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dyodan ]- n ll~, AnlrnrA, a.a. [Ra 

İngiliz, J.'raıısı;r. aı<ker 

rii~molori giiııtle altı :; 

mekto vo miızakereler 

i Jıeyctlori g<i· 

·aut <lcnuu ot· 

·<leki ıh alı remi. 

en daha ~nkı yet sivasi miizakored . . 
tutulmaktadır. 

S•hlbl ve Umum Ne,rlyat PArşeınbe 
MUdUrO 

]j"UAU AKBAŞ 17 
. idare yeri - A(1USTOS 

eni • er.ıo ııuıaıcvi • »ersla 1939 - --
Sayısı 5 kuruş Yıh / Savı 

Telefon No. 82 12 3368 

tetkik Genelkurm8y BaşkanımıZ_m_a_n_e_v_r_a sahasını 
buyurdular j-s-a-yın_v_a_lim-iz_s_o_n_=--~==--~~======== 

Birçok mebuslanmızda manevra sa halan- OünBele~iyeye, Nafiaya ve 
na gittiler Nafıa Vekilimiz de : Y5kılhr idaresine gitlil'-r, 

Edirneye geldiler ! Bazı tetkiklerde bulundul11r 
-

Edirne şen ve mııtlıı günler yaşıyor l 
Sayın Valimiz düo Beledi 

re, Nafia dairelerine ve ukıflar 
1 direktörlüAüne giderek mezk1lr 

--haberler 
Reisicumhurumuz inönü 

Başvekil ve Maarif Vekilimizle birlikte 
E Jirney i şeref Lendirdi ler 

A.nkarr.. 16 a.a. [RadyoJ.an] mak bu akşam geç vakıt 1 Ali lfoad Oebesoy doğru- 1 
daireleri alAkalandıran işler üze Aokara, 16 (Rad,odan) -

~irne hususi muhabirimiz· Edirneye gelmiştir. Gene bu c:ı. umumi ıniifettişliğe gide-
1 
riode tetkiklerde bulunm•Jşlar .. :rakra manevralarında bc.luıımak üzere ReiEticumhur f smet 

dcın. sııbnlı harekatı takip etmek I rek yapılmakta olan yollarla ve bazı direktifler vermişlerdir. l~onu b~ sabah 8
"

8 t sekiz yirmide rAfnkatleriode Bııetekil Re· 

t 
fık s. ayoam ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel o!dux.u halde olo 

Gen Ik 
1 

, iizre Ankara ve 8tımbuldan sair inşaat hakkında izahat . Yapılacak işler hakkandu el bil 1 ı ~ e nrma.Y >aş ranımız ' mo. 1 ere slan~~ldao hareket etmişler ve Çorluda Umumi Mü· 
~ar ~ . • . birç~k mebuslar da manevra alınış ve mukabelcten çok be dığımız maldmatı a7rıca okusu fettıe Kaıim Dırık tarafından kareı1anmışJardır Reiei"umhur 
ti ee~~l Eevzı Çakmak ınaı!elsalıasma gelıni~lerdir. lig bir şekilde beton .-yolların cutarımııa bildireceğiz. öğle yemejtini Babaeskide remietir " 
~!'\: anı ve manevralara ış- X afıa Vekili Ali Fuad ehemmiyetini tebarüz e1tir-, li!tenbuldan il ibaren güzergahtaki büıün yollaroa 011 binlerce· 

hirlikt edo~ek kumandanlarla 1 Oobesoy diiıı ()ğleden sonra ~iş ve Y~.krn~a.. Trak~a yol Milletler Cemiyetinin Danzig 1 halk eeo~i tezahürıı~ı?da bulunmuştur, ~~illi Şef bu candan ge· 
l\L e tlmı sahalı manevra bura~·a gelmi~ ba~ müşavir ınşaatı etutlennın netıceleue· 

1 1 
t'e.n _teıahurata set-gı ıle mukabele eylem ş • ir Yollarda halk ile 

qasın 1 · f ı · k b İİ ~ ı d göruemüe, hrılkıo dıleklerini bü1ük alaka ile dinlemişfü. 
a ge mış ır. Sabri ile vali ve birçok erka- ceğıni bildimıi~tir. omıserı ayana a u un u M'I A ş f n 1 lı • imizin Ediroeye gelecek leri haberi büyük b:r ee~inQ 
orada ınanovra vaziyeti 1 nı htikfımetle kalabalık bir Edirne manevra. nıünase-ı le kareılanmı~. E1irne · toklarl11 eüslenmie, her tııraf b'lyraklarla 

:~ h~tan başa. tetkik ve tef-
1 
halk kütlesi tarafından karşı betile şen vo mutlu günler Danzig meselesinin tezyio olunmuoıur. Buraya yakın köylerden d\1 bir çok halk 

~n Mareşal l'evzi Çak- lanmı~tır. yaşamaktadır. lh fl h tl · · • gehnişlir. Ilı - BU yo ı e Q ı ıçın iki gündenberi Edime eleklrilrle fetkAIAde terıvir edılmiştir. Japonya h. ükUmetİ Romanya Krılı 
1 
g6rüımeler y~pı- ı:,~~k·.:;.a,~ahlara kadar ·~'••mak•• •• bir barram gonn , •. 

Mühim bir nutuk 1 yorum cledı. 1 Reisicumhurumuzun ikametlerine Bdledife dairesi laheis 

Al •t 1 kt ---- olunmue\ur. manya• 1 8 ya pa ına aöy/edi f Ankara 16a.a. [Uadyodan] ------------

• . cek Ankara 16 a.a •Radro~ar. Breslavyadaıı bildiriliyor: Dan I Danzig mıseleii etrafmda go·ro'meler 
gırmıye d . b ı Milletler cemiyetinin ~ 

( 

EQo Kösten<'ede enız ar . . . . .. 

I
" s d 1 1 1 b' • h b J l ramıoın kutlulanmaeı mGoaeebe zıg komıserı dün ogloden son 
er ovyetler Demokrat ev et er ' uhkte ar euer erse ,i,le RomaDJI krala majeste Ka ' ra yabancı gazetoloro verdiği Son günlerde Milletler Cemiyeti Danzig komiserinin B. il ı 

J S ti 1 h
• h L • k ı rol söylediği bir nutukta 9zcüm beyanatta: \erle 7aptığı mülaka•ta ve Kont C•yano ·- Ribımtrop görüşme· 

Ankarıı, 16 (Re drodan) -

IP00J8 0VJ8 8f 8 8J ini 8f U8 U1f8C8 1 ıe d~~i!t~~:ai~an başka hükiime 1 Mill~tler. O~miy~.ti .. genel teri vuzuh kesbetmietir. 
bAt ı te bir şef verilemez, Romen sekreterıle lııçbır ·goruşıuede Di~er taraflan bildirildiıtine göre Al.nan askeri haıırlıklsrı 

l! J\.nkara. lG a.a. [Radyodan] 

.ı. 'Yas ajansı IJondradan bil· 
"lt' 1Yor: 

~ Lhndra.daki ,J aponlarıo 
g~lcYodan aldıkları haberlere 
.ı•ıre İtah·a - .Aluıaııya araı-.ın · 
"ille• • 
~~ l }lakta .J aponyırnın tam 

kfııııeti böylo bir harpte ı a. olan _Jıer l')f Romen kalacaktır 1 bulunmadım. rJonuraya git- da hiQ bir tevskkufa uıtramış değıldir. Alman yada bundan altı 
raf kalırsa Japonyuyı harLe Hudullarımıa deh8 önceden 1 mek niyetinoo de değilim. Al a: etveı btr mnyoıı yeaı JUZ oın aaker varken bu gtin bu met 

· ·1 · \ . B l r lısrp olmddan cut iki mil1ona ibleQ' edilmiatir. 
sürükliyecek hir sebep olmı- çızı mış ır, uu a manyada birkaç giin kaldım. -----------"--------------

kt bozulamaz D · 1 . . ll 
yaca. ır. ı Bir sene zarfında milli m~ anzıg mcsc csıın su ı yo· Seyahat Notları : 18 

f ~to JJondradaki ,Japon dafa1 bakımındsn yapılan gar lile lıalliçiu umumi komiser 
mahfellori .A rirnnın bulduğu retler iebat etmi,ıir ki müdaf~a Şunaki ile Polonya komiseri 

. nıo üç unıuru olRo hava, dt!nı:ı . 
Be~ler kcımıtosiuo r..rzedilocek d 1 1..ütöo erkA arasmdakı konuşıııaları da. ve kara or u arının u • 
fornıiil projesi buulardır. de- tek ruh ve tAk ~ücdt halind3 '8 mii8tebat değıldir, 

Yazan: DALGINER 

istar)bul eğleniyor!.. 
mektedirlor. ıife bııeında beklemekledirler 

~·· kau olarak idhaliuin miim 

d~~ olaıuıyacağı ıııahiyetindt-· 

' 
t d

• .. • k • ı • İ8tanhul eğleniyor .. Pazar Diin gec;oıı tatlı gün, hu 

• llir .Avrupa tehlikesi kar Adliye Vekôletinin bir tebliti S 8 IUI şar IJI SOJ amıren sara•• ·sürüyor. giin gcçe•·ok ne·• .... uor, de-
11sırıd ke.lını "ıçakladı Hayatta giilccok zaman vaın ediyor mu, edecek ınif. 
t~k aki .J aponyanm hattılıa Ko·· y lerdekı· ku·· çu·· k ·ıhtı· ıa"' fları u u nğlıyan bir ktılbim, ~en olaca- Rahatla, zevkle, mc orret 

1 1>rtrı"ı .. ~ . ğını zıımnnlar, beni tccı-.slir l '\"e ıııcsucliyotlo, ge~on gliııler • eti hakkında hazırlanan I \ · 
ı.., u iRe cuma giinkii Reş- 1 k •• • ht• ı· 1 • Dnn ak~am boleclıvc balı el" .. d ld . . (1 • 'il t oy 1 ıyar mec ıs erı . . •. ·. . ve uşuncoyo a, ıran garıp gelıyor. >ok 9alıuk gclıp ge-
ti 0plantısın<la gürii~ülecok-j çosınde hıı· yaı·alrma.Jıadııi08l bir ruhum var. çiyor. 

