 

1
.1 1 Qke 

mız ve eı-a ı o arımız m m 
mek ish~miror, harbedemez. 1 ti . . ...ıı b ıunmaya . me oar ar tQın~e o 

Haın maddesı yoktur. Altın b 1 .h . k S . . ae ıror. 
1 tııatı ro tur, ervelı ve pa- F~ 1 .1. b. ı·~· 1 . . ranaız • ogı ız ır ı.ı mu -;aıu hattının cenup demirıolla 1 

münasebetleri meselesine tem< s biod-3 her türlü engelleri iktibal ~ı.nıo o:s:ı Q;lıııtıklarıo•,:o. 1 

rı ieletme idare&indeo devir ve il etmek salahiyetini haiz olmadı· 1 ma amade bulunduğunu ilhe bır 1zet kt r. a~ubk.' 1öa
9

011~ I raaı roktur. Zabırl kuvvetıne 1 k l .1. b b. A p 
· . .k d h a tır. nııı ız ar ıre n zırt a· 

t il
- - · . b .d . p . 1 . es eme tarzı ır r ıdl raımen ıç ıstı rar an ma - riıı'te bir nutuk sö1lemi1e gel-

rumdur. 
ese umu ıçıo u ı arenıo arıs ı ğını, bilakis münhasıran Tiaooin eyleınektedır. ll 0 kt d. B 1 r• • i. ı fll•r nme e ır. un • rıO' 

?ete dört ardan beridir kı 
diği uman eunlRrı okuyorum: ten beklemekte olduQu emrin d l çok Romanya göç111eıııe 

gelmesine intizar oıunmakıadır. Adatıa ve havalisi imar e i iyor rasııaumakladır. 
bGtün bunlardan mahrum olma 
111na raamen. blöf &aresinde iein 

ioindeo sırrılmaktadır. 

Blöf earesiodedir ki askeri 
mükellefi1et tesis elti. (1935); 
~ıntakasını işgal etti (1936) 

Atustarra ile Sidetlere e: ko1 
du (1938); Bohem1a'yı, Morav· 

ra'rı, Slovakva'rı, Memel'ı ve 
Arnavutluk'u ilhak etti (1989). 

Bu blöfler, Fransa ve logil

tere'nla, parlamenter sebeplerle 
deniz, kara •e bava kuvvetlerini 
iki memleketin top1ekiin kane 
tini hiçe indirmiıı olmnlıırı eare 

ıinde muva'!fak oldu. 
Berlin - Roma mihveri an 

cak kimsenin kendisine ceup 

e vermi1eceği aıik4r surette mu· 
hakkak olduQu zaman tehditlere 

airitmiıtir. 
Ancak harp tehlikesi olma

dıQını bildiQi ıamandır ki harp 

tehditleri savurmuetur. 
Bu dört eane ıarfında ne 

Londra. ne de Paris bunu an· 
ladı. Ve 1938 Sonbaharı onların 

iukutlarını tamamladı. 
Ayni esnada. B . Daladiet'iu 

27 Haziranda raptığı fenalık· 
Jarı itirafa mechur kaldıQ'ı ya· 
hancı propagandası aramızda 

rerleşmieti. 
Altı ardanberi, büyük bir 

delieiklik boeule gelmiulir, Bu 
delitiklik tam değıldir, ~Fakat 

aer9ektir. 
Tam deQildir. Şu itibarla kı 

ıiıtem deliıikliğine kadroların 
detiımesi refakat etmemie\ir ve 
yarının mukatemetcileri olmak 
uzifeei dGnüo tealimi7etcilerine 

ıerkedilmietir. 

Gene ıu itibarla t&m delil· 
dir ki, Fransız bükOmeti reisi 
•bile, oaeuılok ve daha kötülük 
ağların'dan babeederken, · içimiz 
den kimse ona kimden bahsetti 

tini sormıra cesaret edemi1or. 
Niha1et tam deQildir, çüokü 

ıil4hlı olduQ'll kararname • ka· 
o unlara raQ'me::ı, bük iimetimiz 
Alsas'da ve Bret:.gne'de, tiraj 

azlıkları mohtari1etci zihniyet• 

!erini maıur göstereuıi1en gue 

lerin 1aıamasına mükaade et· 

mektedir. 
Bununla beraber değieiklik 

her iki memlekette ve &Jni 
zamanda her iki hükftmeUe ha · 

kiktdir. 

- Biz :de a1ni fikirde1iz . 

~:,~::e~ı~~~y~~::r~i:d::;:it ~;; Büf üceği ~ir sayfiye haline koymak ve Karataştaki plajı Mut Avcılan .
1 

kil etmiştir. Devlet Demiryolları ~ &. ' ki ·ı "' t k ' • { ı· ti 1 1 1
1 ıubahietir. Ve eöılerini bitirir· . . . . . . asn Ulf ~e e ( ran e me IÇIO aa ıye e ça (ŞJ ıyor B_ir ziyafet l)effJ'. 

k k h 
. tr b' r . tt ıdareeı yol daıresı reıe muavı .ıı V y • 

en, ço e emmıye ı ır • ıes e Ş . h Mut (Hususi) _ lJtJf- 11 1 

Biz arkadeeQa 1aııamak ve öl
mek istiroruz,. Tarihin yeni ~ bir 
merhalesini birliktf\ aemak mev 

Olarak' bizim gener1tl Gamlini· 1
1 

Bay ev ki, malzeme dairesınden H b b. · · •ece~i tahminedllen bu ııvuz 1 1"' ı Adana ( uausi mu a ırımız • a lar klübünün teşkili dO" p 

miz var diyor. 1 müfeuiıı BaJ Cenau ve Adana den) - Adana belediye ve busu iQin ııımdiJe kadar oıuz bee bin bu gün saat 17 de Ok""''., 
Şartlar börle olunca, SO Ha iele\meaindfln iki memurdan mü ei muhasebe Bürücek ve Kara lira earfedilmiotır. 

