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~ ın~il-ere krahnın milletine mesaji 
h raı dıyor ki: Bizim müdafaa kuvvetıerimizlBüyük Millet Türk - Fransız 
arpyaratmak için değil: sulhu idame içindir Meclisi anlaşması 

B, Çemberlayn yeni bir nutuk söyledi ve, tehlikeli bir devre Dün toplandı Ta1m,. gazetesi Tork - Fraa\edirecek unıumı, "Şarkt Akdeniz 

Yoşıvoru~. Bir tehlike vukuunda bütün aikletimizi Ankara, 3 a.a. (Radvodan) BiZ anlaeması.na dair bir baema m_e~eles.in i ıı bir kısmı haliue gir 
"' kale neeretmıştir. Bu maka lede dııtı aeıkardır.,, 

Taymise gore: 

erazıye ROyma ararın ayız e 1 llsi dUo Hefet Cenıtezio riyaseti t • L k k J J J• 1 TUrkiye BUyUk Millet Mec· deniror ki: Fransız - Türk ıınloemaeı 
J\. "Türkiye ile l<,ramıa arasın mu si1asi 'e askeri neta1ici mü 

ıı lrın,~ara 3 a..a. LRadyodan) lföylo olmnkln bcralıerıyız<liyfüek . Hzlerini bitirıni~tir altında toplanmış ve ruzoamede da aktedilen mütekabil müda · himdir. Bu anlaema. lngiliz -

1
, lıerınvgılte~·e RaFokiJi \"em- memleketimizin nıii<lnfansı Ankara ;l n.n. [H.adyo<lan]: ki maddeleri mOzakere etmiştir. faa anlaşması Akdeniıde sulhun Türk tedafüi misakının neticei 

llıurı · 11 11Hlli hizmet 1'~zahiirii için hiçbir f(•<lnk:'lrlıgı yap- J1ondratlan bildiriliror.' 'Meclis Çarşumba gOoO tt'krar lop H siyasi istikrarın muhafazası zaruriyesi idi ve bötlece; iki 
11 n~re~:hetUe akşam radyo iJo mnktan çekiıınıiyoru7.. De- J T k 

1 
l · ·u· . t ıanac11ktır. ıçıo ilerire do4ru aıılmıe bir Garp devletinin Sovyet hükıl 

ılon nutk <l · ngı ız Tn 1 ngı eı c a' di"-er adımdır. Bu anlaama lo meti ile tedafüi bir anlaama 

. 
rı 

~ un n: ıncktodir. 8 v v 
. vveırı. 111 el 1 b. "" rihindo ilk defa olarak tlcir- Amerı·ka giliz ~ Türk anıaeması gibi, hiQ rapmasını her zamankinden da 
<ıdeki ' o ern ıar rn ma ...ılesaji okuduktan sonra 
edile • harplerle kıyas H. Çomborlayn : diincü orduyu teftiş etmiştir. bir milletin ııte:rhine de~ildir. ha mantıki görünmektedir. 

Qe il llııyeceğini vo sivillerin Krotik vo tohlikeli bir ~e- Biitün gUniillüler, ltiikiiın· ~ • h Gayesi ayoıdır. Her iki milletin Frausız - Türk anlaemasiy 

l'la·Yııı safta ,,
01

• alacaıtını . d dar ve vnlido kraliçenin önün 1 enı arp tayyare• 'ı müşt,rek ~eof~alleri müdafaa le Fransa. iki cumhuri:ret hükfı 
1 ..: "' vır e yaşıyoruz, biz sulhu . e- ( t k Akd t k d r d \~•.ni~ ve dcıni~tir ki: . don goçnıişlonlir. Jeri için tekrar 293 j e me_ ve . enız mın a a~ın .a me ı arasın a muallAkt:ı duran 
-IQ.Jli" b. ., ven lıh- milletiz. Gerek bıze .. .. .. . . . harbı mucıp olan berhaogı bır yegıloe ciddi meselenin hallin 

/fıce~i . 1, J7.mette ne yapabi- YO gerek garıı.ııtiJediğİIDİ7. mil ~o~ulluler mtız:unla gcçıt milyon dolar taarruzda birbirlerine f&rdımı den istifade etmie oluyor. 
t1ı\·11. nı ıdrak eden sizler bize lotlore ~·npılacak herhangi bir ro. ıumı yaparken kral kırk temin etmek. Harpte kaybedilınie 'e kısmı 
~ Veriniz. tanrrazda hiitüıı . ikletinıizi uakika selam vaziyotindo dur Sarf edecek Her iki hüktlmet; Balkanlar azamı Türk olan bir mıntakanın 

illi ku tl · · · 1 ·1 - .. • • ..a.-~oıı '> vve erıınızı mı teraziye koymak kararında- muştur... da da emniye~in lemini ıazım ol tekrar iadGsinden duydukları 
"iy ... ()() bin gönüllü ile tak- Ankara 3 n.a. Radyodan] duğu kanaatine varmıe mane'i hazla beraber, Türkler, 

; ettiniz. Reisicumhur ve Milli şef ismet lnönü Vaşingtondan hihliriliyor: !ardır. Bunun için müzakere et İskecderuu gibi mühim bir \ima 

lıatj ~linı görmek için istim- K b . b •• Hoisicuınlıur Huzv-olt yeni mektedirler. na da sahip bulunu:rorlar. 
~l~(ltıı1.den ve tutil zamanlan a otaJ ayramı munasebe·,lıarp tan·arelori için 2H3 mil Aynı zama.ıda Ankarada Türk - Fransız müşterek 
~ai l\ıt Vazge\~tinb:. Bu uret.le t• ı Al• Ç t• k t f d yon tlolnrlık tahsisat veron Hata:rın Türkiye Cumhuriyetine beyannamesi Türkiyede olduğu 

.,e to . 1 e 1 e ın aya ara ın an .k - ilhakı için bir anlaşma dahi im· gib!, lngilterede 'e her tarafta 
ıqe . Uın sizu hitap etlen anunu imzalnım~tır. 

nııı1 k 1 ıalaııdı. Uzun zamandaoberi çok i:ri kareılandı . 

.. ~ ~~j~. ~ ~~;·::~;:::uda g•- çeki 1 en t e 1 e cevap verdiler 1 Ceziredeki Asôriler ;.ü':~~:.~::~":0·~0;~~\.:~'.:~ m•D ~i: ;~:,, ~:· ~!~~:.,i.:•,0-,~~ 
~(:tıirı ndı. ıuin ve gorek kı·ali Ankara 3 (Raclyo) _ 1 yılını te8it ('tmekte olan Tiirk j ••• . Türkler ıeekil eden bu mınla· berliğiue güvenmek lazım gelirse 

ltıino .fI~~:upaı·ktnki geçit rcs K.nbotn,i hayrnım ıniinnse- deııizcilorinin tazimlerini ~m-ı· Surive tabiivetine kanın tesliıni, bir müddettir. Mıl - bu ht\diseden memnun deQil 
"atnn ıştırakten dolayı biitün betile Miinaknlfıt ve ~{ulıabe- ııar elJerinizuen öperim.> .., J leUer Cemiyeti mandalar komis dirler. H~le bır gazete, Arna,ut 
te rı ··ılaşıara te::ıekkiir etmokto r·ıt vekı'lı· Alı' Oetiıılmv•ı n e :_ 1 • * alınacaklar ronu ile, Cenenecteki Fransız tuğun 'aziyetini unutarak, bör 
I! 6oııuııu"l . ·; t • > -'' • R * * lece Akdeniz alatu-kosunun bo-ıı~İıın erm vn. anpen·er- :,sicuıulıurumuz huıet lniiııünc! u telgrafa Hehıicumlıu- Şam . Iraktan hicret edipte mümessili arasıoda ıapılmakta 

u ha 1 f .1 1 olan tealii efkarın mevzu idi, ıulduğundao bahsdiyor. Nükte 
eL 1_

0
t Yran ığıuı ı auo e<. e- · ~0 telgrafı P-Cknıi~tir: rumu:.ı: ~u cevabı vermi~ler<lir: Surı· yeve ·ı1• ·ıca etm'ıa ve Cezı're · h h ' · d h ı.. 