~~· l>igor taraftan Sovyetler halledecek olmu~, Oouıal adında biri il:\ Bak. tli.vorum kendime.. Acılar, elt}nıler, "'or!!'un-
'"liıı.ı· D · ·· ·· d d ! f "' ..,, ~ .. A "I anzıg yuzun en o-ı t k ·· ı ı " ~~ L ediği şar ıyı soy emeyon gül 'f'e eglen. Giir ki hayat uklar yıpratıyor; iiziiyor . .E a-

1- ı.~"' bir harpte Demokratlar " .. 9 50 51 1 uer b h .. ı Koı kananunon •. ve far meclisinin iki tarah ozlaş\ı Adaleti sahneye athyrrak bı na.sıl geçiyor .. zamana uy. Zc-jk.at o da öyle goliyor ve ge-
\rr a. er olursa. Japonya u- i . dd ' . ·n aekli hakk \ k l "trıer . .. . . acı ma A.erını " an rarak kerfire&in bir kAtıt 6zeri çaklamıştır. mıno aya uy< ur. lçıyor. 
tı111 1 inç şnplıeşız bıtaraflı- da Adliye VekAletinden &IAkadar 'k t h. d ki . ı O bana cevap voriyor. Geçen, yok olan ne saa· 
hı kald k l b S<>V •et . l ne teveı te em tr e ece erı Yaralı h·, ... •talıane"'O kal- . • 
~h ırara ıar e ) ıara a•a~ıdaki tamım ge miştir~ ~., "' y b b "'tr v • h fi ı ki apamam; en unu.. dettir, ne acılardır ve uo üzii-
~t ""' aleyhine olmak üzre 442 88fılı kör kaouoiıle kör HJa ut tara er uz aımama a . dırılmıştır. !leek h J ____ Son giilenleri vo eğlenen- cii dakikalardır. 
~~ıctir. Ve eg· er Rusya lıü ihtiJar meQlislerloe rl1i1et eelAhi beraber ihtiyar meclieioiu akem 

1 ~ 30 A""" t Jeri g<)rüyorsun. 

Y 
• . • • 

reti lan anan duaların m. ahke.me lil}ini kabul e7ledikleri, meclisin : gUS OS Hayattır, lınyat; sevgili 

M 1 b 
' Fakat öyle mi' "'' ısır 8 ınasını ler<'6 bu kanunda ıayıo edıleo sebkeden ibtillf hakkanda karar. 

1 

okunıcnm. 
'ehdidler nazara alınmı1arak verdili takdirde aerek ıulh üze ~ ~ak ş~ harap, viran evc.1e. ~ Yirmi sene evvol. sen bii\•-
rüıre\ edilmekte oldul}u muha 1 rioe te gerek hüküm eıf.ıti7le ! Zafer ve tayyare Porışan bır kadın yokımzluk- ı . "d" l • 41; Mahmut paşa 

teıkil edecek 

1 1 ı b hn "'ırlık l .. d k 1 , e mı ı ın. 
bere 90 müracaatlardan an aııl·: ittihaz olunan bu kararıo iıtinaf ayramına w 111 ar ıçıu e, aç n an yavrusu-, Genç bir delikaıılı iseu; 

makladır. 1 te temıiıi mftmkün olmadıtı 1 nu uyutmaya çalışıyor. ı bir mektepli ison Yoktun 

4.nlcara 16 a.a. [Radyodan] 

\iıe'teni Mısır kabinesini teş
" . llıenıur Ali Mahmut pa

l8H._ 

KörlGlere ıaalluk. ed.1 D 50 ' ciheıle ka•1 bulundu 5 o msltlm a9 Al}uetos Z ·fer ve tana Şu gördiiğün vıkJk kulübe 1 ~ d : • . lA • a . · . Kırk y11şuı a ıson gençtın, 
lirafa kadar ihtilAfh ışlerıu a dur 

1 
re barramı kutlama bere\i Han ()e bır kuru ekmek gotırecek .. 1 .. d.. k tı· .d. 

b h d 
tıardan • B gur mz un, uvvo ı ı ın sağ 

kalılarını eJ o e maera B 
1 

b\ ı Karomu aekaoı Baran Zekire kol~asını bekliyon bir taze var.: l d ' 
•ikare tEo iei teebil bakımıodao onuna berAber bOrle ır QlaaQafıo riyasetinde toplan ı aın ııı .. 

1 1 
• · Ben nasıl güleyim. nsan B . .1. k k 

ıulhen halledilmeei 90 bir kara uz aıma elde edilmemeei halinde mıatır. · enım gı >ı ·ır ıııı "<'~-1 v hiçbir zamaıı tek taraflı gür- . . ' .. ı:ı. • 
ra baRlanmaeı mak1adaoa isli ıahut ihti7ar mecliıioin hakem 30 AQuatoı ıünüoden bee . ınış u;en, guçen ~mı gunlerını 
oad ederek köy ibıirar meclisle lili kabul ec:Jilmediti ahtalde de Erh11 tarihine kadar aGrecek memelı. anıyor, dalıyor vo <lii~iinii"or-1 Ha.vatı glirmeli tRtlının • • · 

meıkt1r mecliıio ıo lirara ka olan Havacılık haftaeıoıo neıe • ' t 1. dun. 

t.u. ·~relerine devam etmek 
"'lllt. 

){ b rioe o suretle eelAhirel taoıyaıı 

'~ı' ire mehafili ekseriyet köJ kanuuunuo 4C. 50 90 51 inci 
'iıı· eden bir liberal kabine maddelerinde raıılı uıuli ve is 

•ıı k ~tl urulmasıoı istemekte- tisoai bükfm•erio halen mert 
d~ 'r. Asıl güçlük bu yüzden olml11 te 50, 51 inci maddelerin 
~~·'ktadır. deki aarahaıe letfıkan tataflH 
~ 1 ~ah mut paşa Hariaiye arası oda 10 liradan rukarı 50 
t,6tıne eski nazır Abdili l~rara kadar ödftn9 para ile. OD 

~ Y ft.bya paşayı getirmek 

1 

lıradan Jukarı alım, ıatım, ıcar 
)'t llıeittedir. Halbuki ekseri- ücret te1air alacaklardan doları 
L._ hrtiıi · b . • tahaddG11 eden ihtilAf te da'8 
~bi ıse u vazıJ ette 1 ıarda euelA ihtirar meclisine 

~'41::.e ~iremiyeceklerini 1 mGracaat mecburiretinde bulun 
••Ierdır. 'dulu H m6racaat a:ıerioe ihıi 

ı yanında acıyı da hisse me ı. 
dar ittihaz edeceQi hrarların 1 ve zevk. içinde geQmesioi temin Hayatta ımadet; hunu an-
kalt oldutondan dolaJlliJle 00 maksadıte maıakere yapılmıe ve 
liradan rukarı mebalil hakkın l bo hususa ait geaie bir protram yanlar da varmış. Ben hiçbir 
da iUihaı olunan karara kanaa\ baıırlaomııtır. Bo cümleden ol zaman bt>yle düşünmedim. 
etmirerek tarafın sulh mahke mak iizre Zafer ba7ramına tf'H lstiyen insan, her zaman 

melerine mftraoaa\ hakkı derkAr döf eden 80 Atuıtoe Çareamba mesuttur. 
bulonduQuodan köıUilere aid akeamı BalediJe bebçeıinde Mer Her ~eyi iyi g<irobilmek, 
dualarda kö1 kanununda ~laJln ıio Pirade aları ile miieterek hoş görebilmek hunda şarttır 
edilmiı olan bu buıuıt bilküm bir gardenparti vermeQi karara ve esastır. 

. • " almıe ve bo gardenpartinio em D 
lerıo go:ı onüode boluod11rulma ıaliodeo güzel 90 eAleoceli 01 iin geldik. Yarın gi<leco-

Ne goçıııi~ ~on giirılerine 

yan. no gelecek acı giiıılcri 

diişiın. 

Hayat, hudur. Böyle gelir. 

Böylo geçer. 

Dikkat .. Sovfrili okuru~ 
o • .aı I'! 

cum; dikkat .. 
Sarp yorlerden gc\\İyorsıııı. 