Z
lrandaki gibi panikler ahmakca 1 rekkep olen heyetimiz cenup taş köyleri hükmi eahıeları bir ş h · b" -k ·hr 1 eında bilcümle memurirı fi' 

' 

e rın en uyu 1 IJBÇ a miJeıler mensubioi şere ~~ 
ve canlranedir. demiryolları idaresinin Paristen imar ~ir:liği .te~kil etrı;ıiele_rdir.. rından olan içme euyu, tes b. . . fe 

'ki d. k' alacağı teslim emrini bildirmesi Buruceğı bır seyf11e ı halıoe ır OIJ zı1afeti verilın•f tD Yalnız bu panı er ır •, k K k. 1.11 • viye teııi!ialiyle müteahhide iha raf et esnasında kıu-p ate',ı 
k ·ı k kt ,.. 1 ni müteakip Ha tara hareket ede 1 oymuo ve arataeıv ? P cıJı as l'' 

kar•ımızda ı ete or U5umuz ~ . . · · ı edı· ımı' alı·r Nurı· Yal" C rJ k 
v • . 1 cekfü, rl bır tekle ıfrag etmek tÇln e "' · vlD Vc1 • D• ·rer P 

z~habını vererek ve. ıe~ızlik r~-
1 

hummalı bir faaliyet9e gayr~\ler Boru f e eisaıınıo pek yakın den Mesut tarafından b• 11 r 
zunden seferber edılmıı 3 mıl- Japonların protestosu earfe1ilmektedir. Yollımn ıslAh bir zamanda nihayet bulacağı becte bu lunulmut ve &oPl-

0

,of 
ron askerlerinin bizi deheele ve tamirinin fapılması otomobil, tahmin edilmektedir. eulama işle samimi b r h ı va içinde 'geç h 
düeürdüğünü sandırarak, bize Moskovs, a a. - Japony11 bO ~amy~n. ve sa.fer ve seyriniu rinin ise ÜQte ikisi bitmietir, Yugoslav naı·~,· ı'ngılt.,., 

l ıcrası ıçın eldekı program mem Dl' 
bir harbe mal olabilir. yUkelçlsl, SöbaUo ;>etıol kumpan . b.k d·ı k' d. Bunlardan baııka Adanade 

nunıyetle •at 1 e ı me .e ır. 
Mihverciler bizimle bir Asap· yası aleyh\no mukaveletılnl boz- Atatürk parkı civarındaki bir memleket hastanesinin 1apıl -Birinciden ar&ttll..,..... ~ 

maçına giriemişlerdir. Karşı : duğundlln dolayı bUkmedllen 374 1 oıme havuzunun vapılmasrn~ ması ve etad1omun lesvi1esi ictt Belgrad, a.a. _ p,e~:ı' 
koymak kAfidir, mihver gerili· 000 ruble cezayı teyid eden ka baet•rnmıııtır. lneaatı 7akıoda bı rar\ıq:tırılmıştır. 90 Prenses oııa, logilte 

recektir: ı rart HıırlCi>e Komiseri nez1inde · Z h :--B d reket elmielerdir, fJl~I 
Çünkü onun kati kararı şiddetle protesto elmlştlı. KPZ8 Şehrimiz Ticaret ve a ıre orsasın a Belgrad, a.a. - el"ıı 

t rı b 19 T ka B. h ft l k t lesı· Nabii Prens Paul ,e rtrl ,f karbedeceği bir harbı 1apma· se r, u para emmuza - ır a a 1 sa iŞ muame P ı 
mak 

98 
bize korkuUuQumuzu 

1

1 dar tediye edilmediği takdirde Olga logiltere Kral '
9 

9' 
nin misafıri olacaklt1rd1

'' 
düoündüğO zaman harbetmek is . kumpanya emvalinin mOsadere Ticaret ve za bire borsasından alınmııtlır: bat umumi mahiyeuedır~j O 

tediQ-ini bize sandırmak tadır. f edlleceğt hakkındnkl tebliğe de Buğdar şark 100 000 4 20 21 günde P.V.T P.rbns Paul ve prell
8

11o 
· · d k "' I • li 225 000 3 025 3 25 hazır ve kısa ı o 1 

Gazetelerımız. en pe QOaU şiddetle lliraz eylemiş ve Jıtpon yer ogilıereye, tahsilde. dl"I 
1 ki B 