I{ il,.. 1 1' ::ı • 1 -v , • "' Her ne kadar Mil\e\ler Cl3 · I te_ mıza ıssın en ma rum •D 
ıı ı arının da feclakurlı11-ı Y b t · ı 1·· .. .. .. t 1 u11 b cDlinya taril.ıinin >O yir- « \.ıt 0 aJın yı <onumu lHll de iskıln edilmie olan Asuriler mifeti taraftarları harıflansa!ar mutalealar arasında, talyan ga 

~ lltınanıaktadır. lllİLci a rın on biiyük lıfı.disc- nasebotilo hakkımda izhar .etli F • k . ı·x.· 0 da Sur·ıre meselesinin artık zetelerini.n de_, bir . vakit.le.r elden 
.ıı.raı h . ' • . . . . raıısız ıuce omıser ı"ıne m ' çıkmıe bır Turk val4yetının ~ulh 

~iı. t erkesın vabmın eııı Iorinden biıi olan Lmmn sul- len hı~ınyat dolavısılo ~ızo ve d k 8 · b" · onuu elinden çıktığı ve ancak .. e ini t . . ' ~ . . ... . . .. • . . . racaat e ere urıve ta ııye\ıntı 
~ıı lıer ~ınıne ha<l~~ ohlngulJııınno 'l'iirk milletino torum kıpııetlı Turk c.l~nızcıler~ne ulınmalarını i~temişlerdir. ala.kadar hüldimetler t&.rafından 

pervane iadesi keyfiyetini 
"çemberleme,, mahıvetinde gör· 

~tı-ı kesın vatan ı~ın feda- ettiği dolılı vo varlığınızın mulınblıetle te~ckkur cderım. 8 - . - k · doğrudan doğruya müzakere 
1 

1ğııı · .. ' . . G . . . . . . . . unun uzerıne ruce omısar 
e lh 1 vıcdanmdn. gormek- varattıgı e er1ordon buı de 8J ıeth denızeılerımrnm ta- . . . 8 . _ -------------------

melerine ha1ret edilemPz. 

• ~enın . . . . . . · : . . • lıılıo Şam delegosı urıye hu~ ü 
11el>i . Unıyetını bıldırnuş ve Kabotaj hakkının Tiirk lmr- rılıtekı vük ok ve parlak ve-i . _ . 
.:ı nız bil' . . . . . 1:. · ı . • · metıne murucaat ederek bırkaç s 
"afaa lr:-<ınız kı bı~ım u rağına tevdiidir. rıni alacağıma inanı mı bildiri' . . . on 
tat knvvotleriuıiz: lı~rp yn .. ... .. ' .· 

1 

senedenberı Cezırede ıkamet -----------~-------
llıak i · . ' . Bu bayramın on uyuncu ıım. eden bu gibi mültecilerin SıJrire 

lı.ıe i .· .çın değıl sulhu ıda- .. .• . · · · · ----- ------ h b 1 
~ırıuır. Berutta y ııce komiserin riya- tabııyetıo~ alı~ma.la~ı IQIO ı~ap a er er 
~ -~ eden tedbırlerın ıhıhazını ıste 

Ski Hatay setinde bir delegeler ~mietir. Reisicumhurumuz ~evıet reisi içtimaı yapıldı •lğ~ır Pamuklarını kooperalİ· 
~ r Q)'rQT s·.ıı:.Lmen f'ı 173.500 l'ıra ka"r yaptı 1

1 
/ngiliz büyük elçisini kabul buyurdular 

~ Tı uR Bütün gayretlere rağmen bir kabine 
ll/foraua gittiler k ·1 • Ü L l Iıldır, a a - lıldır pamuk Ankara 3 (Radyodan) -

T teş ı ı m mRiın o aml"Or Haber aldı .... ımıza göre Relslcumbur ismet laönU bugUn ö.,öleden .., tarımı satış kooperatifler birliği ., 
J\n1c 
lı ara 3 a.a. [Radyodan] 

Berot - Suriyede aiyaei lantı hakkında sıkı bir ketumi umumi hereti toplanmıe ve ruz sonra Inglllz BUyUk Elçisi Tllmgeneral Longoyu kabul buyur-

buhran devam etmektedir, Hü yet gösterilmesine rıtılmen, ko namesiodeki maddeleri müza- muştur · l\.ııtat_tay eHki devlet roi i 
ltıe11 ta lllebusu 'fayfur Sök
ta 1 skenderundan Ankara-

l 1 x.men bir kabine kere ederek 173 bin 500 lira --------------------
t n ga7ret erera~ nuemaların e&as meuuonu Suri l ·ı • M k b L te•kilı mümkün olamamaktadır. kAr gösteren bilAoçolar ve di~er ngt terenin OS OVa Üy ÜR elçisi 

w rede alınacak reni tedbirler tee 
Oli ı-k . l . müstakil Buharj maddeler, ortaklarının allcıel11r Hu .. L~metine bir rap .ıı:. J d. 

t n u ış erı kt d' 1 kil eUi~i bildirilmektedir. Bo arasında kabul edilmietir. RU 0r gunaer 1 
ıarek l et etmi.,tir. 
8ker d lttııı- 1 

1 orunda Vevkalaue 
a ılt 

kabinesi tedvir etme e ır. 

Esas buhranının Fransızlar 

tarafından Sariyede tatbik edil 
mek istenilen reni rejimle muba 
fızlıklar istatüsünden ileri geldi 

arada Cezire, Cebeldürüz ve Lftz Bu iyi netice I~dır'daki 500 

e&~i a.sıınız Cevad Açıkalın 
laı- •neclis reisi e .. ki nıebus-
.:ı "o ,... , 
"'rı · ıtzlerce halk tarafııı 

te~y· 

kiye mıntakalarıoa verilecek son 

ijare eeklinin de konuşulduQu 
temin edili1or. SelAhiJettar mal. 
fillerin kanaatine göre delegeler . lln 1 0lnnnıu~lardır. #İ anlaeılmaktadır. . _ 

hıt ~·"roketinden evv-el kı~a SuriJede 90 Lübnandakı lıu İQtimaı sonunda her mıntakanın 
~ ıtaı, d 1 · • ietira vaıi1eti hakkında sarih bir fikir İi(lh e o bulunan 'l1arfur ttln Fı·ansız delege erınıo 
~ "'Clrı II · k. ı y- k · riu ri1asetin alacak olan JÜCe komiser derhal '"ıı , atnyııı ana vatana ıy e ur.e om ıse 
f!i h ~tna.sından <l el lt • de bir toplantı :rapılmıetır. Top icraa~ haşhyacaktır. 

ir le uy u~ n sevrn I ------
llli•tir-. ore daha izlıar etmiş- Şanghaydaki A iman ticaret 
I~ · oda•ının raporu 

~1~~~!'.'. ııartıarı 1 çin tekamülü sekteye uğradl 
Q ..,, lrı ao .. ,., 
r!. «tr, ; ~ GO il nış 
"""1 4-ı, ~ 11 10 larıt 
ıı.,, Ciı 80 larq 

., kt ~ \t~ıt 

Berlin "'AA• (Japon istiliisı,!Pek az netariQ elde edilınietir. 

pamuk müstahailinin te Türk 
körlüsünün yüzüuü güldürmtle 
'e kö:rlümüıün kalkınmaeıoe 

hizmet etmietir. 

Umumi he1et, ba büyük kAr 
kareısında kendi arzul&riyle 
kaza orta okulunu".l bazı ihtiyaç 
!arını temin JQID karlar111dan 
4000 liranın teberrüüaü de al 
kışlarla kabul ederek memleket 
irfırnına da hizmet etmielerdir. 

Celsenin flonlarında · mümee 
sillerio teklifi:rle, aa7ın Baeoekil 
Dr. Refık Saydıım'a Parti Genel 
Sekreterliğine, Ticaret Vekili Cez 
mi Erçiu'e teeekkür telgrafları 
çekilmesi da ittifakla karar altı 
na alınmıştır. 

'ı. ı;" •bııı llbtardın ber dlfuı fçfa 
4~ 0 ' ~ı. 1 ' 

11utll on detı •etredllecel 
~ı._\ ize 40 lı:ır•ş ıbaacıkur Bir lı:~lıy 
'ı, tı,, 

1111 
re lıu aur telime aralanııdaU 

~ll 1.:_ıeıııı 80 barf IUbu edllmlJlfr. 
~ "llrdt Uo barrtell lb1t8I olınAlıd ır. 