.Aynğın kaymasın. Kayıp da 
incinme8İU .. Sonra sana. ı.ıtı-

81 hueuıunua bihlmum mahkeme t ması için oimdiden 9alıemalsra giz. Golenlerden ka.la.ıılar var-
lere ıeblili icap eder, 'baştanmıotır. mı' rap verır .• 
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1 7 Ağustos ı H 3 9 Perşembe 

içel bölgesi yüz
me birincilikleri 

YEN l MERSl1' 

I s]{en <] ertında 

Yüzme müsaba
kaları 

Barem kanunu 
• • 

Sayfa: J.._,, '

ıı Güney Yurdda .. 
-FOLKLOR-

ıza mesa ' Atalar Sözü - Oeyişel 
Geçen Pazar Giinü Yapıldı lskenderun Halkevtnin 20 

Ağustosta bütün Haıay sporcu 
ları arasında tertip etmie oldu· 
ğu yüzme müsabakalarına mü 
messil olarak bölgemiz su spor 

Ma ~iye Vel\:aletin in bazı rlaclığı 
izalınameyi aynen 1 

-UO-

Derliyen: ~ait UI"' 
Heı·k~s dengi dengine Müsabaka)'l yüzlerce halk seyretti 

neşrediyoruz Yazan: ABAÇ ları ajanı Edip Buranı davet et· 

C Ü - miştir. 

* Hayır Rovıne.z. 
* Hasta hali mi sorıu':!ııı· 

. . . ,·o' umartes! g nu yapılan höl han değer) onları baebaea bıra 
ge deniz birinciliklerinden sonrR karak oradan slviıtim, varsınlar ~poıcu/arımızı Dünden artou -.... 

m 

GD 

.... 
o:ı ... 

* Herkesın e~cğınıo • 
l 11ııf. 

rulduıtu vere han ynpı 1 
!:> • • }ıe' pazar günü akeamı da idman bir birlerinin sonsuzluğuna inan takdir terfi müddellerinin mebdeinin bu 

rurdunun deniz kolunda bölge dırmaQ'a çalıeeınlar, Bım gençler kanunun neeri tarihinden hesap ~ 
mız ve Se1han bölgesi ıüzme arasına daldım Baların kurtulueu delayı- olı..1nacaA"ı taıırih edılmie oldu 1 ~ 

as 
&: 

CD 

.!ıC 113 

.:ıo c 
& o:ı ·-

* Hovardanın şn~kıoı 
ra:ı gi\'er kıq günü. o:ı as c:ı as - "" 

e> 6 as ·- as 
:1 N ı... - s.. • v ~ )~ 

birincilikleri seoimi rapıldı. Su sporlaı· ajanı siyle 24 Temmuzrta İskenderun ğundaıı bu maddenin tatbiki ı:::ı 
•. • Bu gün Ed ip Boran telfteta da rapılan Ha tar kupası yüzme 8 t~mmın 1939 tnrihinden enel i 1 

cc .!::: o ·-); ~ E-ı ~ 

150 600 

as -::a ~ ~ CQ ~ 
60 660 

* ilan\ damarı çatlıılll ,. 
• k~ 

* Hesabını bilmi)'·on 

Saal henaz on bee deniz sa~a sola emirler 9eriror. İ müsahakalarında İçel ve Seyhan geçen müddetlerin n:ızarı itiba 2 
kolunnun altı, üstü tıklım tıklım - Sen soyun, sen de kuı·ba ! )'Üzıne kafilelerinin gösterdikleri re alınmaması iktiza eder. 3 

125 500 
400 

GO 560 
60 

sap clindon"diiı:ıer masnt. 
r 1 

* Hesaplı baş nğrıınnt· 
geno kalabalıQ-ı ile dolmue. Gü A'atamaya gireceksin haydi dur 1 intizam 9e disiplin takdire eayan Madde 3 - TeekiliH kaou 
neein rakıcı kuvveti bile biraz ma soyuu Muzaffer sen 60100 görülernk Beden Terbiyesi genel nunu yapmıs olan 9ekdlet ve 
sonra ıüzmelere girecek bu ma sağafoni bulun neticeleri 

1 direktörlü~ünce bölge ler baekan idarelerin maaşlı hizmetlerine 
gençleri gölgere kt.toıramıyor . j sörlüyecek Del Atı Eoeu de eata l lıklaı:_ı dol~yı:'i~le sporculara le ait k &droları ıeekildt kanunları 

B b · · · .. I · d · Q kma d. h I M eekkur edılmıeur b 1 a ayığıtlerın goz erı enız I ı ya mer ıven azır a u 1 · na ağ ı cet9ellerde ve te kilih 

d~ ~a~ırlan.an .'~zme eatl~rına: harrem AQ-abeyiıı . nerelerde '? Ticaret ve Za~ire Borsası kanununu yapmamış olan ve \e 
dıkılmıe loın, ıçın kaç sanıy~de I Basan Dayı kareıkı eatda dura kaıet ve idareltJria maaelı nıe 

kao tur yaparım'? Bir ha~l~d~ cak hakemdir'. Kendine söyle1iu f encümen intiha~I yapll~ı murlsrıua ait kadrolorı da 1452 
ne rol alırım? Serbestte bırıncı - Ha seuı ararordum i ı.ısıyılı teadül kaununa merbut 
oıkarım ama kurbalaQamada bil dire bir gün a9el güreşlere . 15-8 939 •.aribinde yapıla~ ikı sayılı cel9elde f t zıh bulu;J 
memki gibi kuruntularla rarıe de beraz kerdonla kendi bor Tıcareı ve Zehıre borsası encu maktR idi. 
saahnı beklirorlar. nunda takılı duran k~onometre men intihabatında ara· Bilumum vekillet ve idarele 

HakikıHen bu gün her ge ri boınuna geçirdi. Zorun ne nıo ekseriyetil.:t Murat Ergir, riuin daimi üoretli hizmetlerine 
çen güne beozemiror. Hissedile a çocuk deEeler. Bu gün de Edi ~hmet Gönen .. Şefik Kaya~ Sah ait kadrola rı ıse, her sene neşre 
cek bir he1eoan çenberi bütün lbin vanına sokulunur mu'? iete 

0
r1

1 
Podşa ,kReşıSt Rastgeldi, Seyfi dilen büdce kanunlarına baglı 

denız kolunu kasnı:ıklamıe. lıer adamın boınuna boyle kordon seçilmiolerdir. (D) ve (E) iearolli cel9slrle gösıe 
. .. l Qay, ev et umer Azalıklara 

keste belli olan bir teıae'.. gözle dolar ... , rıliyordu. Yeni kanunun (9; un 
~örül.en aeırı süra~ var. UQ kitıi Saat 17 SBndallara dolan FÜ i (glence yerlerm~ed alınan cu maddesine göre bundciu sou 
lık bır arup renklı mayolarını zücü grubları eatalara taeınıı , ıra, 
Qtkarmıelar, ÔIQÜ&ÜJorlar. Ötede JO!'. resımler A - Alehlmum ma3elı veya 
20 kiıilik bir halka geçen yıl İs - Yüzücüler birinci eafa i t daimi ücretli hizmetlere ait kad 
\anbulda fÜzme birinciliklerinde sandallar geri gelecek ' Maliye VekAleti Tiyatro, si· rolar teşkilAt kanunlarına bagla 
gördüklerini belki rüzüoü defa iskeleye boe gelen sandala nema ve konserlerden alınacak nacaktır. 
anlatan 100 meıreoi trfan Demir bilmem kim itti de atladım. 1 damğa, tayyare, belediye resim I B - Muvakkat müddc ilerle 
hını nefea almadan dinlirorlar. Kareımda antrenör Cevat füıtüo; leriyle daruhlcize hissesinin mik ' ifası icabeden 9e daimi mahiyet 

SaQ-da mukavemetoi Türgut de benim gibi bir kronoınetro tarıoe ve suret istifasına dı:ıir ~ arzetmiyen hizmetlerin büdı•e 
Köle elratını saranlara gülerek ur. Sağımda Hicazi oturmue j ola.o k~n~?un tatbik seklini gös kanunlarına merbut (E) cetvel 
bu aene burada de~il ra Türki Edip önde boynuna bir krono ~erır bır ız..ahdame hazırlamış 98 lerine dahil tertiplerden alınacak 
rede bile birincili~i kimse1e metro dolamııı üstelik bir de def ız~h~ameyı ali\kalılara tebliğ et 

1 
kadrolarla idaresi caizdir. 

vermek nirelinde de4il dire oev ter. kalem tarmıe mıetır. . • 1 O - Rüdc;e kanununa ba~lı 
reıiodekilere kendine uakadar' Şata ranaetık yine Edibin Terfı 

1 
(D~ ~el9elı yalt1ız odacı, kolcu 

emin oldu~unu anlatmata oalıeı konferansı baetadı· l~el Münakalat 9ekaleti ms- bekQı, eHak müteT.r.li, gemi mü 
ror. Bütün bo kalabalık arasın - Dikkıtf kronometrolar hi murlarından Zeki Zengin ve KA retıebatı, ücretli ı-a aidatlı talı 
da (kulakll'rın çok alışık oldu rinci ve ikincilerin derecelerini mit $dntürkün maaşları 14 lira sildar, daktilo ve steno gıbi mü 
au baQ'ırmasına raQ'men kimse \eabil edec~k .IQ~l bölgesirie Ser dan 15 lirara çıkarı!mıetır. 1 teferrik müstahdemlerle ~akil 
nin aldırmadıQından anlaeılau) han bölgesı bırlıkLe yarışları J'8 s· C) t t L 1 usıtalaı•ıkadrol ırını1 inhisar ede 
bir aeı rükseıiror. deniz koıu paca~ız takat birinciler, ikinci• IVıS a a ıOŞU an ı cektir. 