H't vadeli M.V.T 11 · ıı> • 
oun çözmife Qa ıetı arı • 1 • yanın tabaaınnın hukukunu mO· .. hazur .. oau arıuı görmek ıo rr.O 
ler'in muamması, budur te yal· dafaa için daha azimli bir hııttı Arpa 30 000 3 50 vadeli " lar t3uounla beraber, rıl 'J 

b 
dur Kavgadan korunmak Yulaf • 130 000 S 125 hazır ve kısa ranında bariciyd oeı:0ııt· 

nız u · . hareket lltlbazına mecbur kalaca o o 3 75 3 80 h • µ ı için yüksek sesle tebdıtler savu Qavdar Anadolu 15ü O · aıır • bir m3mur vardır ,e ,cıl 
rao bir fircırinin muamması. ğıoı blJdlrmlştlr. Ku11emi adana 53 000 4 50 15 günde mühim görüfmeler 1ııP •' 

Fransızlar bu tuzaaa kapıl K t C'ıyanıınun ı'spanyaJa(,ı': lııpaA'ı anadolu 13 cıoo 47 hazır M.M.T diril~:ıkg~~~i.r.8 a. - ae.~eı~ '~ 
dıkları zaman eafiretio hudut-' on u u 1 . J k . k 1 p 1 ·ı · ı . ,, r'J larını aşarlar. tetk'ıl.ler"ı rana UJuece çıçe sogan an 1 0 on ya 1 e yapı an yanı lar zarfında revıl•:1~,0' 01~~ 

Eeasen bu tuzaaa ihtimal 1 1 kereler üzerine ıa oıi•ı ff' 
geçen harbı geri hizmetlerinde Toledo, a a . - Ciıno bu sa MAU"'adı taa.Cfıiin 1 anlaşma ar Sırp . Hırvat komPr.o ill o' 
Yapmıe olan bir mütebue11l&r '~' .. r, 1eui hükOmet liıteıııı,ıj6ııd 1/ 

_ . bab Alkeıar kaleslol ziyaret et- Jd l l . l ı Paul lngilteredeP . 10 ıt1 

azlı2ı duemektedır. mlş, mUteaklben k.aledralde yapı m a e er e f e mız e• 1 H ükfıınetim.izle Polonya eonra neeredilece&ti b' · 
Siperlerde harbetmte olan llnn ayinde bszır bulunmuştur. ls k . · ı \ d . "1 ~ 1 

muazzam k6tle mükemmelen sa panya Prlması Kardloısl Guey nece 1 arasında yemden yapılan taca e ırBu komprornioitJ "',, ııP J 

kindir. 'fome, bu rnuaasebetle sOyledlgl 
1 

5.7.939 tarihinden iti haren ret ve tediye anlaşmaları mın tarihli anla~madall rar:bııl d 

Onun içindir ki geçen 30 nutukta lspenyol • ltlllyao dost · lrana ı:ıevkoclilecek çiçek 80_ taka ticaret nıüdiirli.igiine gel vi14ıeti hududuooıı ':,ı 1 ı 
Haziranda vu,ua gel~n deheete 1 uğunu sena ettikten sonra : 1 . tJ ı . ~ tt . rk 1 t• artık plebisite mür•c 0ıııt'~ı 

•sllllbl, Latin denliinde ts ğnn nnnın ve 7.mot neba arı- mı~ vo kevfıvo on .t a a ı ı- . .1 aid 1 
tekrar düememeli1iz. • • mesıne karar verı •• eıı 6 

Bu asabi buhranl&r Franea panyol ve ltalyenlarıo omuzları nın muza<lı taaffuıı nıaddeleı·- en.ret ve sanayi odalarına ma I DıQer tarofLall 'ıo , 

ra JAyik değildir. UslUnde yUkselleceğl:ı,, demiştir. le temizlendiklerine dair bir lfınıat Yerilmiştir. ~met de MaQek'ıo ~0.',1>'1r 
L J ı Ciano, lByyare ile Sevilhıya selıadetnaıne ·vo hu~diki lıai:.~ l partisi mümeesiller

101 

e . ourna • 

1 
, 

•. • ,b~reket etmiştir. - oll!laları Hb:ımdır. Aksi tak- ı Sehrimizde hava ve cektir. • 'ıt1lt 
ıngıhz · ıtalyan anlaşmalan ı 939 ızmir enter- dircle nıezki\~. ınemlek~te. it- ~rutubet vaziyeti : Parti müfattıtlı•· ~ 

hallerine ınusande edılmıye- 3rtııfl 
tesih mi e~ilece~? naayonal Fuarı <'ektir. 1 Dil.o ıehrlmizde hava az bu 1 -Birincinen ··rJJlet,,, 

• • " • " j lullu geçmie. rüıgAr cenubu gar 1 küçiikleriıniziıı h
11 Jİ'~ 

bir milyon müşteri- . Olçu ve ayarlar ~ontroloru biden 3 • 5 melre hızla esmielir' ; rini ka;1;nnmı~ oh~jilJt' 1 

Roma, a a. - Bazı Rotma nin u. ğrağıdır. Mantalrn Ticıuet mii.dürlü- l Eo tüks1:1k suhunet 32.3 en zoki, çalışkan, te ~11111'".,f 
mabafillerınde 1938 lngiliz - tal ~ I'' 

d . Mallarınızı şimdiden ıt-ü ükiiler ve ayar kontroWrü düeüP.'ü iııe 22 8 saotigrad otarak rite t·mhibi oJııtl ıııı••·J~ ~J 
yan anlaemalarının feshi erpe o > b. T ·d ro 11< ı 
edilmt*ktedir. Oaıda'oın Giornale hazırlayınz. ~erefö<l<liu, Elektrik 8aatleri· 1 ~aydedilmietir. ı~· ~ 1~' 1

1
: 8 ge9 ıJJeilçıı'' 

d'halia geze\esinde intiear eden niıı mut\vouesi için Oaı;iantej Rulube\ derecesi 1üzde 75 mızın n~ . ,,~~JJ 
· · 20 A,,,ustos - 20 EyhH f " · · "dd n bır ,. 