Qinin salim tekamülünü sekteye: Şimali ' 9 merkezi Çinin iegal al 
uQralmışhr) ŞanghayAlmuı tica tında bulunan arazisi, muhtari1e 

il ret odası bu gün neeredilen se ti haiz mınlakalara taksim edil· si artık meuuu bahıo!amaz. 
nelik r nporu, rukarıdaki ibare miş olup gu:ra Çin memurlarına imar plAoları, ancak kAğıt 

~· ·~ fllb ber aatır lçlı lıtber •• 
''· k I~ On hn1J •hııır 
~" '- ıq,..::• llO hartı ı•çıııemesl liıım 
~· ~· ll&a1ar aynca pal ıuı 

1 
ila baelamaktadır: idare ettiriyormuş gibi gösteril· üzerinde mevcuttur. 

Bu rapor, Japonların Çinde mektedir. Japonyanın Qine hulu 

1 
Japonlar mütehassıs Qin ri 

1 
ki faaliyetlerini şiddetle tenkit ıa hiQ mesabeaindedir. iktisadı calinin mea&i birliQini temin ede 
etmekledir, lktlBadt bakımdan ratın normal bir ıurelte ieleme memietir. 

Ankara, 3 (Radyodan) -
Londradan bildirlllyor : 

lngiltereoin Moskova BUyUk Elçisi geçen QdrşambR gOnU Sov 
yeller Birliği Herlclye Komiseri MolotorJa yaptığı mUU\kat hakkın 
da bir rapor göndermiştir. Yakında BQyOk Elçi Molotofüı bir moıa 
kat daha yapacaktır. 

8. ~em~erlayn f ngilterenin Varşova sefir ile görüştü 
Ankara, 3 (Radyodan) -
laglllere Başvekili Çemberlayn yanlarında Hariciye Nazırı 

Lord Hallfaks olduğu halde lo~lltereoln Varşova elçisini kabul el
miş ve bir mOddel görOşml'tD• 

B. Çemberlayn b:ı görOşmeden sonra sarayına glderek Kral 
tarafından kabul edllmlştlr. 

~e~oslovakya sa~ık Reisicum~uru ~ir ~ita~ede ~ulun~u 
AnkBra, 3 (RadfOdan) -
Sabık Çekoslovak Relsicnmhuru Amerikada Boennos Ayres 

Çekoslovak gOnQ mQnasebetlle bir bitsbede bulunmuş ve ezcOmle: 
Avrupa mille tleri yeni bir buhrana doğru gldlyor. Çekoslovak 

l11r Umumi Harpte oynadık arı rol glbl yeni bir rol oynıyacaklar 
dır. Avrııpa diktatorları nazik vazlretlf, bulunayorlar, bunlar ergeç 
dUşecek, başında bulundukları devletleri feli\keıe sUrUkllyeceklerdlr 

Şimdi biz 1914 de bulunduğumuz n?ktada bulunuyoruz demiştir. 
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A·ı d K d 11'ütiin ı e e a ın 'R 1 ıı . 
''Bir milletin nisvanı derecei. e {Q esı 

MERSiN 

Çuvallar kanca tahribatından kurtuluyorı 

Zun1fa beşer takatınm fev- 1 

kinde yük kon11l1111yacak 

~: ~(:> 
Güney Yurdda 

-Folklör-

terakkisinin rnizanıdır,, Bu yıl az fakat tü-
Atalar sözü .. Oaıiııt 

BüyOk Sair Abdülhak Hamit· tün/er cok nefis ve 8 - Ml - ~ır. 
~ ı , u usule riavet etmiyenler hakkında 5 ·t U• 

Bir çocuğun doılduğu aıı· Sevda sııkula başladı he~ hostalıksızdır 'J Derliyen: aı ., 
dan itibaren büyüfünceyo kadar lı:ıf'ta geçmeden 1 be/eCJiye ceza/arı kesilecek Geomaz akçe, lteın ı6J 
ve hnttil imkılo bulursa blüncere Acaba bunun esaslı saik;, 939 yılı Eae tütün rekoltesi bine rakıeır. . ,bfl 
kadar kendisine en yakıu buldu derinliklerde gizlenen çıbanıo hakkında ilk tahminlere göre Ticaret eefasının naklinde ya için kabul edilen miktarlar • Görmez, gözünıieJtı 8 al-
ılu vücud anasıdır. Benli~imiıe baeı nedir? Bunu r.ramak ve bul Aydmdıı iki yüzbin. Çinede bes kullanılmakta olan kancaların üzerinden muamelere tabidir, okunu, görür elin gör.illl 
görgümüze te haUıi hayaltaki mak Jôzım . Bizim incelemeleri· yüzbırı kilo tütün mahsülü alı htir huıoeta mahzurlu bulundu 

1 
6 - Çuvallar ~ muuoalara saman çöpunü • 1,r 

bütün ildallerimize varıncara ka mİ1. ve sezielerimizi asağ'ı yukerı nacaı?ı ümid olunuyor. Aydının ı:tu nazarı itibf\ra alınarak alaka ' atılmayıp oluklar vaeıtaeiyle in • GeQidi deliye bo1ıaurı ı 
dar ilk aldığımız terbiyeııin, ana eu bir kaç satırla merkezleştir diğer 1eıinde uziret. henüz bel 11 makamatoa bu manzurun gide 

1 

dirilecektir. • Görlllmedik göz sırı•,, 
beeiğinden baeta1an görenekleri mek mümkOndür. li değildir . .MuAlada tütün mah rilmesi için tetkıkat rapılmakla 1 7 - Vapurlara dökme ola • Geç olsun da güO ollllpı•• 
mızın tesiri altında tcazzu ve Erkek vera kadın evlenme eu1ünüo uziyeti gayet iyi ve olduA'uou evvelce haber vermie 'rak tahmil olunan hububatın ka • Gemisini kurtaran ı.• ııl 
tebellür eltilfini iokAr edemeyiz. çağlarına J!lklastık~arı . vefa ev hastalıksızdır. Rekolte 5 milyon tik. _ . ıradan vapurlara kadar da dök .. Gök gürlemeyince • 

lyi bir evHld, rurdumuıa ve ıe.n~e çaRı.na geldıklerı _zaman kilo tahmiu edilmektedir. Mute ddıt memlektl\lerden me olarak nalrillt>d huıuaunon allAh demez. ıı~ 
beeeriyete yarayan bir insan ola gırınmelerıne, eüelı n;nelerıne, ko Akhisarda da tütün mahsü getirilerek tecrübeleri yapılan 1 

temini için Liman eirketi nezdin • nideo gelse dedeD 
118eı-' 

b·ı k · · . . . nuemalarrns, velhasıl tavur ve - k 1 ki 1 • Gelielne göre ' 8'
1 
... ı me ıçın ana terbı1emızın, 

1 
k 

1 
• 

1 
.l. d. hınde bu yıl hasLalık ., 0kıur anca ar sı etleri fazlıı olan de teeebbOsatta bulunulacaıttır. c:ı ... · 

. . . . . ıare et erıne faz aca ı ıoa e ı· . ' ' 1 Tahran asına bulgur h isi' 
ana ıtııatlarımızın derınlıQ-ı ve 1 E 1 d"kt ~ bı"lhase ekım geçen seneye nazaran yüz ıükieri kaldırmağa mıisait olma 8 - Karar, t Ağustos 939 111 . ·ı·~· k d h k" . . . yor ar. ven ı en .e a d 

1 
. , • Görünen köy kılaf 

ııı 151 a &r, ayaUa ı eeımızm, bal arları geçtikten sonra kendi e 40 azdır, zmir vilAyetinde dıı?ından ezeli bir dert olan bu; tarihinden ilibareu talbik oluna mez. ,ert 
arkadasıınııın da bizi anlamaeıı lerioi bırakıveriyorlar. Bundan rekolte 10 milyon kllo tahmin isi ticaret odamız diğer' caktır. • Gön ünün olmadıRı 
ev kadını olmasına muhtacız. baeka bilmem dikkat ettiniz mi? olunmaktadır. Foçanın Geren odalarla birlikte hale karar 1 9 - lebu karar Ticaret mü babını sokma, oa''~ 
Zaten iri bir ana, gazel retie Evlerimizde iken ne trasımıza, köy ve Yeni köy tüLüolerin Trip vererek ticar'lt ielerinde hiç bir 1 dürlüğüne bildirilecek ve icabe • Geoide tarmadao P8 

mis bir ev kadınından do~ar. ne giyinmemize veya saohırımı haetalı~ı görülmüetür. Dikili tü intizam gösterilmeden lilletarin den alAkadar resmi makamlarla sıvama. ~ 
Ev kadını derken, neyi te ıın taranmasına dikkat etmeyiz. tünlerinin vaziyeti normaldir, kaplar içinde ga1ri muayyen sik 