nun emektarı te deniz kurdu ler a~rı ayrı tesbi.t odi!~~ek • Yarıe ve islAh encümeni na 1 ANKARA MESKEN ZAMMI 
k•pıan delAh: Haydı (160) metrecıler kopeete mına Sivasta rapılacc1k:sonbahar I MESELESİ 

- Her cocuklar re rarıelar baeladı at koeulı-rı Eylôlüıı 10 ve 17 1 Madde 10 - Ankaranın bil 
daranma1ın .. Kenara rabu ke •.• inci günleri yaı:· ılacaktır. Her hassa mesken ihti 1 acı bakımıu 
nara . Hep bo1alarını sııırdıoız 100 metre serbestte ı4 kiei 1 
karıklarda hal kılmadı her Fet iQiode 1,15 de İrfan Demirhan hafta dört koeu vardır. Bu ko· ı dan hususiyeti nazarı dikkate 

eularda kazanan atlara bJyük alınarak kanunun (10) uncu mad 
hi 150 kilo gelirsin bir de san! birinci, Ya3ar ıkinci, Barbaros ikramiıeler verilecektir. Faıla ı desiıle bazı eeraiı dairesinde 
dala raslanırorsua. Fe&hi oralı: üoüncü A k 

ı 
malümal Veteriner müdürlüğün D arada bultınau maaelı me 

bile detil sandalın birine aban 200 knrba~alamada, 6 kiei den alınabilir. murlara muhtelif derecelere gö 
mıeoocuklara Mazharın earkısını iQinde 3,35 de SelAhattiıı Gürbüı 

1 

re mütefuiı bir eekiıde muvak 
ötretmekle meegul birinci, Kemal Mete ikinci Ô 

Saat l6 deniz kolunda ikinci 40(\ Rerbestte 6 kiei i~inde lüm ı kat tazminat veı ilmeııi esası ka 
bir kalabalık grubu doldu bun ı 6'49 Turgut Köle birinci 7,335 Mahmudiye mahallesinde bul edilmielir, 
lar Adanalı denizciler imiş Ada J Yaear ikinci Orhan Köle üçüncü An karada bulunan ınaaelı oturan Liman eirketi romorkör 
na havuzunun henüz motoru 100 ınrt üstü 6 kiei ioin memurlara hangi derEıcecıe ne makinistlerinden Mehmet Gıi9en 1 

gelmedilinden Qalıemadığı .için j de 1,31 de Abdullah Ekinci bi mikt3r mu9akkat tazmı·nat "orı· ı,,. dün sabah saat 7.30 sıralarında T , 

onlar da Serhan bölge birincilik rinci 1,32 Kemal Ertig ikinci Sa cehi aea"'ıda derece 1 Liman şirketinin altındaki ga:d 6 K sırasiyl~ 
lerini Mersinde rapmatı karar ip üoüncü 

noda ~ar iomekte iken kalp ıek gösterilmietir 

4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

100 
90 300 
80 2G9 
70 210 
60 170 
50 140 
40 120 

35 100 
30 85 
25 
20 

75 
60 

14 15 50 
15 10 40 

30 
30 
22 
22 

22 
15 

15 
15 
15 
15 
10 
10 

4GO 
330 
299 
232 
192 
162 
135 

115 
100 
. 90 
75 
60 
50 

* Ili>rcke gibi. • 
* Hergele gibi. 
"" Ilaın olduran. 

-1--
* İğneyi kendine diirt te 

çuvaldızı ole i>yle diirt. 
1 fi * İte dalanmadau çıı 1

• 

clolaumak vokmi.. . 
* 1 ti <.Hc.İiirene' sürdiiriır 

ler. 
* lşliyen ıleınir ı~ıldM· "Z 

* İt bok yemekle delll 

bulanmaz. ı 
* lğrıo ile kuyu Irn.1.ı Jııııı 

oldtıılu gibi gene knzıınc çe ikıi * İt iin•t· kervan geçer"ti 
sadi buhrbD 9ergileriııe tabi de * htiyeno ürmo.von 

1 

A - Hı;r ay memur maııel a 
rma ilaveten tadivesi ıazımgelen 
bu mu9akkat lazmiuat euelce 