•••• 

B Chewberlaio hafıadı 09 

bir makalesi bu 11aııa1ı te11ıl • be gitmi1tir,, dir. ıçın cı e 
edecek ınıhireUedir. """"~=;ıı;;;;;;ıı__....,. ..... .-..-;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;...,:: 
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Radyosunda yarınki Dünyada Neler Oldu · 
Oluyor . 

- t 
• 

mı a 

MERSiN 
PiY J\.SASI 

i ı:= 18-7 -93 9 =@ 
1 l A U 

Mersin Ticaret ve sanayi o~asrndan. 
Odamtı ticaret siciliuin 1167 s·rn uum .ıro Sl •Hfa 

'e ikinci sınıfında mukay)'Pt vP nıü r rerl U:! tuy T~:.~::~zyoo LHMde ~!!~!: ~~~·-:·· ~=~~~~~&teri k&çJ _______ K_u_. _s iş Tiir (}miteıJ ~ i ı· k .. tirıin C fJa~i~) e~a s WUhaVf,le-' 
ııa11wsi11in ~t>tlinci macldı si mucibir · c ~ umuru ida 

:'•talın, Tiirkiye Radyoıu nenin inıaab bitti. h••hne otoblı.e biadilcr, otobü• bir ı 
lllcara Radyoıu. daıendi. dayaadı, .dokto~la~ı baylı yol •ldı ktan ıonra bir 

DALGA UZUNLUaU ba•tabalucıları tayın eclildı, headeğe yuvarlandı. Dört ka-
16 berıey tamam. dıa papatla papas yaralandı-

? A 39 m. 183 Kc•. 120 kvv Ha•tanealn ıçı1ma töten~ lar. En yakın hHtane açılma 
.ı.: · Q. 19.74 m 15195 Kca. yapılaçak. Ylldel'ce d&vetli ti . 1 1 ha t 
c;

9
u kvv. T A.' P. 31,10 m, var. Bu davetJilerd•D bir kıımı Hrem yapıalmlıt 0 

araya gıöatnüe 
(6~ · b' b' k 1 bli 1 emen yar ı arı o • r 

i> Kes 20 Kvv otomo ıl, ır ıamı o o ı e dül b t . 1 · • ld'l er ve •• aneeın açı m .. ını 
ÇARŞ ge ı er. k l AMBA 19/7/1939 NOtuUar söylendi, karde· yapın dört adan pap<~s a pa-

12.30 Proğr~m. le ke1ildi. baıtane dolaııldı. paı o baıtanede tedan altına 
12.as Tnrk milziii • Pi. T6renden aoara miaıfirler aluadılar. 

13.00 Memleket aaat aya 
daialdılar Dört kadın papa~la Garip teaadllfl 

Aıerikıdı 
rı . -
b • 1J4'ns ve met~ roroloji ha· 
'rleti. 

13.15.14 Mllıik (RiyHetil. 1846 ya .. ka?a~ Meksika ~nda çarpışıyorlardı. Nihayet 
C1111atı11r Bandosu _ Ş!!f: İhHnlıltı Teksas mustakıldı. 1846 da &ınta - Anna da mağlup oldu. 
l\&nçer) Amerika, Meksika, Teksas ara Meksikadan kaçtı. Ouada - Lu 
1 • Sıint Saenı Geçid rumif sında harp çıktı. Amerikalılar pe - Hidalgo muahedesini ka
:•rıı Teksası işgal ettiler. Meksikalı- bul edince, Kalifornia ile Yeni 
,,;k1Tıchaikovvıky Glifteıiz lar Santa - Anna'nın kumanda Meksika Amerikalılara geçti. 

Y lkıık ~atlar 

Bir dakikada 

3 ... 
l 

ıaeyf'rbeer Le pardon de 
p Ot ' 

4 .. '~el operaamdaa fantui 

5 • Lın~ke Senerad En yüksek şimendifer hat' seklikten geçen kısımları var-
d Dehbeı Lakme operaıın· ı ıarı Şili ve Bolivyarladır. «Rio I d 
•1afıııtazi ' ır. 

Mıılato» hattı 5,000 metre yükl Bundan sonra en yüksek 
19 00 Projram seklerden geçer. hatlar Şili ile Arjantin arasın-ı 

ç., 1 9·?~ Müzik ( ~· Duku I Peru şimendifer hatları- dadır. Bu hatta 4200 yüksek 
•le ••barba& :Senfonık parça . - l'kl rd .. PJ.) l nın da 4000 4840 metre yuk- ı e en geçer. 

tık 19, 1 S Türk müziği (Karı l • •• L L ı· 
Proğram) 811111 il ılJıl I 

ta 19.45 TUrk mlhiği (Helk . ,. . . 
rkıu,ri ve oyun havaları) Almanlar Lessıng m Vıya yabancı tesırlerden, bilhassa 

ı nadaki heykelini kaldırdılar. · Fransız tiyatrosunun tesirlerin 
20.QO Meml· ket nal aya' Le · b - k d t · tı, ,. 