1 Tıcaret odalarına bildirilmesi ri • Görünen kö1ün ılııal• 
haogi mefhumu. kaedetmek iste Dikkat etmeyiz de, kalan toru· GAvurköy, Se)'diköy havali letlercle ve bilhassa takalı beeeri l ca olunacakur. Ve aJrıca oda ta maz. d'' 

b . f k" d 1 • G- ı· haroııı dilimizi borada biraz tavzih et muz ile eoka~a çıkarken veya si tülünleri bu sene de birinci YEıDJO ev ın e doldurulduı?u rafından da beledicre"'e liman uze ı seven 
' 

1 
' k~cmaı. ,r mek isteriz. lri bir ev kadıoı bir misafir kabul ederken, en derecede nefaaetini muhafaza et nazarı lıibara alınarak emtea 

1 
airkeline devlet demiryolları 6 .. 0 · · ı" ' • Gül ratağında göne derince, sabahtan aksama kadar doğrusu huimimiıdeo dışarı çı mektedir, Manisada Jmıllhakatla n~n cıoe.~~e _göre_ ouvaı sik Jetleri 

1
• ncı işletme müfellitıliğine ve . 

ele~ini beline eo mus, çat ısını ar en ras o ma.a, ı ma ı gırıo beraber . rekolte sakiz milyon nıo es ı ı cı 9 ıne gı dil mis ve hinterıaut odalarına kepfıyet le • Oelinle~-~ıı!~'!'..1 ... ~:!ıı:/ k k k k t 1 ~ . f 1 . . t b t h t . 1 sik olmaz. di#iO 

oatmıe, 1ağ kokan elbisesi, eo- meğe, ne bileyim, kaelarımızın. kilo tahmin edilmektedir. bu hususta ticaret odalari ara 1 mimen bildirilecektir, den kızlar ~~ 
Qanlı elile ve eomurtgan bir saçlarınıızıu düz~ıinlüğüne aza Haber aldıQ-ımıza göre fn sında mutabakat hasıl olarak I ____________ __. _______ ~ 
JÜıle, akeam yorgun argın eve mi dikkat ederiz, giltere bu seue, lÜtün ih\iyecınıo memnuniyelle kareılandığıodan 1 Nevyo rk se rg ,. sı 
gelen kocasına kapıyı açan bir Evimizde kendi yıtkınımıza, bir kısmıı · ı memleketimizden çınallara konulacak emtea su su 
kadındRn bahsetmek iste- kendi esim ize güzel görünmeye ı temin edecektir. lagilLere, oıı reUe tı1hdil edilıni~tir: 
miroruz. calıeacağımız rerde, karma karı milyon kilo Şark tütünü satın 90 kilo: T •• d 

Evde kadın, ie yapar ve yap eık bir saç, abus bir çehre gör, alacaı:tı için tülün satıeiyle ieıi Bvğday, delice, arpa, çavdar 1 ,.e u rk pavyon ' 
tırır. Yanuda rantıreada dilime mekten usanan bir erkek dıear Ral eden firmalarımızla şimdiden k d ı 1W , ., ., ı h r d . um arı, mıeırdarı, burcak, fQ 
nezih, temiz, güler yüzlü, evine da eüslenmie bir kadına, ve1a emae a ın edırler. 

!Af veaair hububat, mercimek, fa JJI 
süs ,e nee'e saçan hareketlerile bir kadın zarif giyiomis matrus Cezaev 

1
· n den 1 ' 

akeam ieioden gelen kocasıoa bir erkeğe bakarsa onu kıska eulıa, nohut veeair kuru sebze Heyetimizin birinci 0-"lık ilk raporu 1 
ler, pirinç, sisam, fıehklar, bul 

1

1 J 
taranmıe saçları, temiz elleri, iyi nır ve bundan mesele çıkarırız·ı B • J 69 k • • k ;b'! 
giriniei ile kareıla1an, ve en ni Halbuki biz bize çok uzak ır ayaa ışı gur, uru ılzüm, badem iQi, ka (Diinden artanı) f miz muhtelif Amerika lfl ıf 
b 1 · b" k d k·ı h olanları d ~·ı k 1 · üd.J t • • J [d buklu badem, kabuklu ve kabuk 

1 

. d"kk . . 1 rıoıı" 1 are ınce ır 8 ın zev 1 e a a el§ı ' ya ınımız a, esı· ı m ae ını ao u- . 1 Devlet pavyoııumuz hakkın nıo 1 atını pav7on a ıJ)rf 
zırlanmıe yutaeıaa sıladet ve 

1 
mizle geçinmeğe ve kendimizi suz mahlep, bulun mazı, razıya 1 k t. . • . çek ~ 

1 k k da Amerikanın bir çok gazetele meme e ımız uzerıoe 1, ıcı buıur bahaeden kadın, ideal bir evvelA ona beA'endirmeAe çalıs· rara Cl tı na, Yonca tohumu, cehri, acı ve f 8 ... ço• .ı 
" 1 1 . rinfü· elayiskdr neariyat ıanıl muva fak olmuıştur. ı. ~ır-09 kadınıdır. malıyız. , tatlı çekirdekler. v ., 6ıoe 

Evin ne kadar intizamı bo· I Bu satırlara kadar, belki ıra~iran 939 ayı içiu<le 72 kilo mıetır. Bunlardan )'alnız Ameri ıaotılar, kolnferanelar. aa~ere~ 1 

k -k • "hlA mevzuumuzun da dıaıoa "ıkarak ı · · · <l 30 l kanın ve Nev.,orkun en bü.,ük te pavroo ar_ ımıza. m_ v a" ı zu , su uneti ı ili edilmie, an . . v .... ~e ınmız co~aenn on ' ma ı Uu, rezrnul, kepek.paspal, çi ' 1 v" 
laeamamaılık •eya münakesalar aıle mefhumu, aıle saadetı ve bu kıim, :32 mevkuf', 1 para ce· ~it, kuru ka1si, kuru erik, kuru gazetelerinden biri olan Neoork rareller tertıp edılmıettr. • di,.at' 
la huzuru kaçmıa ise auvaoıo saadetin meubaları üzerinde dü . . . ~ 1 k Timee gazetesinin uzun makale rereUeri müteakip . tıtk o.&f' 

v ' 1 ıl d-kı · · · - h 1 k Gö z,ısı b amme borcu ~mçlmm e ma, dul uruıu, kızılcık kuru k 1 v Lıt 
erkeı:ti o nisbette sinirli bitkin e n u arımızı ıza 8 ça ıelt • ' .. sinden eu fıkrayı alı1oruı: me tup ar gelmelltedır. ır 
ve bezgin olur. Bu halile' Çok ta nül_ ısterdiki, yurdumun her kö , olmak u:t.re cemali G9 ki~i su, as va kurusu, eeftali kurusu •nerlet pav .. onumuzda en bır ziyaretten ıoora aııo11ıJ 

s d ' d - ff h ·ı 1 ı ı kabuklu ceviz. 1 

bii olarak islerinde de basarıoı · ee ın 8 mee u ve mure e aı e ınii< <et erini ikınnl ederek ziyade göıe çarpan nokta. Züh· razıdı deniyor ki: il~ 
lık ve muvaffakıyet gösteremez. ocakları tütsün, her ailcl ~uvala: çıkını~ ve yine aynı ay içinde 

50 
kilo tü adlı 38 yaeında bir Türk hey •Hunter College taıebf' 116i 

Bunlar al.lenin en barı· z ve rıoda anlaearak yavrularıle ra 3,,, ı•ı."llkt.tın, 15 ıne .. kuf 1 Ceviziçi, elma, portakal ve d•, 
• • ·• • kellraeının sergi için ~ücude ge ser~iyi ziyarelleri esnasıo ~ öo cephesidir. Bir de bunun da kından alakadar ol~uolar, boean ,. ' turunç sandıkları, loz halinde yı 

h k k 
... h . 1. e h 1 • ma jalerine bakan mahk""meler·ıo pnrn cezn ·ı, G amme horcu k ıirdiği iki heykelle Türkiye cum terdiğiniz nezaketten dol• .... ı a arıeı • ua a gız ı c p e erı " .. , 

1 1 
k .. 