gildir. makbul sayma:.dar. ~ 
~~~~--~~--~~-========:..::::======~~ 
TAU1HT.Jil: 

Can kurtaran atlar 
Yazan: Vr. Hüsameddin Karad3ı , 

Memed Ali Paea Mıııırda lilerkaJaden çıkace~ı sırada ~{ı, 
kurdu~u yeni hükılmatin gittik menlere gelince kapılar kaP 81 

1 ıı' ' Qe kunetlenmesini ve servetin:n oak, bunların Üzerlerine 11 
artmasını arzu ediyordu ·Bütün aoılacak. Bu suretle bütao ~f,d 
düşünceleri bu hükümella dahil menler imha edilecı:ıkU . MaıJI , 
ds ve hariote nüfuzunu herkeEe , Ali bu karftl'ından pak aı ıcifll 
tanıtmak idi. Halbuki Mısırdı · seleri haberdar elmieti. 

11 
ta Sultan Selim zamauıudanberi j MemAd Al i kararını otdıJ~ 
devam edegelen Çerkes köle· gibi latbik etti Töron bitiuce dl 
menleri do M.,med Ali hüküme· ş1rı oıkmasıada mahzur oıııı: 
tinin knvvetlenmesini istemi- yanlar çıktılar. Sıra köleıneııfer 
yordu. 1 geldi~i vakit kapılar k ıP 80d0

1 ' 
b1 

Kölemenler Memed Ali pa Ateş başladı. Bu hAdisede 
şanı o Mısırda kuvoet 9e iktLar den fazlll ins&n telef oldll· iB 
nıo arltığ1111 görünce canları sı Kölemenlerrlen Eınin bet ,ı 
kılıyordu. Buolar Memed Al iıl' n mınde birisi başka bir Qare ~ıe 
kunetini kırıp günün biriodo madıQ-ını görunca atını özelli 

11 
Mısır idaresini yeniden ellerine yerek kendini kaı'e diurıodll 
almak için fırsat gözetiyorlardı aşağı altı. 1 ı 8 
\femed Ali de bunu biliyor ta I Emin bey yere yaklaell~ 1 i 
görüyordu. Bu sebeple bütün rada ayaklhrını ku9vetle aıeoit 
kölemenleri ortadan kaldırmak 1 lere basarak kendisini atıll ';, 
9e Mısırda rakipsiz o:arak hü 

1 tından yere almıetır. Bu s&Jrc~., 
kü:n sürmek oarelerioi arııetırı I yukarıdan aşaalı almıı otdıl r .,,, 
yordu. . . hızı kendi ha!ıkında d~fet~' af 

Memed Alı lllhayt!t buna da At ise yere düeer düeınez ollO 1. 
bir çare buldu HicazJ1 isyan 

1 
tür. Emin beyin baı vurın&JI :ı, 

eden Vı>hhubilerio tenkili icin 
1 dıığo bu tedbir böylece rntı' 11 r 

Mısırdan Hicaza bir ordu gide· ! kıyetle sona ermiş va caıııoı ııııı 
cek idi. Ba tedip ordusu Memed 1 tarm~ettr. Emin be~ b8Jst

10
, 

Alinin oA"lu Tosun paşa kuman ~ bu at ,;ıayesinde ve kendi 0.a
8
18 

dasıoda idi. Bu crdunun 1226 rel ve binicilikteki rut>hareUf t 
. f b . . c 1 k a1ı•1 

senesı sa er styırıın eeıncı ıu urtarmıeur. Emin bet ., P ·A, laıtırmıelar. Kolda bir karnae Hicazi sahilde oturan seıir v ----

madır baeladı. Misafir sporcu ci kalabalı~ına mağafonla netice lesinden düşerek ölmüetftr. · 
lar rerleetiriliror. leri anlatıror. Alkıe sesleri eata 

Adana kafilesini Serhan böl kadar geliyor. Geneler alftka kar denizin dudağı oatlıyormu çatlı 

1 ,,,,i 
l• H ~ 1 • ma günü hareket edece~i delisi ' dan Şam tarafına fırar .et 0 
ıman auer eri ar vasıtasiyle halka duyuruldu 1 De<'let hizmetine girmie ti sO 

Limanımızrta bulunan, Türk Ayni gün Kaı'ede Lüyük bir tö 
1 
radan paşa olmuetur. 0111 

aeai ao sporları ajanı Rafet ile eısında rırtılıroa çalleırorlar, 
anterenör Cetal getirmieler. İki Şatta eeçebildi~ime göre ta 
ai de Cakurovan10 ihtirarlama rasada İlbar etrafını oevirenlere 
rın her dem taze eski sporcusu bir ee1ler anlRhJor. Necip Er 
dur . Onları görünce Mersinin gün, liman reisi Zıhni KoQak 
her dem tazeleri aklıma geldi ve o zamana kadar görünmiyeu 
te göztlmle etrafl aradım luhaf güreş ajanı Muharrem YeQln ve 
deeil mi ne Muharrem Aalaber daha seoemediQ'im bir kat kiei 

• tar, ne Jı}dip boran ralnız tara ltbayı diolirorlar. Bir iki defa 
eada Hasan Darı tekerleme rap sahile eavuemak istedim Edip 
makla meıgul uıulcacı" sokul f Boran, krooometr~ye dikkat di 
dam ve kulaQına hsıldlldım. re baQ'ırıyor, Bu gun bu püaküi 

- Darı Adanadan Rafel lü iei nereden boynuma doladım 
aelmiı, aana da madalfa getir 'ı diye kendi kendime kızırordum 
miı aen hail oruyoreun :.. 200 serbesı köpüeteıe 

SözQmtl sona erdirmeden! (dikkat) marı 
Rafet, Cetal aeldiler, Darı ile 200 serbestte 5 • kiei içinde 
11rmae dolae olup öptietüler J s.6 da İrfan Demirhan birinci, 

Ne de olsa eski dostturlar! Yaear lkiuci Mehmet üoüncü 
kahveler aörletildi. tş denize ve • 160 serbestte 6 kiei iQinde 
denizci1ile dökOldü j 27,30 da Turgut Köle birinci 

Jeliknıpavra, Usturmaça, 40,44 Kemal Mete ikinci .t0,45 de 

ror. Hatay yüzme müsabakale 

rında ikinci gelen bu gencin de 

vamlı oalıeırsa bu rıl Türkiye 

rlizücülüklerinde birinct gelece 

Q'ini şimdiden müjdeliyebiliriı. 

4x200 bayrak yarıeında lr 
fan, Kemal, Yaear, Turgut takı 

13,44 biriı ci Mahmut, Zekeriya 
• 

Kemal. Barbaros takımı 15,35 

de ikinci Türk ba~!'ak rarıeın 
da Abdullah Ekinci, SelAhaUİn 
Gürbüz, f rfaıı Demirhan 6,58 da 
birinci 

Hava karardı müsabakanın 

sonunu teşkil eden su topu 
pu gelecek pazara talik edildi. 
Genoıe; dalgaların akışına kol 
uydurarak sevinç tempolariyle 
sahile doğru "yilzürorlar. Bizler 
de eatda dolmuea bir kiei nevi 
inden üst üsle 9e arkaya sıkıe 

pupa mapa gibi bir sürü denizı Adil üçüncü 
iatilAhlariylı) geomiee daldılar. Arslan Turgut Köle deniz mıra çalı1ı1oruz 

O. Abaç (geçmiı zaman olurki hA1a1i c ejderi gibi maeallah rüzerkeı:s 

fürkAn ve Alman Neti upur ren yapıldı. Bu töreae Mısırın 1 Ce9det paea, Abbas p8'
8 

.,11 

ları Er~ani madenine ait kok bütüu ileri gelanleri ve bilhassa. vali!i.ti zamanında Mısıra ~1

11 
kömürü tahliresine devam etmek Çerkes kölemen beyleri kAmilen Qinde Emin beyin kendiıiı>1

01 
ted;r. Yıne Türk, Doğan vapuru ciuet edildi. mıe olduğu ıeri aörmüetür· oı' 
da Ddvlel Demiryollarına ait kö Memed Alinin kurduıtu tu · ıet dık ve Jilkı~k bir dıl 00 
mörii 1Joe3ltmaktadır. zak tören bittikten sonra duet- ·rinde bir divar olup irtifaı ~ 

~~==~""=====~====~~===7"' ııtıı 
193 (\ d d - bir metre kartar oldu~u tB iiı 

tJ a en Yen j h 3 İ89 edilmietir. Ol vakitten kaltı>:eıı' 
ti1arları Emin berin bP b• ;ı> 

Güzel lzmirin enternasyonal fuarıdır tini tasd ik eylemielerdif· :~B 
Tamami;rte modern zevke 9e sanata göre tanzim edilen boy binicilikte olan yüktıe cJ•' 

1939 İzmir Euıernasyonal Fuarına büLün yurıd a şlarımız 1 harellerine gtlvenerek ötle 1r1t
1 

davetlidir. . bir zama!lda börle bir ç 

Yenilikler, cazibeler, sürprizler, karlı aite 9erie te .oü
ten~<'!İ el}l~aceler Fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli 
ve ıstıfadelı zamanlar geçirtecektir. 

20 A~uııtos 20 Eylül arasında güıel İzmir ve fzmir 

düeüamüe •e baearmıetır. ae" 
Kölem enlerin kü1Jllk.ltllı 00r 

beri yalnız cindilik ve ~.sı JAbııııl 
lu k öQ'reııirlerd i. At ve sıı~b ,rdı 

Enterua11yonal Fuarını her halde zitaret ediııiz. 

. 1 -:- Deniz yolu ile İzmire gelecekler iç;u gidie 
bıletlerıode % 50 tenıilat yapılır. 

1 

!anmasında QOk mahııretıer1 '.,,,~ 