1 
.. b ssıng ugune a ar ıa den knrtulmadıdır» dıyen mu-

L J•ııı ve meteroo 011 a- ı· k ı d'l k ~,1, • ıs ·an A man zanoe ı en ço harrirdir 
rı k ı· b' · d d · · uvvet ı ır tıyatro a amıy ı. . 
20.15 Koouıma Alman tiyatrosuna milli veç- Acaba heykelm malzeme-

l . 20.30 Tllrk mkıiii he vermiş olan ve: sini tahlil edip içinde yahudi 
t Oııınn beyin Hba peı· «Artık Alman ti,·atrosu malı mı buldular. 
'•i 2 ... 

ı, Dedenin 81bi ıarkı Gliıey 
3 .. r~ı bnlblllleri. ı . 
Q• .\ıık muıtafa aaba ı•rkı Bir dakikada yer yüzünde Bir dakikada Çin seksen 

PAMUKLAR 
Kevlland. 
Dağmalı 
Kapamalı 
Kozacı P. 
Kırma 
lak arta 
K. kötlüaü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çi~idi 
Koyun derisi 

YAPAQı 
Şark 
Ana dol 
Aydınla 
Yıkaamıı 
Keci kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday, sert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumutık 
YerJi 

KEPEK 
ince 
Kalın 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,. yerli 
Çavdar 
Mı11r 

46, 
40, 
39 
38. 
37,50 
15,25 
yok 

» 
) 

) 

53, 

46, 
45, 
53 
80 
55, 
ı ıo, 120 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3,12 

2, 
2 

4 
3.50 
yok 
3, 
3, 
yok 

PRİNÇ 
P;rinç M•r.ı » 

" c~yban 22, 
Suıam 19,20 
Keten tohumu yok 
Burçak , 
Kuı yemi 4,75 
Kum dan 4,75 
F ••alya tark yok 

,, Aaadol 1 » 
Nohut ı•rk » 

,, Anadol • 
Mercimek Şark 4,75 

,, Ana dol 1 O, 
Börlilce yok 
Bezelye yok 
s.kıa ) 
Patates > 

~ '' eıaıere gönül Vtrdim. bin sekiz yüz kilo Hindistan bir kilo yumurta ihraç eder. ' 
~- k&ıım Us Hilzzım ıarkı 1 cevizi yağı istihsal edilir. Almanyamn bir dakikalık ÜZÜM 
s .•tewneaain kimseye. f İngilterede bir dakikada hazine geliri 760,000 fronktır. I Üzüm Antep yok 

) 6 ~ • • . • f(; tman taksimi. kok kömürü ve hava gazı istih Arjantinde bir dakikada. > Nevtehir 
''~ Mebaıet Nasip bicaıkir sali için seksen ton kömür sar- dokuz yüz kilo arpa istihsal > Karaman 
dl 1 Görmezsem eğer ıev· fedilir. edilir. KAYSI 
, teaiın. 1 Kayıı kurusu yar yok 

\' .k aefik FerHD Raıt tarkı 1 Bı'r dakikıdı maca: ) 
8 • lı cihanı ateıin. 1 Çekirde"li » 

.. ı Malatyi > 
d, ~ · · · Halk t6rktııü kirtı Amerikalılar bir dakikada Bir dakikada lsviçrede alt 
9 • ''• lonca. iki yüz bin kilovat elektrik yüz telefon muhaberesi ya- Badem çekirdek 
di ... .'d·... - Halk tnrküın fa . . sarfederler. • pıhr. . içleri 

'"' • 0 d ı Ceviz kabuklu 
lo . • •n ovaya. Brezilyada bir dakikada Her dakika Fransa Ame , iç 
._ · .. • Helk türknın d•- . 11. k'l . .h 1•da11 rartlntir bag .. lar. 

1
hm .. üç yüz e ı ı o ıstı sal rika~a. ~ört beduçuk kilo Rokfo Badem iç tatla 
dl t ~ •a •.. 21 10 H f 1 k k . e ı ır. peynırı ı ıraç er. Ç k' d k ti -..'&. · a ta ı poıta u· e ır e ta ı 

> acı 

: 1 ıa Neıeu p1.1sıar - R. . lnlınn yıl.culuğu Yer fııbi• 
tQL 1 30 Mnıik ( Sakaofon 1 . , l k l Harnup 
~ ~ı,,1 N'h . ' Pariste ancılık yapan hır 1-yuyor ar. Anca arı ar tayyare Kitre Şark 
'd,rı) 1 •t eaeriın tara·! zat, Hinc..li Çiniden büyük bir· ile sevkedildikleri zaman yol- • AnadoJ 