57 
. . rom madeni çuvalları, sabun ıerı"' 1 vardır. kapıları örümcek tutsun ve •.• ~my mm o ma uzre kışı iplik çutalları. huri)'alinin ilk reisicumhuru Ke İ derin ıakdir ve teeekk~r. ısı 

Yuva kuran her çiflio elbet evlenme memurları baelarıoı ka girıui~tir. Temmuz ayına. dev 100 kilo mal ALatürküo büstüdür. Züh bildirmek isteriz. Sı:trgıll 111 1~o 
le müsterek hayatta bir çok is- eıyacak ukit bulamfleınlar •.•• ' redilen cezaevi mevcudu 200 Küllü, koza hararları ve ka tünün staLüleriuden biri tunQtan kemmeliyetinı tasvir eıaıe1' ·r•'' 
tekleri olmalıdır. Meselil, kendi IŞILDAR ki~i<lir. ba pamuk balraları bir delikanlıdır. ki günesin kab· kati derecede kuvvetli ta1'd' 111iı 
kazanç ve iktieatlarile raptıracak 120 kilo letla_rı.h _ ıel~kkisi ifade eden bir eıfa\lar bulamıyoruz. raıeb;.ı 
ları eirin bir JUVa, onun kendi Menemen ovasının sulanınası Yapak ve tiftik hararları ~~kl_ı ıkı ehle tutmaktadır. Bu ee 1 den bir çoğu Türkij eoin • ıt'~ 
zetklerine göre haıırlaomıs dö· 160 kilo kıl ınsanın en_ rükeek_ .ideallere 

1 
Jojıei, tarihi te kllltürü b~ 

ıemeıer: va niha1et yuvacıkıarı yapı ı an tesisi er 940 Gu m hu- ~2~ip~~~~1 a~~lyalBr• dogru olan mucadflleı•nı remz(, da kilap1er okum11kla b' tı. 
ioinde mini mini ravrıılar. On mektedir. Bir aya~ı Avrupada 1 hiç biri Türkirefi göraıedl. '* 
ları b•iJülmek, takur, nazik, "a -rı·yet bayramında bı•tecel{tı• f Bu usula riayet etmerenlere ı 1tıll ... ... ı. , . diQeri Asya da olan ve elinde dü Paviyooumotda Türk oai 19 
hakan, basarıcı, namuslu bir in belediye evamir \oe nızaml\hna 8 

" h kk ('.! üm!ü bir bağ tutan heykel iı;e yakından temaaa aeımek f ..,,ı 
ean olarak cemiyeti beeeriyeye S . d b h muha'efet edenler a ındaki ah • ,.,. - urıye e U ran devam e 'Jl~"OT · h-k ~ ı Türkiyeoin iki kıtayı barıı:ı için kıl"öımııa sembol olao tıı t' bediJe etmek • . Oyle zannedi a ._, kAmı cezaıye u \ım eri tatbik v a 

rorozki, bu istekler normal ku f olunacak ve belediyece üç defa de birleetirdiQinin ifadesidir.• leri tanımak için büyük bit 

1 zmir - Menemen ova ı hiitiin .... lcnomon ovasının ım- Ser0 i mıloasebetivle He .. eıı· • b ı el d '"" ./ rulan her ailenin en esası ga 
1 

. . ı 
1 

tecziye edilenlerin müteakip suç • 1 * sa. u mu ar ~ 
releridir. Fakat bu basit, basit nın su anması ıçrn meydana . anması temin edilmiş oluyor ları için de doğrudan doğruya Ticaret Ve Zahire Borsasında bir 
olduğu kadar da hürük istek· getirilmekte olan tesisatm in Bu kısım iıı~aat tutarı ticaret odası encümen karariyle 
)ere neınl ulasılmlllıdır? ~a. tesviye, kana) açına faali- 542000 lira, tamamı ise bil' odalar kanununun beeinci mad haftalık satış raporu 

Bizce kadın, bu çı;tin yolcu yeti bir hayli ilerlemiştir. Bu milyon yüz bin kii~fır lil'adır. desinde raıılı bes liradan yüz 
luRun en bQ71k rehberi, en ba · 1 t l l · liraya kadar para cezasına çarp 

ı~ı u,,,enne n an ınii ea ı ııt, RegiiJnttiriin tcıuell~ri ınaka-
earıcı bir desteaidir. Eski ve ze X nfıa vok!i.leti nıiilıendisJeri- tırılacaklardır. 
benzet olan bir darbımeseli yaz rlıında kull:uııhııa1r üzre Av- Bu hususta 27 6 939 tarihin 
maden geçemiyeceQ'iı : ııin nezareti nltm<la in~a t'aa· rnpadnn pal plfinjlar g~tiril- deki ~icaret odası içtimaında asa 

"'r d' · k s ku"" " Iivotiııo <levaııı ovlcınekte<lir· ~ d kı karar ·ı · · ı uvayı ışı U:. ı ... r • . nıh~tir. J~unlnr on bir metre aı a ~ verı mıstır.: 
k Menemen ova:-<ının sulan- '. . 1 - l amuk ve darı balyala 

Kadın, ne kadar o umuş, dorınlığo çakılnıağa başlan- riyle yap-ık, tihik ve pamuk ha 
jükaelmie ve hayatı anlamıe ıse ma. ı için, J~miralem hoğazın-
ve bilhaa&a görgüleri ve hayatı <la büyük bir 1.0 .,·HlaWr in. a uu~tır rarlarıııdan ve yüksek eikle.teki 
kurayıeları ne kadar sağlam olunmaktn·1 B ;:, ··ı"t ·· ' Inşaa.tııı tamamı · crelecek sandık ambaliljlarınden gayri 

uır. u rogu a or v:ı eı • • • 
temellere dnanmıo ise, o mille "ıbsile 811, . • • .. t son o ikmal olunıwagı iıün nçı ı l ı umum ambalftılarda kanca kul 
. L ·ı ki . b .., • • un ovıyesı uç me > 1 . . . 
tın 111 e oca arı o nıs ette sağ . ,..k lfl . . . ıııa föreni H40 sene~i Uuınlm lanı maeı rnenedılmıstır. 
lam ve eareılmuz olur ve o mil ıe JU se ı mı~ olacak 'o an.ı 2 - lebu memnuiyet hilafı 

k lj 1 · k"l riyot bayı·aınında. yapıl·ıcak !et evlAtları kendi babalarını ana n. on Hl' ı onıotre iler- • ' na hareket eden tüccar veya mu 
çok geride bıraumıe olurlar. Iouikten sonra. >tUlaına kanal ve hu ~tarihten itibaren Mene tavassıt üç defa belei:iire ceza 

"Evlfidını kendine faik ede- ı ı n tnk im olunacaktır. Bu men ovası fenni mmllerle sula lilile tecziye edildikleri takt1irde 
m. babalaı• bu - d - ı ayrıca odalar kanun nun 5 inci ı yen gun en o ~ 1Htretlo J"orri.iHiWr vasıtasiylo nıwaktır. 
meğe mahkı1mdul'lar" maddesi mucibince de hakların 

Burada, bildistlmiz, duyduQ'u Vi"anada geniş l 1939 · (1a muain le olunacaktır • 
._, 1 Jzmır enter 3 - :AmbalAjlar içine kona 

tauz ve fizerinde biraz derince tevkı·fat 
etılt taptığımız diğer bir aile / F cak enuların merbot listedeki 

'aralın il dokumak isteriz. çı·n naayona uarı . miktarları had<liazami olarak :ka Viyana a.a. - Vi1aaada 
Bir çift anlasıyor. evleniyor. bir milyon m fişteri- ı bul edilmietir. 