geliş Bunların kendilerine 8'111r 

1 sus ma1ez bir atları urd~· sıt• 
2 - J?.e9let Ilemiryolları tarifelerinde % 75 tenzilat ya 

pıhr. 15 gunlük halk ticaret lJilotleri : 

1 inci Mevki 2 nci Mevki 3 OncQ Mevki 
17,50 12,50 8,75 

karulla satılacaktır. Bu lıiletler:e lzmir Eotfirn11syonal Fu
arına uıl'radıktan sonra bütün Türkiyeyı dolaeabılirsıııiz. 

l 
I atlarını Arap aılarirle bırlel 81;f 

1 

rek kuv9etli ve çevik aııa.r 'l)ıı• 
lirirlerdi. Ba atları kendı ~·ti' ' 
rınca da lerbiye ederıerd 1 • r) 

1 sırda kölemenler· müok8r~: ıt 
dııktaIJ sonra bu atların 

kası kesilmiıtir. 

1 
rı.. 

1e 

1 
~ 
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Ankara 
aadyosunda 

Bir harp vukuunda 
çocukların korunması 

mi]==============@] l A N 
~:lERSiN 

PiY J\SASI 
Umumi mağazalar Türk Anonim Şirketi 

Sermayeai: 2.000.000 Türk liıaıı 

._.. --·---

- ......... C>+- . 

e., 
rtinkü profram 

a- 16-8-939 -
\ 

r&rlc. 
-.. •ye Radyodifilzy~a 

,--.... TOrkiye Radyoıu 
'Radyotu. 

Btı gün d\iı1ya yeniden bir 
harp tehlikesi karşısındadır 
Büyülı harp ıonundo : 

l 
!I PAMUKLAR 

Klevland. 
Dağmalı 
Kapam•h 
Kozacı P. 
K1tma 

!)ALGA UZUNLU~U 
l8a9 

l.~ ID. 183 Kcı. 120 kvv 
~~Q 19,7( m' 15195 Kca. 

~~ ... T. A. P. sı;rn •. 

Almanynda 1,500,000 öksüz 800,000 
malul ve Fransada teclovisi imkansız 

50,000 çocuk vardı 
kca. 20 Kvv. 

PtflŞEMBE 
171811939 

1920 de_ ~lmanya\la , bir taraftan çocukların ekseri-
) 2 

30 
w 1,500.000 oksuz ve 800,000 ya disiplinden anlamamaları 

' Proaram alhl k d H t • ı 12.35 Türk müziği ~~ . l _ çocu f var ı. . 1 ~rp 1
3 ~- 1 büyük bir dert kaynağı olur-

1 

~ ~ ... - Mahur peşrevi ~nı goren, ld ransız v~ :~e~ erın 1 ken, diğer taraftan, bu gibi 
·:

1 

A.rif bey Mahur şarkı Se- e ayknı hyı a, rtgkerel .ı . end~ln 'ailelerin çocukları istismar et-
•ı e d gere ru an a ı euavı e ı - fkl · k k .. "1" d J 

l, ~rmak derdinak eyler. miyecek bir halde bulunan\ ı · erı Si sı goru uyor u. 

ı~karb 
K. kötlÜt·Ü 
Koz" 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPAGI 
Şark 
Aaadol 
Aydınla 
Yıkeamıt 
Tiftik 
Keçi kılı 
Koyun derisi 

'liıııııŞe;ı~ içli Mah~r prkı Ala 50,000 çccuk tesbit edildi. Ci- Bu_ vaziy.et. ~ek~r ttk~r 1 
1, ile o~rıısu destı emele. han harbine girmiş olan bütıin olm~k ıızere ıkıncı. bır talılı- . 
~r l'le fik Fersan Mahur"şarkı memleketlerde, çocuklar vaktin ~eyı zarnri kıldı ~ı. grup ha . 
~, . ~ yamt hasta gö?u~. den evvel mektebinden alma-t lı~de !.apılan tahhyeden hem 1 BUÔDA y 
1, tı;.ı· - Santur ta ksı mı. ı·a k, tarlalarda vtya endüstriye ı daha gııç hem daha paha hy:ı Buğday ıert, .. rk 
~L e Rast şarkı Çalıma sevkediliı .. ""mesela 1917 de yal mıloldu. 1 Diyar Bakar ~efed '· · · 1 e. nız İngiltere'de 700,000 çocuk Bundan sarfınazar hır de Anadol 

=.i§J 

Ku. 8. 

41,42 

40. 
;i7,50 
37, 
15.25 

yok 

> 
> 

50 
49 
53 
80 
110-130 

1 
ı 

Posta Kutusu : 77 
Telefon Numarası: 4 
Telğraf Adresi : Umat 

MERSİN ŞUBESt 

İnşa edilmekde olan Uınıımi mağazalar Rina v6 tskııılesi 
~k~al edilirıceye kadar Şehrim!z muteber tüccaraıımm ılopo 
ıhtıyaçlanm kısmen olsıı•ı tcmın maksadile Karam:ıııcılann 
eski mağazalan 1-Hnziran-93~1 tarilıinden itibaren isticar oei
lerök depo ittihaz olıımımştıır. 

lş mevsiminin hnlı1li münasebetile Sayın tüccarın mal-
larını en müsait ve menfaatlı şartlar dairesinde kabule b:ış
layan mağazalarımızın işhıı depo dahilindeki şııbe müdürlü
ğüne müracaatla şeraiti öğrenmeleri menfaatları iktizasın-
dandır. 6 10 

i l A H 

içe1 inhisarlar mü~ürlüğünden 
55 idaremizin ınersin ' 'c lası·a amhaı·ları idn • • 

1
deuizdeu ' 1e ka~·adan bir ~ene z·11·fıııda mersine 
~elecck ve nıersınden uidecek olan tuzdan cra,· rı ~ CJ ~ • 

4,3i ,5 ı tahminen ı fı ,ooo ton vaprak ve manuıl tütün 
4,37,5 . k' . . . l ' ıç ı, ispırto 'e saır nıaııw ve gayı·ı ınamul emtca 

ve eşyanın : ~ a·ı3.oo Memleket saat ~ya- iş başı e<lildi. Harbe girmiş fa. tahliyeye ta~i. t~ıtulmuş 1 Yumuıak 
lı,j Aııs ve meteoroloji halıer- olan bütıin memleketlerde ~la~ı _çocukları . ık!ncı, hatta ~:'."li 

· çocuklann cezayı istilıa m eden uç uncu hır tahlıye ı le 117.akla- KEPEK 1 - - il er hangi h i r is k c 1 cd en - ıııa vııalarUan alı-
~ •3.ıs.14 Muzik ( Karışık suçları korkunç ölcüyü hul- ra .sevketmek icapeııi. Zira ince 2 ıııp iskele iizcriııdcki \'agoıılara ve '.Ta istas 

4,37,5 
3,25 
:~.25 

lllrn) _ Pi.) du . emmyelte olduğu sanılan yer- Kalın 2 
19.oo p. ;ıı;.. R " A .d f ler, askeri vaziyetin ani değiş yondaki vagonh\l'a \ 'C yahut ista~yon aubarı 
l 

ı o.,ı am ugun vrupa, venı en mesi - " d b"rd l · 'd · b ıı... 9 05 M ·· ·k (o tı b-
1
- b. k t ka ·

1 
k' ynzun en, ı en nre tay ARPA na \'e va ı arenm an arına: 

"C!l • uzı pere .er- u un ır ı ayı p ıva~ ·ıare ı - 1 "' 

1~me parçalar Pi.) olan bir harp ihtimalini~ telı- d' ıucum aıına maruz kal- Arp• Anodol 3,75 ı :! idaı·e aııbarlarıııda her hangi hir iskelede-
' :30 Türk müziği (Fasıl didi kaı-şısında bulunduğu için, ı. ~:İ~t Anadol 

3 3
k·

75 

1 
ki mavnalara \'e ya islasvondaki HH_ .. roulaı·a 

lt) . bir harp takdirinde çocukların 1 Bu sefor, çocuklann ha·va yo - .J ,_, '20. 15 Konuşma ( Ziraat ne suretle muhafaza edilebile- ~ombaıtlıman.la~n~ alıştınlrna ç~;.ı.~erli 3.50 ve ya istasyon aıılıarıııa : 
) ceklt1ri meselesi günün davası an ~e kendılel'mm alıştıkları Mısır ~~k 3 - istasyondaki \'agonlaı·dan Ye :va isH\SYOH an 
2o 30 halini aldı Harpte çocukla- ı· muhıtlerde bırakılmaları düşü l b d. ... • rı, A· · Memleket sa~t ~ya- . . · . . .. • _ . nüldü. arın an hCI' hangi bir işkeletleki ıııavııahı.. 

~. Jaos ve meteorolojı haber r:ı !u.ısu~ı hır ıtına gosterılme,. . . . . pRlNÇ \ ~. • sı ıçın ımkanlar araştırmak, AnC:k, .bııçok şeh~r ~e ka Pirinç Maraf 22,23 1'11 \'C ya idare aııbarlarıııa ve ya iskele iıze 
2Q .: " . . umumun tasa ve kaygısını saba de"ıştırmek netıcesınde, " Ceyhan 19.20 ı ı·indek.i \'agonlanlan mavnalara: 

~, . ."so_ T~rk muzığı . reşkil etmektedir. Bu bakım-f t~pany.ol çocuklarının btiyrtk Suıam 14. , Sad' . Neveser peşrevı. dan her şeyden .,,·el tayyare•bır k.smı, yurdunu, yuvasını Ketea tobumn yok ~akil istif işleri idarede nıe\'CİİI şartmmıe 
~r~ ıı 1.ettın 1 

Ka
1
ynak Nlrdeveser, hüc~mlanna hedef ol~ak CYibi ; kaybetti. Bunların çoğu, artık Burçak » , siue göre 15-8-93 9 tarihinden itibaren ( 15) u:iin 

'.lil '1 cran a ıarap o u sev . " ıanne b b 1 red l Kut yemi 4,50 "'-' l: lbüyıik bir tehlike karşısında . ve a. a ar~~!n .~ . e ° Kam da" 4,375 müddetle aı;ık eksillmeye konulııııışltır. 
~ 'i1!oman Nihat Nihavent şar bulunan şehir ve kasabalarda- dııklanııı bılmedıgı gıbı bırçok FHnly• şork ayak 9 1ı ihale 31· 8-9 9 peı:~embe günü saat 11 de 