215() Mazı Şark 
2 

Mtlıik {Melodi - Pi) 
1 

sipariş aldı: Bir milyon an culuk rahat geçiyor, fakat va- > Anadol 

yok 
61 
90 

» 
yok 

40, 
23, 
2 
ao, 

' 8 ·'-200 
30, 
tg,25 
18,2 i 

1 

ıresi Ömer c ... vdtıl Tiirkmeııill i ııin uhd es i ıı P. lPV(H 
lt>dildiği 'e mumail ~) hi şirkPt miihril P. birli le 

l(Ö. Tii.rkm~ı~illi) di~f' ala ca~ı im~amıi lı ·r ha kını 
İdan . şıd~~ı l:m hır. sa l~Jıı_.'' tıl_le ılzam . ve .le rw·il 
edebılec ·gı 1::> 7-93 ~ tar ı hlı dıl .. kçelt>rılP luldiril-
miş olduğundan keyfı yelin sicil ka)·ıtlarma işa ret 

edildiği ilan olunur. 
16-18· 19 

1 l A N 

T ırsus ~elediya riyasetin~n 
TCtrsu~t• 'agoııda teslim ve toprak~ ~ I H ıaşı 

o1nrnk şartıl~ th·lt>cli \ enıi1cP (!J o,ooo) adr t p : l' •d' 

taşı açık eksıl ı nı'~ ~tPeti h~ Slltııı :ı l 11 aea~tı1·. B lı..ı· 
t .. şın nuıh-uunıPn he l t-li ~ekiz b çıı k ~ lJt' ıı Ş olup 

lu .. yt>Ji unı11111iyt>~İııİu mnvd kk~ıl tPmiııat ~1kç rı !i'ı 

318 lira 75 ~uı· u şltır. ilıaltlsİ 27 Temnıuz 9 39 JH~r

şeınbP. ~ünü saat J 1 d•~ h~lt>d i ye e• ı clinıeı i ı ce 
)·apılacağmtlau ste~ l ı lt~rin ~a rtrıaıne firııekl~rirıi 
belediyt>ıniz,Jen ar:.ınwbrt Jh\u olunur. 1 

'9-14- - 19 20 

1 L A N 
Gülnar sulh hukuk hakimliğinden 
lhıkaıldem mah::ı llesindeu Ah mPt dt•de k a rısı . 

Fatma tarafından aynı malıallt~den C ı ki Uali ilıra-

lıim ve gaip, Siileynıan \ ' fl Sıd<lıka ;ıleyhiıı.;~ açı

lan iz .tleı. şuyu <1avas11ıın durnşıaıa - ı ~onunda 
Mukaddt ııı mahallesinde ~ain iki odalı bir bap 
hanenin kahili laksiıu o 1 madığıwfan sa ı ıl d rö k 
şii~ uun iz ılt• sine hissedarlardan Siile~ nı a rıın giip 
olması has••bile ilarwu lehJi~at icra~ına karar ve
rilrııiş ohluğundan ilan tarilıirıdt>n iti~art!rı \>ir ay 
ZHl'hnda karıuu )Oll: rır a lt ~ ş n ı ruJıııcı dığı ıakdirde 
hiiknıiin katiyt-l k~sp ech·crği ıhtıı olurwr. 

Güven 
Sigorta Sossitee l Osmanh Bankası 

t LAN 

1 
~~mJ~kette tasarruf ha 

O/o 10 ratlı Aile sigortası 1 rekttınıo ı nkişafına hizmet 1 
hakkında bir misal arzusunde olaıı Oemanlı Ban-

i k~sı, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cüzdanı ) hesabına tevdiat MtSAL 

30 ya,ında bir kimse 25 ıe ı yapanlara kul''a keşidesi su· 
ne müddetle 5~ liraya ıigor retile 11şeğıdaki ikramiyeler 
at olursa bu muddet zarfında evzı e karar vermiştir 
h~r sene 193 lira ücret öd~r· I Keşı deler 25 ma;t ve ~5 
Sırortalı vadede hayatta ıse EylQl tarıhindı;, ıcra olunacak 
5000 lirayı bizzat ~alır: Sigorta ve hor keşi dede eşağıdakı 
lı vadeden meaela aıgorta ol· ikramiyeler d:ığıtıla~aktır: 
duğu tarihten bir sene aonra Türk liralık 
vefat edeı-ae ailesi afağıdaki 

paraları alır; 

Sigortalı meblitın 
% 10 u derhal ... lira 500 
24 sene mtiddetle 
her sene sermaye
nin % 10 irad ola-
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade gelince ai· 
tortalı meblağ 5000 

lira 17500 

1 adet T. L. 1000.-
4 ,, ,, 250.-
5 ,. ., 100.-

25 ,, ,, 50.-
50 ., ,, 25.-

Cemao 85 aded ' T. L. 5000. -
Türk lirnlık ikramiye, 

~~,,2.00 Müzik ( Küçlik Or· . istiyorlar. purda bilhassa Kızıldenizi ge- Cebri 
1 , p Şef.: Necip Atkın) İ Paristen Hindi Çiniye an çerken sıcağa dayanamıyorlar Mahlep 
Ut._ (•Ş•I Lınc~e Olur ·otur - 'tar nasıl crider bilir misiniz? ... bunun için kafesleri, arılar ra- Çay 

90 1 
305,34 o 
90 

Sigortalı meblağ, ancak 
ıigortl'lnın vadesinde, sigorta
lı berhayat iae kendisine, si· 
gortah vadeden evvel ölmüf 
ise hak aahiplerine tediye 

Aıle sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 
edild iği tarihe tekaddilmerlen 
altı ay zarfında : 

~ en P•rç•) , ı " . . h . d' l<ahve 
~ : !licheli Buseler serenadı S!k örgıl~ü bir tel kdafesb·ıfı~de bat edtsılnh ıyek zamanı 1.aman Toz ıeker 
.. "-cbm . S d 'lKafese hır mıkdar a a o- uz o a ına oyuyor ar. Kalın ıeker , .. J ıaınoY enera · Seblep 