Fakat, ravae ratae birbirlerini geneler arasında toptan te9 kifal 4 - Çuvallar ve hararlar çU 

çekem6meğe baslırorlar, · biraz yapılmıetır. Bunların ekserisi · OİO Uğrağıdır. rük ve çok ,amalı olmıyacalr, 
acı olmakla beraber itiraf etme Slavakfalı ve Bulgaaistanlıdır M JJ ağızları sıkı dikiele dikilmie ve 
liriıki • ı1ôzlerimiz biraz d& dı· 4 JÜZ kiei 1akalanmıe ve Ros a arıruzı şimdiden her iki tıırafı kullaklıklı bulu 

earda olu1or. unburtd hapısanesinfl gönderil hazırlayınz. nacaktır. 
Evlendiler seviştiler amma mietir. Bir kısmı da Decho Te· 5 - Listedeki ismi geçmiyen 

muvakkaten k k l 
20 Aiustos - 20 Eyh.\I 

cemmu ampıoa sev o unmuetur eua .benzer ve muadil olan eı 

Ticaret ve zahire odasından alınmıetır 

Buğdar 1erli 539 000 3 ·3 625 hazır ve kı· 

Arpa " 
• " 

Yulaf • 
Faeulya Anadolu 

• " 
Nohut Di1arb'lkır 

M~rcimek rerli 
PırioQ Ceyhan 
Pamuk Kapımalı 

• " 

sa vadeli 
3 276 -3 90 • • • 
4 • 
3 375 3 50 " • • 
15 75 • 
16 75 • 
6 25 " 
9 30 • 

21 • 
38 50 " 
37 50 • 
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~iFA 

Ankara 
a YENi MERSiN 4 TE~nıuz 1939 

ltadyoaunda yarınki 
Proğram 
-~ ........ -

lürkiye Radyodifüzyon 

Ellinci yıl~ömü neş' e ile ~utlan~ığı stra~a 

P arisin meşhur Eyf el 
kulesine tırmanan 

bir adam ~~•lırı, Türkiye Radyoıu 
•rı Radyosu. 

DALGA uzuNuuGu 70 Metre yükseklikten 
1 ~639111. ı 3 Kcı. 120 kvv düşerek parçalandı 
2Ô · Q. 19.74 m 15195 Kes. 

oı~ ,., A. • P. 31•70 •• Bu görülmemiş çılgınlığı yapan a~anı, '.eski Çekos-lank 
s :·L 

2

: K·:,111939 sefaretinin ateşemiliteri Al~ay Beneş~iı 

1 

MERSiN 
PiY t\SASI 

' l A H 

Mersin Askeri satm alma ~omisyonundarı ~ 
Muhammen ilk 

ı::J- 3-7-939 -@ Mikdan Bedeli teminat 
Lira Kr S Cinsi KiJo Lira Kr. 

Ku. S k 
------ı---- ığır eti veya oyun 

PAMUKLAR 
Kevlland. 
Dağmalı 
Kapumalı 
Kozacı P. 
Kırma 

Iskarta 
K. kötlüıü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

44,45 
40 
;18 
37, 
36, 
10,25 

yok 
)) 

» 

1 
eti veya keçi eti 144000 22320 00 1674 00 
Kuru Ot 276000 11700 ()0 877 00 

l Gün Saat Şekil 
5-7-939 Çarşamba (15) Kapalı zarf 

J 5-7 .939 Çarşamba . (15) . Kapalı zarf 

ı - Mersin garnızonundakı kıta atın bir sent>lik 

l2,30 Proğram . . . . 
·,~ı 1 . 12,35 Türk müziği Pariste Eyfal kul~sı-

1 
le ta~ıp e~Lım, fa kal bı~ 

r · · • - KürdilibicazkAr peı . 11 . · "'enei devrı \ 'e . dt>n bıre hıc be~ lemeclı 
YAPAGI 

4f1,44 
53 

ihtivacı olan yuka rıd a cins, nı i kdar, muham 
meı\ bedel ve muvakk<tt leminatile eksihme 
glin ve saa tları yazılı iaşe ve yem mad<lrle .. 
ri kapalı zarf usuiile eksiltmeye konuldu. 

t•i. n 111 fJ ıucı ~ · ·. J 1 .... . . . • • . 
1 eı1 2 "Art . . . . . . sinin lesil elliğı g+>ce, lu 1 g ı m bır ış oldu. ~avı e 

~I c· •.kı ~ü.rdılıhıcazkar şar 1 r (· k'}l olduğu kadarı bistdi adam, knlemn ayak 
,rJ 3 • ••aıın ~büı.d'l'b' k" dıaa r'eA~. b'ır kaza o\ muş, \'e 'ı süturılarından birine lif' 

k • • • - "' r ı ı ıcaz ar ıar " ) d · 
41 Çılgınca sevip. "eneidevriye meras'nıi a1t · manmağa başa ı. Hu rna 

Şark 
Ana dol 
Aydınh 
Yıkınmıı 
Keci kıh 
Tiftik 

55 
80 
53, 
110,130 

S •.... Kemençe taksimi. ~ . l olmuşluı. mlmaı manzaranın kor IlUGDAY 
d ~Faize Şetaraban ıarkı Ba- us 0 gece ~u}Pnin dör- k unçluğn karşısrnda oldu Buğday, sert, şark 4,50 

,~· 6t~ 'Vuılat içilsin. "rı fı k~t:rnıa verilen bii ğunı yerde donn~uş ka~ Diyar Bakır wi,50 

ıo· h kŞeırıeettin Ziya Şetaraban d~k c, . . f l k kalalı.alık mışlıın. Adam yuk~P-ldı Anadol 4,50 
at'.t 

1 
Ey gonca açıl zevkini yn zı_y~ e ~. pe_ t oııııııış y Ü ksPldi. Ve dıştarafla n Yumuşak 4,50 

'4t, l• Parısın u\llUI\ a . ı; Yerli 3,25 
7. · . , kuleye yP-tm•ş metre aa KE K 

..•• Saz taksimi. şalısiyt>llt>l'l or~da toylar~ dar tırmaııdı. Arlık birin ince PE 

tı ~3.00 Memteket saatiyı- nıtşl~r n~şe ıçıod_ .... tıgleıu ci kaıa yaklaşmak üzert~y Kahn 
lt~ 1J•ns meteoroloji haber- yorlardı. Oavetlıl~r ara- d' · l t b sırada bir 
., d· flSk i in iliz kralı ı. ış e am u . . 

~ro~ 13,15,14 Müzik (Karışık ~1.~ 1k adö\·iodsor ~e dlişt>s, \Jenb~re nıuvazenes.ıuı ~ay ARPA 

2 
2 

2ra111 - Pi. ) ll , bel11ıış olacaktı lu boşlu 
ıJi 19,00 Proğram on,arıu yanında Frausız ğa yu rnrlandı. Vr. bir ke 

ki. ~9,0S Müzik Sıymanvvı· hariciye 11:.ızırını.n karısı re bağırdı. Bundan S•H' 

Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Anadol 

,, yerli 

4,25 
3,45 
3,20 
3,20 • 
3,75 ı~) .... marlam BonP,, Napolyo rasır11 hepiniz uiliyorsu 

tık .ıs Türk müzıgı (Kara· nun a~rabalarrnJa n p· eıı 
Protram) u .. .. P 1 . sefiri nuz .. 

,, .. 19,45 Türk müziği (Halk Sf>S ,,.uro, 0 onya Ş.ıla:<lin anlattıkları 
'~I · l "1 k. [).. Füle'-·ran v~ . .. _ ttı '-e oyun havaları 2 ·'· ar ız 0 . . ' J .. bitiı :ce hemen eskı Ç~kos 

rı, 'iJ 20,oo Memleket ~~·t aya · E) f ... ı kn,esını yapan. u~u- lavak sefart>.t hanesine gi 
ttı' •nı ve meteoroloJı haber· lıeııdi~in o<rlu ile grhnıde il b l k 

· • · ~ 0 dere~ a my eneş ıa 

61~ •i~ 20,15 Türk müziği ( ~ li vardır. kuıda mahlrual istendi. 
l1I' ~ta~roğram ) Sa al ı t! ) e dğorn, k_u- Ve ş•wlar öğrt"nHdi: 

''• Radyosu küme heyet lento ah kısmında mul- Albay Fredrik bene 
I~ '"tıu!0~5005 K~nuşma (~ürk ku hiş bir cıRlık sesi Juyul- şin c~koslavc.kyanın esk\ 
,. ltk O kılometnlık mem· . •du ,, d· ku • 
" ( 

1
tt t\iroeıini) du. Bı~ a anı, aş.a ;!. 1 .a, . reisl~umhuru _Edvardla 

t1·çk,._ tayyarecilorimizin ib- ltıye uıren nırrdneııın laŞ hicbır akra\rnlıuı \'Oktur ''•l l:' d .. .. • ~ J 
•r,) arı üz~rine uşmuş v~ O da a vm sovadım taşı , 
2l,2S Neıeli plaklar • R parcalan~rak ölmüştü yan baŞka bir "aile~ mensu ~ 