4, ıne hu yıl ada sensiz. \ki çocukları korumak ilk plan- anne ve babalar evlatlannın ,. Aaadol s, · .. _ Keman taksimi. \da yer almış bulunuyor. nere~e ve ne halde kaldıklannı Nohut ı•rk mersin inhisarlar ıııiıdiriyeıiııde ıııiıteşek.kil ko-
~~ ~edeni Aziz ef. Hicazk~r 

1 
Hususiyeti olan bu sahada ,bılmıyorlar. . . . M;~ci~k·t:k 4,50_5 _ : ınisyon tarafından icra k:ıhuacaktır. 

6, Va.z geçip nazü edadan. '. İspanyada elde edilen tecrübe Halen hır ha~p ~akdmn A d ı 9 ı S · · .. k ~ ·1.\ l ltilt ?.ekaı, DOOe llicazkAr yiı- ler, birçok bakımdan ö~reıici . de . çocuk la nn emnı y~tı mese- B6rİİlce .. 
0 

1 ~ artııaıııes 1111 gomı e · Ye ta 
9 ı u 1 a ıııak is-

?, Sernaı Bül bül gibi pür. ıbir mahiyeti hıi1..Jir. l lesıyle en esaslı hır surett.e Bezelye 1 y:k teyenlerin idaremize ıniiracaat etmeleri \
1

e talip 
,. · . - IlicazkAr saz se- ispanyadaki sivil harp, bir meşg~ıl olan memleket, İngıl Bakla 3,50 lerileıı kanuni evsafı haiz b11lııııaıılarm viizde 
1 , ı. 1 denbire pa ıla mışlır. Bir milyon 1 teredır · Bu maksa ıla memle P atat•• yok ve<l i lı ucu k ııislıe ti ııd e kamı ni ııı n vak kaı • te ııı i 
"iıı ı\lıııi ef enrli Rasi şarkı Se n rı fusu olan Madrid şehri' sa- ' kel, biri tehlikeli, biri bitaraf ; ı3.t akc~j olan 7 8 7 '5'l 1 i ra vı haııı ile ıı , ıııezk Ur 
' , ~~nla Ç;\k oldum. 1 balıleyin gözünü açtığı zaman' biri de emniyetli olmak üzere ÜZÜ il • • ~le :_>! bey Rast şarkı Zahiri 1 bir ha~ Sa hası ~ıalini a ~dı~ _ I üç bölgeye ayrı im ıştır, Ô•üm Antep yok gü il Ve saatde ili İli 1İriyel1111 izde lı u lı ııııııaları lı ı -
IO , ""kıp. nı göıtlu. .Teh lıkeye gırmış 1 Resmi plAna göre, tehli- : ~:::-mı.:.. " Zil ili ıı ih'iıı ol 11 il tı r. 1 5 --1 7 19 - 2 1 
~ ~elik Fersan Mahur şar- olan bıı" şehrın çocııklannı mu keli bölgede bulunan bütüıl KAYSI • 

1 -------------"!-----------
~ yine günümüz gedi h~faza ve ~~niyet altına almak 1 ~kcuklar ve bu çocuklarla bir K'Y•ı kunıan J••· \ j l A H 
~ı .. r. ıçın göz oııunde tutulan ted-ılıkte lohusa ve memedeki yav maca 17. • t 
'lfı ~ · . - Mahur şarkı Saba b~rlerin ~e~i de sathi . bir ma-1 rula~, b~ra:lan alınıp kısmen Çekirdelili '1"81 İObİS8(l8f mudürlüg" ünd80 

2 
edadan neyam. hıyette ıdı. İlk tedbır alarak emnıyeth bölgede bulunan Malatyl ! 'la~ ~·30 Konuşma ( İktisat düşünülen şey, ile 14 yaş ara.lköylere, kısmen de çocuk ko- Bıdem ,;elıinlek ! ihalesi ı .. s 9 .9 liirihiude yap im k iiz+ır~ fln. 

ie· a kı'ına\' ltthmiıwn 10.0'-.0 ton miktarında 
21 

• . s~nda ~la? çocuklann lıocala-1 \onilerine yerleştirilecekıir içleri 'ııı 
21 

·4'> Ne~el~ pl~klar - ~· rıyle bırlık~e sınıf sınıf .şehri} Daha şimdiden bu gibi Ceviz kabuklu kl. 
' l>ı ·~ Muz ık ( Mo!lodıler terketmelerı olur Bu tedbır alı çocuk koloni !erinin kuru iması • iç l ıı Z ıı il 111'' ı O U 1 Ş " rltıı me~i ıı e iP • f · k:ııı id ·ı t e Mil· 

2
· tıırken, çocuklan yalnız tayya 1 na başlanmıştır. Bu koloni- Bodem iç tatlı 85 1 b ı rl a rıııM, ve~· a ıırn v ti il~ 1 .ıra ' ve Y ~ gt>lllara ıı ak i 1 
~ .()() Müzik (Küçük Or- re tehlikesinden uzaklaştırmak 1 ler. ev el~ birer t~ıil b m pı ola d ~ ••• i \ • i~ 1 iri işi ili il IUIH ak L a 1 i lı a,, si "'ez k ur g ii il ı ltı 
~' ı._~ Şef: Neoip ,Aşkm) değil, aynı zamanda onlara.ırak tecrübe edileceklerdir. Ya Çekir ' tatlı ı 
'il'- ·~ulZ Valth D ed k , acı 1 

icra k.ıhrımışt•r. '~la er ans en tahsillerine devam etme im- pılmakta olan resmi neşriyat Yea fııtıii i ~ , R..:h (Fokstrot) kanı bulunacağı düşün ~l~ü: ! ile de, çocuklar 
10 

nasıl mubafa Harnup İ Va pı 1 a t1 1 ~ ı ki 1ı. a ı ii ıe r i ne i lı" le lıe ı I eli h :ı ılı 1 i 
·it. ıns Macar dansı No. 3 Fakat, bu sistem, v:\deıtığını . ıa ve emniyet altına ahuma Kitre Şork layık uöriilıııe ıliğillıleıı ı7-S 939 1 ı rilıill ılell itilı •ren 

"aıı. eınz M k ı V d'k h tı · · d. · h l t > Anadol - D 4• (Se un e ene ı a yerme getıreme ı; . z~ra . ~ a 1 sı llızımgeldi ği h ıısusıında aile Mnı Şark 1 
on o ii il ııı iı ıl ıl P ı l ıı ı •· k •· ;ı r m ii 1> :ı k ' ~a v <l k •ı ıı ııı ası 

~.- lle;:~at) . nn fevkalade kab_ılıyetı kı~ mütemadiyen tenvir edilmek- • Anodol · " 1 • ' İ'lltı S:ıh. ~ Strecker Ka\bı- hır ol ınalannı istılzam. edı lı- tedir. Cebı i kara rg i r o n ı il Ş 1 ıı r. . 
, ı, ıbısın rd Ba 1 ta yapıları F Mahlep 1 illale '18 ° 939 pazarıe .. i giiııii 5aal ı t ,ı e M .r-

,.,İel . yo 11• ş angıç . ransada buna benzer 
0 

v ~ Sıııı Maskarada komık tahliyede çocuklan aıle yuva tedbirleri - ö - d t t Ca• 1tiıı iıılı!~arlar iılar~si ıııiiıliı· iyetillıle ıııijtP~"k_kjl 
'ııı.~daiı Isponyol dansları. larma t~vzi etmek meselesi tur Fakgaotz ünfun e tkı mkuş~f' Çıtit y•fp J Y. " -~ı.~uard K" k Led. ha- . · n usu Ç-O esı 1 lkomsiy~ ı~rafptlan it~ra kıhn ~ caktır. · : 

l "llfl 
0 

. unoe e ~ guçlük doğurmadı. Ancak, olan Belçika bir harp halin ·ıtt l k k. 
• 'l~lo~retı~den polpuıl. . harp u•adtkça çocukları kabul de topraklan~m bir kısmını su .... • F•zlıı<. ıaf •I ı ~ ~~ı , .. · ve ş:ırtı~;ınıPsiı~i 811~~\!'. 
~ (İ uccı İlk ~·- ~P onların bakı?'lannl üı.erle altında bırakacak olan Hoıı- i NGbetçı i~tP' eı • 1 ~ r. ıı ıhı lıı gıııı.~ı "" k' dar ı ılı~ rı• ııı ızı. ııı ıı rıı. 
~ Vn~rmezzo" marş 8 - rıne almış olan aılelere, bu va- landa ile tsviçre gibi memle-l 

/ 
eaal ~ylt · mttlerı \'e mun k 'l'5'i ~ a ışurak edect'k(P.. 

ıyaoa hülyaları vasl · et a~ b" "k ld k ti · b b kı · E · i · .. 1 · · k · I. 23Qo zıy ~ır ır yu O U. e erın u a mdan vazıyet czane r!ll yUZl P. Vt1dl bucol\.- uıt1•'a°4'k~l temlfl~l 8 C•'SI 

L~ ~~.. Son ajans haber- Bu böyle olmakla beraber leri güçleşmektedir. '~ ~s2 50 .. ı· ı· ·ı .~.ıLu· r .,i·1,, 'lle Q• a
0

ıı "1ı· --ı. esham, tahvilli, uo ıll ., ır• yı ıaıııı ~ıı ıı~... '" ' ,a e 
l\ıı ıyo 'nukut bİırsası (fi- 'Vatandaş ; 17 Ağuotoe. 9119 da l 111ersiıı iulıisarl•P idarrsi ~ıüdiidyeıiıııltld komııi 

~1ılntıt Haoa tehlikesini diifiin ve lrarama11a SAC:LıK Ecuaeaidir. ı yon ıta i~lia lı v\lrııt eı 111 ~ıerı ı li'ııı olu ııu r. ' '' 
h;;,: Ca!baDd-Pf.) .-~ ... et • i 17-20-23-27 
~.24 YannüpNtram. r.ı , 
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• L A N 1 

Mersin Askeri satm Alma komsiyon riyasetin~en 
Mikdarı Muhammen Muvakkat ihale 

Cinsi Kılo Bedeli Teminat Gün Saat Şekli 
Kuru soğan 5000 250 18,75 
Kuru üzüm ıocıo 130 9,75 2818/939 Jlazartesi 10 pazarlıkla 
Mercimek 5000 500 37,50 
Sabun 3000 900 67,50 )) )) 3 )) 

Nuhut 7500 600 45,00 )) )) 4 )) 

k. Fasulya. 6000 900 72,00 29ı 8i939 Salı 10 )) 

Beyaz peynır 2000 700 52,50 )) )) 1 )) 

Makama 3000 675 50,62 )) )) 3 )) 

Şehriye 2500 582,50 42,19 )) )~ 4 )) 