~6,90 
2~,60 

42 :o. 3 . Br•hml Macar clu11 ilk olimpiyadlar 1 t\96 dal Çıiit yağı 
, ~d Fototraf Maki•eleri, . d'I i. ----------

tı,d, uır K.&nneke Danı ali- Koltuk Takimlan l~rlıp f ı c . ı Nöb tç•ı ==§§§~ 
' Blua ' 1896 da y URanlılar ilk e = 

. 23,0f) S . ' Saat Çeıitleri, defa kadim olimpiyatlar gibi? 
tı, li'••t an •J•n• baberl• ı Renkli "G6dlkler, modenı olimpiyat musahakası 1 §§§§ Eczane 
~)o • ..,llk esham, tahvilat, kam 1 Termos Çefitleri. tertip ettiler. Bu ilk müsaba- l 
~ 2l.

2 
ut bor~••• (fiyat) 1 kahır Atina statın~a yapıldı. ı 

~) O Mlizık ( Caıbaad j SEDAT SAHiR SEVMEN 1896 danberı, her dört 
as · 1 U dd · N 41 senede bir büyük şehirlerden 1 tSTtKAM8T Ecıaneaidir. 
•.65,24y.,.Ui projr••· ray ea esı 0

• birinde tekrar edilmektedir. 

19 Temmuz · 939 da 

• 

edilir. 

T. L. SO .• Turk lirasın
dan aşağı düşmemiş olan her 

MÜMESSILl mudi bu keşidelere ıştiralt 

Vasfi Orgun edcektir. 
!---------~~~--~ 

Tashih 
Gazdemiziu 23 6·93J tarih v~ 3326 rı-ımaı·alı 

nushas1nm iicütı eli sa hifa n ı n ~ hırıeı !-iti t ıı ıı ıınd :ı . 
ve Tarsusun Kızılçukur köyiiıı.Jt>u ilıtiyar }ı p y ı tı 

az~sı Ali B ıh ur yıı zıln · ak 13zınıg lµn rniirı · ıtip 

sehvi olarak Ati Timur yaıiluuş olduğundan 

&a~hih o\unur • 
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YENI MERSiN 
i l A H 

Alay satın alma komisygfiu riyasetinden : 
Cenubun en cok okunan ve tutunan gazete6idir. 

•====~====---
. 

ııikları Muhammen bedeli ilkleminat ihale 
Srkil 'çten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. Gün Saat 
~ rl 

Kapah 1~ 
YENİ MERSİN DE BULURSUNUZ Sade yağ t44oo 14400 00 1080 00 28-7-939 15 Cnma 

Vulaf 460000 18400 00 ı:~so 00 28 -7-939 16 ,, 
" Siya si günde 1 i k. gazete " 

1 ~]ersin garnizonundaki kıta·ıtın ilıtiyacı oları )'ukarıda cias, miktarı, uıo; 
haıımıpn b ~tiel ve muvakkat leminatile eksiltnıe gün ve saatları vazıh i~şe' 

YENİ MERSİN • 11 Yıllık fasılasız intişarında ki mu va 
• ffakivctini halktan .t!nrdii~ii ra~betQ 

Yem madclelt ri kapalı zal'f usulile eKsihmeye konuldu. · . 
• u ~ 

2 - Eksiltme Mersin Askerli~ şuhflsi iist katında asker i nıalıft>lıie askerı 
satan alma komisyonu tarafından yapdacaktır·. 

horcludur. 
~ 

YENİ MERSİN 
ı YENİ l\lERSIN 

• Sizin gazeteııizdir dertlerinizi dilekle- •.. tııı l 
3 - z~ır nar ~yıu günde açılaş saatırıdan bir saat evvflline kadar ~a 

• rinizi Yeni Mersin siitiinları amktır. 
" ~dilır. · 

: Okuyunuz 'e okutmaya çalışınız. 4 - Fazla bilgi fldinnıek isteyen istekliler askeri satın alma koıuisyoıı0 '
1 

fa mevcut olau şartna•u " lt'ri IH·r z ::t ıuan gört-ıl1ılider. 

YENi MERSiN MATBAASı 
9 - 15 

Taba ait ~ütün işleri ucuz ve-süratle yap.ar. 
Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 

DOKTOR. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri YeniMersin Matbaasında bulabilirsiniz 

IMl~lRı lID@W@& ~~ıF~IM~lb~~ IKl&~fF[b(g~(brg 
A. Yakup Aslan. 

KİTAP G.A.2 8TE VE ~ECıv.ı:UA 
TABI YAPILIR 

Resmi Daire ve Müesseselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbua 
Fatura ve saire en nefis bir tarzda ve beğendirmek ıarlile yapılar. 