'-ıtı ;ıı30 Orkestra proğramı- ·Bu facıanın kurbanı b,·dur. Kendisi bir çok 

l ç.vdar 
Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraf 

,, c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum darı 
Fasulya şark 

,, Anadol 
Nohut t•rk 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

Ana dol 
" Börülce 

Bezelye 
Bakla 
Patates 

;~d~rni. . kimda? Herkes şaşır~ı:ş n;iihim vazifelerde bolu'l 
~'•tr .4:' Müzık ( Ra8yo O_r· bunu diişünii~otdu. uıha muş askeri mt>klPplerdel ÜZÜM 
At •ıı • Şef · Ht.san Ferıd · ·ı . Üzüm Antep 
~ "'") · yel polı1o l~r yelış'ı r .v~ profosörliik etmış, kıy , Nevşehir 
b:~•tt: Senfoni sol minör f ıa~allı adamı~ c:-hl~rını melli ve cesur bir askf·r , Karaman 

yok 

21,22 
20,21 
18 
9, 
4, 
4,50 
5 

1

12.13 
lÜ. 17 
16. 5 
6 
4,ü2 
10 
yok 
yok 

> 
> 

yok 
) 

11'•y; Küçük ıtıiti ; aradılaf ve bırtakııu ka- dir. Arkadaşları onu fev KAYSI 
t,ı,t22,3o Müıik ( Opera ari ~ıtlar buldular. Ve bun.

1 
kalkde severler.. Kaysı kurusu yar· yok 

' .. ~ı. ) ! ıardan facia kurba•ıırım Polis bu mahimalı eil Çdc~~de"li : 
ti,ı.~3.(JO Son •janı haberle- eski Cttkoslavak sefareti dı~l:ın onra albavuı"Zev Malatyl 

b 
1 

) 

uhut boraası ~fıyat) 1 d · k l'erıeş old "' k ~ 23 20 .. . Fre rı . ' , ugu buradan alınan mallı Badem çekirde 

bi~~~:•t, esham, tahvi~at, kam 
1 

rrin • ~ ıaş~militt>ri albay ICt!Sİnİ bulmuştur.· 

l ) · Muzık ( Cazband , f a çık lı içleri · l mey< an : ... mala naz• ran, b•'IU' Ş evi Ceviz kabuklu yok 
~.24 Yarıukiproğram· O zaman ış dog.a çok nP. ve iı.arısıııa çok bağlı • iç y;k 

iı . . 1ehemmiyet k~s~~llı. V~ ciddi bir adamdır. _Anc~k Badem :: !:!ı. 
ltıın brdeşı kaçmış! 1 fOlis d•rlıal la lıkıkaıa gı Çekoslova Jı. yanın ışgal~n Çekirilek tattı 

u V,, . . . :... f rişli. deuberi aklı mu vazenrsın > acı 
ot•. ~•ovadan bıldırıldıgın~ ; B da UokPn bon d b bo7.tıkluklar ırôr Yer hstağı ""'h ._.e~oslov•kyaDJD ukı 1 ll &ıra . e aıı . ., e 1 Harnup 
~~,~t Urrcııi Beneşin kardeıi isminde bir ~ahıl mryda mt>ğe başlanu~tır. F ak::ıt Kitre Şark 
~--~' 8

enes tfohemya bUdu- , n ı ' lı B~ atlanı facia zavallı madaoı beneş ko 1 > An dol 
tt'-1 ıtçcr k p 1 ·1r 1na "'I\ . . 1· 'kl M ıı Şark ~Y~ e 0 onyaya 1 ıca ,ı una ka cas11un böyle hır df ılı 8 
~ l(t lnll'falf•k olmııtur. yı ba lnuan son _ .. . . . . > Anadol 
't tt lldiaine IC-an11 da refa f clar gözlerile gôrmuşlu. yapması ıçm lııç bır se. Cehri 

~:~ı -C1'teydi. Alma~ giıli Şöyle anla llı. hep me vcvt olmadığımı' Mahlep 
"k\l t eıtapon'Un akıbatın- ı Oı d lalli söylemek la ısrar etmek ÇK:ybve ti ~ r ular ak tevkifinden ev - en a 3 OH • .. 

) 

38,40 
1Y 
2 
28,29 
80-200 
20.30 
20,30 
yok 

90 

2 - Eksiltme ~lersin As. Şb. iist kalanda Askeri 
salın alına komsiyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde laçıhş saatmdan bir saat 
evveline kadar kabul etli lir. 

4 - Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler Aske .. 
ri satm alma komsiyonunda mevcut olan 
~artnameleri her zaman göre bil ı rler. 

19 23-28-4 

1 l A N 

l Gülnar Asliye hu~uk hakimliğin~en : 
Orman dairesinin Ovacıkla Tahlac ılarından 

Veli oğlu öksiiı Halil aleylıinP- açdığı alacak da
vasrnın duruşnıasmda nıüddeaaleyh hakkında ~a-

zıtan da\eliyeye verilen meşrubata göre ikamel
rAh ve meskenin: n ~Jeçhul bulunduğu anlaşılmış 
ve müddeinin talebi veçhile hukuk usulu muha
kemeleri kanununun ı 41 ınci maddesi mucibince 
ilaneu tebli~1at yapılmasına kaı·ar verilerek duruş 
ma 7 9-939 Perşembe giinli saat 11 re talık olun
duğundan yukarda ismi yazıh rniiddea~1eyhin 

mezkur gün ve saatle Giilnar mahkenıesinde 
bizzat hazır bulunması veya Lir vekil göndermesi 
aksi takdirde hakkıuda gıyap karan ilLihaz olu-
nacağı teblig makamına kaim olnıak üzere ilan 
,>lonur. 

·-Sayın Bayan ve Baylara-· 
MÜHİM BtR MÜJDE 

' 

Sıcaklar geldi . diye sakan telaş etmeyiniz çilnkü 
her şeyio bir kolayı vardar oda ancak lıak i kı ve en 
yüksek limon çiçeği esa~slarile imal ve taktir edilen 
90 derecelik , Ülgen kolonyalarınt kullanmakla bertaraf 
edilir çünki ulgen kolonyaları vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere sükunet verir-

---==:=:==o===::==:==--

Kulağınızda kilpe olsun eviaiı:den dışarı çıktığınız 
zeman mutlaka y:ınmıt.da bir miitlar Ülgen kolonyasını 
bulundurunuz. 

========~-~~~ 

Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve modern 
çeıitler getirmekle her kesin teveccühünü kazanmış 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtr yat mıgazasın
dan gayet ucuz fiyatla tedarik ede bilirsiniz. 

SAÇ LOSİONU ı 
Saçların sukutuna mani olur. Tuvaleti tesbit eder 1 

Fiatı 75 kuruşdır. ı 

DIŞ SUYU 

1 
Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 

eder. Fiatı 50 kuruşdır. 
1 

YAÖLI KREM 

Koltuk altı ve ayak terlemesine mani olur latif reyi ~ ' 
balı fiatı 5o knruşdır. 
URA Y CADDESi ÜLGEN ITRIYAT MAÖAZASl No. 24 

d~bitlb~lo~y· hududuna •nıl maır onu hir az 'e\ vel ledır •. k'' s.hlep 43 
d~ '•tır. Her ikisi de hu-ı ' • Şımdi Frans"da, es 1 Çığit yağı -~------------ıııılııııiııiı---------... ~~~1 0._ıtçtııe'ğe muvaffak ol · kult>nin 3

) akları ;ı~~rın Cek albanm Eyfel kulesi. Zavi müh-/Jr 1 Kulak, Boğaz, Burun Mlilahassısı 
'~ .. •onra doğru Varıova- 1 da dolaşırken gor•ıum. • . . .... ı . 
la tlret etmiıler8ir. Mavi bir ı llbise giymişti ue uı~ı~ı tırrnandı~ı me Şahsi mührümü kazaen DOK.'"rOR.. 
•10·· L.. • hi11aerıaleyh kule ve cık,ı rak edılryor ve l9hk1katın zayi ettim .. Yeni .. ini_ al~cağı~n- Ziya ben son 

~etçı L • • n~ticesi heyecanla bek le dan evvelkı ınuhrumun huk-
~ · - \naıdı. bu "al\şam me~a . mü kalmadığını illin ederim, Haatalınnı hergün sa•t onbeıten ıonra kabul 
~ E , sim IJ?ğu :jçin herke~rn oı, 0~: • Mersin bahçe mahalle- ile muayene ve tedavi eder. 
~ eza ne frak ~ıyıiielı. nwcburıyfl 1, ökat bu i~, daha zi sinden ölü şeyh Mus- Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrikası 

St i 'l
1crnrnuz _ 939 da tinde olduğunu biliyor yade. meçhul kalacağa tafa kızı Bedia çiftde sokağı Eczacı Suphi evinde: 

~~~ ET E .·a· dunı. Keıul'sini "özlerim benzıyor. i mır . - ._ __ _. czaa' ı ır. ' e 



S\YFA YENİ MERSiN 

Kelvinator 
Soğuk hava dolabı 

Masrafının az, tamiriniıı kolaylığıyla 
şöl1ret salınıştir 

Keloinator aoıuk hava dolabının azami masrafı,. evinizin 

ihtiyacı için alacağınız buz parasından başka bir şey değildir 

cenubun boğucu sıcaklarında 

Kelvinator 
Az masrafla uzun \ladeilP, beş sene garaı tili olarak lemin 

edilebilecek yPg~ne Soğuk hava dolabıdır. 

J NADER TiCARET EVi 

M AR K OH i V [ S P ART O H radyoları satısında da rekabet 

ka~ul etmez durumunu ~aima muhafaza etmeUe~ir 

Dikiş, Elektrik makinelerinin daima en ucuz, en sağlam 
ve en kullanmağa elveriş/isini müesseaemizde 

BULABİLECEKSİNİZ 

J. Nader ticaretevi 
Gümrük meydanı No. 12 

'---------------lll!!i~A~~~~~----------------------------l----D İ K KAT---•' _O_s_m_a~nl-ı -B-a-nk_a_s_ı 
SAYIN HALKIMIZA 

Fındık Pınarı ve nözne yaylalarına nıuntazmu 
servisimiz buşlanuşd11·. Saym halkımızm her türl 
lü istirahat ve nıenuıuniyetirıi temin edeceğiuıi 
vad eder. ı-. uhterem halkımızın Akın gaı ajma 
mliracaaL etmelerini temenni eylerim. 

1 
Akm gara]• sahibi 

2s-30 Bakı Harma 

1 
1 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.roo TUrk lirası 

Şube ve •janı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi B•nka muameltleri 

Para birik Lireulere 2 8. 800 lira 
ikramiye verece~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşıığıdaki plAne göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 L1rahiı 4.000 Lire 
4: ,, 500 " 2.000 ,, 
4 ., 250 ., . J .000 ,, 

40 " 100 ,, 4.000 ,, 
loo ,, 60 ,, 5.ooo ,, 
120 ,, 4o ,, 4. 800 ,, 
160 ., 2o ,, 3.900 ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aıağı düfmiyenlere ikramiye çıktığı tak· 
tirde •/o 20 fazJasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylQI, Birincik~nun, 

1 Mart ve haziran tarihlerinde cekilecektir. 

Yeni Merıin Baıımevinde Baaılmııtır 

t LAN 
M f mJeketle tasarruf ha 

rekE:tinin inkişrıfına hizmt t 
arıusuoda olan Osmanlı Ban
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
CUzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
retile 1tşeğıdaki ikramiyeler 
ev zie karar vermiştir, 

Keşideler 25 mart ve 25 
EylQl tarihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacektır: 
TUrk liralık 

l adet T. L. 1000.-

4: " " 250.-
5 100.-,, ., 

26 " ,, 50.-
50 •• ,, 25.-

Ceman 85 aded T.L. 5000. -
Tilrk liralık ikramiye. 

Aile sandığı hesabında-

! ki mevduatı kur'anın keşide 
ı edildiği tarihe tekaddUmeden 

altı ay zarfında: 

T. L. SO •• Türk Jirasin
dan aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştiralt 
edcektir. 

1

11 Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T ann Ovar 
Sed ve a.ğrtsız süuuel 
y~par. 

Fakir çocuklaraparsız 
Adres; Tarsus paşa ga -

zinosnksşısır 

Nisaiye Opratoru ve Doğum M ütahassısı 
DOK.TOR. 

1 Türkiye ve Rusya Tı~:ül!~~ ~~-~ !~~a~tabıiliai ikmal etmil 

HHsht larını her gün8- l 2 15 - ıs e k:1 dar kabul muayene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddesıinde C 
ADRES:Yoğurtpızırt e 

No.1 bi 

-----------------------------------------' 
İLAN 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

Mtrsin, Tar~us, Sılifke lıastaııeferinin aşağıda ciıı si, miktarı muhaıu~·.~~ 
1 
hedeli, ıııuvaHat teminat ıuıarı göstnilerı yi)ecek, içı cek, yakacak ilıll~~ ~ 
lan, iiııce açılau e~siltnıt>leriıu~ talip çıkman asrnd;ın dola)İ ict'I "ilA~e\. , lılrı 

1 iıııi P.ııcünıeııiııce 2ti-6·.·39 darı itibaren bir ay içinde apı ayrİ ilıah· Ieri ıer ~~ 
kılııımak üzere pazarlığa lurukılmıştır. p tası 

Aylık mfıtldeıin 26 7. 939 da hi:anıa tıre<·eğirıe göre, ist.-khlerin fıaf,31'1~ t~ıı 
1 
pPsşerube gtinlel'i saat (, 0) a kadar sözü grçen encümene baş vurnlıtl» ~ 

·ilan olu uu r. ııı, 
~t 

~lersin hastanesi : a-'I 
Sıra Miktarı Muhammen Fi Tutarı Muvakkat t'! .. 

1 

INo. Nevi kilo L. Ku. San Lira K. Lira K. 
1 Un 100 ıo 50 10 50 00 79 
2 Kesme şeker 1500 30 00 4 ·0 00 33 16 
3 l\Iaden kömürü 60000 2 70 1620 00 121 50 

1 4 :Kepek 2000 1 50 30 00 2 25 
1 5 Ekmek 10000 9 00 900 00 67 50 

ı 6 Beksimet 50 17 so 8 oo 00 66 
7 Gaz yığı 5o teneke 2, 60 00 J30 oO 9 75 

1 8 Benıin ~O teneke 2 o 00 57 oo .4 28 
' 9 ~Iilas sabtönu 1000 29 00 2qo oo 21 75 

ıo ~Iişe ıoo 21 00 21 00 1 58 
11 Çay zehebi 15 3, 30 00 51 5Q 3 86 

Tarsus t astanesi : 
1 Şehriye 25 20 00 5 00 o 38 

' 2 Alpullu kesme şeker $50 :n 00 JOg so 8 14 
3 Kok kömürii 2500 3 20 BCO 00 fıO 00 
4 İnek ıütü ()QO 10 00 60 00 4 oo 
5 inek yoğurdu 600 10 00 60 00 4 oo 
6 XXXX E.kmek 6000 9 00 540 00 42 50 

il 
Silifke lıastanesindeı>: 

1 Kok kömürii 3000 3 2o 96 00 7 20 

2 Gaz )ağı 500 19 00 95 00 6 03 

3 Odun 10000 o 60 60 co 4 50 

4 Ko) un eti 2000 38 00 760 (}f) 57 o O 

SUMEBANK 
• 

Yerli mallar pazarı müessesesi 
Uray caddesinde bulunmakta olan 51 numaralı dükkanlarını 

1 
Gümrük meydanında Akdeniz oteli altındaki 8 num•'' 

DÜKKANA NAKLETMİŞTİR. 

Pek yakın .. .f a aatışa başlıyacağı yeni mağazada Jf enıurlfJf~ 
1 Altı ay vade ile veresiye satış da yapılacaktır. 

--:==:==:==:::=o==:=::==:===~ 

Şimdiye kadar sadece kundura ve sarraciY 
Satışı yapan 

Yerli mallar pazarı 
Sayın müşterilerinin arzusuna uyarak diğer şu~elerinde olduğu gibi ~ilômum J[~ 

f ABRİKAlAR mamulitmı satışa arzedece~tir 

Y erh mala kullanmak, yerliyi emsaline üstü o tutmak her vatandıı için bir borç old 
kadar buraları şık, sağlam ve ucuza mal edinmekte hem iktisad erbabının ve beoıcl• 

zevk severJerin aradığı bu yegioe şey ancak YERLİ MALLAR pAZARLARI~ 

DAN TEDARİK. EDİLEBİLİR. 

--:==;:==:::==:o==:::===:::===--
Sağlam, şık, ucu.z her ne arayorsanız mağa.zamı.za koıan~ 

ılaıı 
deı:ı 