Türkiye ve Rusya Tıp fakliltelerinden diplömah Almanyada tahsilini ikmal et111if 

Hifshtlarını her gün8-12 15 - 18 e kadar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt cadde11iade 

hariçen yapılacak aiparişler kabul ve ezel~engönderilir. 
A DRES:Yoğurtpaıırı 

No.1
9

_/ 

~ -
• 

UCUZ iLAN 
• T. iş. Bankası 

=============mı ' 
1 
·-S a y ı n 8 a y a n v e B a y 1 a r a ~---, 

İŞ YE İŞÇİ 

A.RIY ANLA.R.A. 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutunan gazetesi olan 

..- W~lM~ (M](g~~~IM -.. 
Okuyucılarmm arzusuna uyarak bir küçük 

1LAX TAR1FBSL HAZIRIJA1\1IŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilit nisbetinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa ~eya ne almak 
istiyorsanız 

tş mi, t. ci mi arıyorsunuz 

TeazilAtlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN İstifade 
EDiNiZ 

mı=========================-~ 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.COO TOrk lirası 

Şube ve ajanı adedi : 76'2 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verece~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en ez 60 lirası bulunanlara Menede 4 defa 
çekilecek kur'd ile &Şıiğtdeki p!Ana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lirahic 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı.ooo ,, 

40 " ıoo " 4.ooo ., 
l oo ,, 5o ,, 5.ooo ,, 
t2o ., 4o ,, 4.800 ,, 
160 ., 2o ,, 3.200 ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aşağı dütmiyeniere ikramiye çıktığı t.k· 
tirde 0/0 20 fazlasile verilecektir 

Kuralara senede ~ dafa, 1 EylOI, Birincikanua, 
1 Mart ve haılrao tarihlerinde cekilecektir. 

----------,----------------------------

SAKlN ALDANMA YİNIZ · 
H•lis memleketimizin limon çiçeklerile imal •e 

takdir edilenÜlgen Kolonyalarının benzerine dü~y• 
ltrıyahnda tesadüf edilemez Sinirlilere Hastalara şifa 

ve hayat Ciğerlere kuvvet verir. Bu emsalsiz Kolon 
yalan sizde bir kerre tecrübe ediniz. Dikkat piyasa· 
da taklitleri çıkmıştır. Ülien markasına dikk' t ediniz 1 
ve ötede beride yapılan bir takım kokulu sulal'ı 
liolooya diye aldanmayınız 90 derecelik kolonya yal 

nız Ülgen ltrıyat mağazasında Ülgen kolonyalırıdır 

Her dakika ispat etmey~ amadedir. 1 
Halis 90 D Çoban Ülgen krt>mleri 
Limon AkHya )'ağlı krem 
Kolooyalır. l:Seş çiçek Y ağıız krt m 
Şipr Nerkis Acı badem kremi 
Fujer ilk bahar Çil krema 
Fulya Altın damla Plaj kremi 
Ful Fetış Masaj kremı 
Leylak Kadın teni ulgen briyantinleri 
Siinbül Soır de parı Yağla briyantin 
Zımbak Unutma beni Lıkıt briyantin 
Menckfe Krep döşin Yağsız briyantin 
Yasemin Origın Vazelin hkıt • 
Divinya Sipahi Şımpoan • 
Pompeia Kadın Saç losyonu 
Florami Sıç boyası 
Revidor Talk pt• draıı 

~~~~Q========= 

Mağazamızda Avrupanın en yüksek fabrikaları 

olan Soir de Pari Koty Gerlen Foevıl Inoksa Dersey 
Şipr SUi'.e Tokalon Piver Butun Çeşitleri vardır. Fiyat 
lan gayet ucuzdur. En zar;f hediyeler;nizi ancak Olgen 

1 
ltnyat mağazasında bulursınız. 

Uray ~addeıi No. 24 Ülgen ltrıyat mağaz111 

Kulak, Boğaz, Rurun ~llitahassısı 
DOKTG:>R. 

Ziya benson 
Haatalarını hergün saat onbeıten sonra kabul 

ile muayene ve tedari eder. 

Mersin; Hastane caddeıi Veli Tevfik fabrikası 
sokağı Eczacı Supbi evinde : 

1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye pldfl1 

32,000 lira mükafat 
K u r a 1 a r . 1 Şu ı; al, 1 ~1 ayı s, ı Ey 1u1 , 2 6 

Ağustos, 1 ikirıcitf>şrin 

TAHillLEUINDE CEKiLECEKTıl\ . 
• 

----ikramiyeler: _______ _ 
l Adt•l ~ooo liralık= 2ooolira ,, 
5 ,, l .ooo ,, = 5.ooo ,, 
8 

16 

60 

95 
250 

" ,, 
,, 
. ,, 

500 

250 

.ıoo 

50 
25 

1 

" = 4.ooo ,, 
,, = 4 000 ,, 
,, = 6.000 ,, 
., - 4750 ,, 
" - 6,250 ,, 

32.000 

En az 50 lira mevduatı bulunan heular kural••" 

dahil edilecktir . 

---:---~--~~------------: 
T . l Ş Bankasına para yatırmakla, y•lnız pir• b•. 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de dePe..,if 
olursunuz. ' ~ 

Sağlıl(. YEN i M E ~ 
Nü~hası 5 gur~ Eczanesi Abote ) ·rarkiyt ~ 

Şerait ( lçio ırP' ~ 

Mersin Gümrü~ karıısmda senelik 1200 l(r.. .~ 
Albaylık 600 ~na 

her nevi Avrıupa, o ~· 
l 

ç aylık 300 ~11,. 

Vatandaş; 
Hava tehlikesini düşün 

yardımet. 

Yer i eczayı tıbbi- Bir aylık ıoo " ıD 
ye ve müatahzaratı Resmi iliaabD :

11
'' ~ 

ve kurumuna !'.!b~a~l~u~n~u~r·~=~-·=~~~ . Kuruıtur, ,d' 
Yem Mera.in BaınDeYiiide ~·""' 
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