lL- mersin garuizonurıdaki~kıtaalrn ihtiJacı olan ~ ukarula ciııs, nıiktar, mu· 
...,.: hamnıen hedel ve kati lenıinaılarile ihale giin, saat ve şekli yazılı iaş · 
[: -:-· maddeleri pazarlık su retile sa tın almaca ktır. 
2 ~ P:tzarlık mersin askerlik şnbesi11 in üst katında ask ~ri mahf elde 2 S~t'I i 

NJü!h~~ı ~ ~~r~ı '.ı~J 
Abone J Tü•kive H ic 

Şerait lc;in lc;ın 

Soııt lik 1200 Kr • 2000 K. 

Altıaylık 600 1000 

Oc; aylık 300 5()() 

Bir aylık ıoo Vokll'r. 
·- -

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

Fenni Sünnetci , 
• 

Sıt~ı T ann Over 
Sed v~ ağrısız siin ıı et 

L A N 
1 

' Ticarei ve sana~i odasmoan ,a 
O 1 mız ı n Sicil Tictı reı <l ft• rirıin lo38 ,,uıı 
t ' ·· ·· { J k ı tİS1 C asınt a v~ 3 unt·11 sııı ı ııu a nıu ·avy.-l ve n , 

Cfll (H"lıdi B•yur vı~il umumisi Celal ı ı a)~r) l3~ 
fınılan Oıhımıza ve rıl~n 15 8 ~39 tar · lılı ı~t 111 1, 
11St'Z ~ l)I' lİC.1rfll e'iniıı \'t>k•li hulurıaıı Yaşar A'"ıt 
~a111n 31 7 -939 L a r i hiı ı den itihareu u.iiesstıSP. ;i 
al:1k·ısıuao kPsildiği ve \'Pr inu dt~ ı\l r- tsin l' oıer0 
ği 1 ı d ı)n 15 8 ~39 tarılı ~f> 49i6/ 162 ı~_umaral.~ uı•~,. 
uıi v~ kaleınanıP nıucibirıce (Hfümii Ozlii ııtır! 't'ı 
: i 1 edildiği biıd l'ilmis ol nıa ~la k e, fıydi n 'fıcar. 
.Sicilirı~ o·ısurtıtl~ kay~l ve Lı scil \•tliidi~i ilau o~ 

i l A N 
salın alma konısiyoııu tar3fından yapılacaklır. 

a - Teminatlar ihale sa~tına kadar kabul tıdılir. 
4 - Nlimune ve ev~afı lrnr zaman satan a'nn konıziyonunda görülebilir. 

1a-ı 7-22-27 

yapar. 
Fakir çocuklaraparsız 
Adres; Tarsus paşa go 

Mersin tapu sicil muhaf 1Zhğmdan 
~]ersinin lıahce mttlıallesin · 'e ta~aflan (Şar~tıO 

t1ehmt>l biııi ibrtJ
0

Jıhıı vert'Sesi tarla ı Siru~tJeıı nt· ~ı 
Stı· 

zinosu kaşısı rı k Gar ben N uma il Hablı<tZ ıa r l a~ ı c~ıı u t en l .. 1 ~I 
man Habhaz tarlas1) lıududile urnhdut hir döıtll'' tj 

İ L A H (700) arşın eski ölçu brla•ıırı ıaıııamile ayni 11

1
1;; ~ 

Al t 1 k 
• n d hetlle de _(Ş.ark~n Nrınıaıı llabb(jz tadası Şinı:J :ıJ 

il A N 
• 1 N f'a mu·Jn lig"u·nden ay sam ama omısy;Jnun an: şosa ıaı1kı harbPn CCl ! •ılJen NonHtn Uabh ·r 
ıçe a 1 U~f U 1 Miktarı Muhammen bedeli tık teminat ı ariası) lı U d ll d i 1 tt nıalı ıl U l (9oo) a ı Ş 111 rs k İ ölç ii ~·; 

1 
1 - Eksiltmeye koııulıuı iş ~"ersin liı~ıaıı dairesi Sa~!n;~ğ ı~!~~ 1 }f~~ ~ f;;4 ~;· . k ı ta __ halıçeı~iıı, ~· k z· t.~ dö t s"~l'tıi S ılılı \lııirıi og

1
;
1 

inşaatı olup keşif hedelı 10 000 lıra<lır. fbale günü .saat Şekli \bılulk ·ı dırıu 1. sa111 939 t1rılı vP. 64,66 ııuıuar .
1 

2 - Bu işe ait keşif evrakı şunlardır. 2-9-939 Cumartesi ll Kıpah zarf ıapularla mal k olduğu fıa ' de hu f.r.pula•:J 31 ~ 
· 1 - )fersin garrıizonurnh1ki kıtaatıu ihıiyHcı olau kayıt suıetleri vakti 1r. k•ıy11,tu un~urui~·(~ye gitrı~P.: 

a ) Eksiltme şarıııanıesı ~ ukarula cins. miktar, ıııuhanııııeıı beJrl d ı ği gi hi 3 ıı se ıı()si Hiikiıııı · t hiııasırıııı prıdı~''. 
b ) n1tıkavele proiesi 1 1 · 

1 
f 

1 1 1 1 
k bıı 

.J '~ nıuvakkat leıuiııatı ~ eksillnıe giin v ... ta ,fı~ıı r ( • lP.r P.r e ı i r 1 ·l•· knuları \UıınııŞ 
1 c ) bayındırlık işleri genel şartnamesi s_aa ı lan yazı Jı iaşe ıııadılPsi k• P" l ı z; ı·f ıısu 1 ı~.nılı;ğ_n ve bu kı•rr·". ııı: zkıl r g~ y rı ııı;, ııkıı 1 ıiıı ~~: 

d ) fenni şartııaıue lıle ~ksıltmeye koaıuldu. du • kadır r auııı · a lt-scıf ınıu ic:«ısile ahare teu1l 
e ) nıetraj ve keşif hulasa cetveli 2 Eksiltme Mersin Aslu·rlik s,~ lıesi üst knlmda talflp ··diluıeb f.Pdir. i 
f) proje askeri malıf~lde <iSk .. ·ri satııı alma konıisyo 939 sf'nesı Ey lul ayının 28 iı ci giiuii lwk11 ~l 
istekliler bu evrakı icel ııafia nılidiirlü- mı lard fıud~n yapılacabtır. /vaziyeti v~ evs~fı sairesi lıakk•rufa blı~ik~l ve ıe 
..... d t tk.k d lıT l~ . 3 Zarflar 3Jııi g i nde : çılış saatından bir saat kikat yapnıak üz•·re mahc.llint.ı nwnuır ~öııdt'riltC~ 
g~ın e e 9

1

1 e e 
1 

•r.el ~ · .. d f evvdirıe bakar kabul edilir. 1 ğinden alaku~ı oluııların l:ıy· in ohu an n·ütldel ı3r. 
Eksıltrne 6- - 939 tarıune nnısa ı cunıa L"' 1 b'I · J' -k · · kı · ı k lr J "I · T · ·ı 1 r ... k ·rstv •. .. . . . . .. .. 4 - r aı a ı gı e<ılflUIP blfl)'f' U ı~le ' ı er as e- ırrna 'ersın apu sıcı n ı u >a ızhgına ve · eşı • 

gunu saat on da ıçel vılayetı nafıa nıudur- ri satın alma ~ onıisyonurıda nı•·vcut olau I nil de n ahall i nd~ ~elflcek nıt>mttra 1iıüracaal t>)ıe 
3 

lüğünde yapılacaktır. ı,arln cı nwleri h~r z~ nıan rtke bilirler. t mel• r; ilan olunur ___.--/ 
' - Eksilınıeye girebilnıek için isteklilerin 750 17-22-25 3t ı ------İ-l-A--N-._:.._ __ 

liralık nınvakkat lenıiııat verıncsi ve bu iş 1 L N 
için ilıale tal'ihiHdeıı sekiz gün evvel ıuiira-, A İçel Tapu sicil mu~af ızlığmdan 
caatla ehliyet Ye~ikası almalaıı lazımdır. Devlet ~emir yollan A~an; işletme mu~ürlüğünden ~falı mu dJy~ m:dıallfSİ r ı d •· ( Ş · ı ık:· il Ali ar ahilC~ 
istekliler teklif uıektuplarııll 3 iiucü madde ı llata ~ ın ana ,·atan il lıakı v~ paya~ iskPdfl ron vert'Sf' si Ga· lu·n J ol ~ ima l ·· u 11ay:ı slı isıuail ~" 
de yazılı saatten bir saat evveline kadar na- · kısu1 1 dr.mir~olu11un da şrlıe~enıizr. i ltihakı iiztı_ Cerıuiwu d..-1131 Ş • lw e\· ı) ı l?. n ahdut ~v,e!c~ ,ır~~ 

ı 1 • r ı · t.> , ,, fia müdürlüğüne ınakbuz nıukabilinde vc-.ı ı rine halen T<ı pr• kk:ıle payas arasında i~l~nu · ~ te • ~.~ 1111 ~ ta ı_ ıarıı ır ~da hır mutfak (lso) ı~ıetrP. ıı b9 
nıesi arttır. )OSta ile ,öuderilecek teklif 1 ola!• )'~>len ve rıı u lı_te! ı l k · ~tı l'ların ı ız, ı 2-8 939 , ~ a bh~ ı . lı ;4 ıı ı- seru1 t.sız olarıt k nıaıf a ıu f.erufo D · 1' 

111 ş 1 g .. 1 .. .1 l tarıhı111 13·8·939 l'1rılııııe lıaglıyarı gtCf-' \'a rısın 1 ~ıu l,\sarrufurula ıkPrı 320 \ıhrı<la har ı ct> u (5) alf 
~'.~~tııpl~rıııııı dış z:ırfııı~~ 11111 ı~ır nııını'.ı 1

, e 1 tla ıı iti bar"ıı i~keıııleron 'a k ~ ıla0r tı• nı ıtiı eılil;I ğ ; gibi 
1
1 i ra hı dı· ll~ Dıı ra noğlı~ lliiseyi 11 na 111111a saıı~. Y~1~ ı~ ıce kapatılıuış. olması lazımdıı · ,ıwsta<la 'u her gün llt-rsi r• 'dt n s:ı ı l f' 32 de kalk u p A ıhuıa- ı oıış mu n aılP) lı 11ıısfl~111 ıl e :-JJJ ,. ılı rıda öl üuıu ' ·~ 

ku bulacak gecıkıııeler kab'.ıl edılıııez. 1da 11 saat 9•00 da g• çe 11 vt! b k ~ 11 ı1ern 11 a ~:ı a ı 13_ 15 k • rısı :\ b .tül k~ ~ w A ~·şı i ı e kızı a ,., E111 i ııe ~1 17 · 20-24 - 27 le vasıl olan katarla huna k <i rşılık İ · ke ı <l~ro rı <.hrn : llafızP)I lfHk•·ıtıgı ve bu irlardaıı Ayşt>nin rle.9 ~ 
--------------------saat 14 oo le kalkar~k Aılaı ı adan saat ı9 25 tc '.:· ılırulc. ölıuii ı l e hafize ve Emineyi t ~ r k t'lliğ• .. , 

1 l A N gN~Hn ve ~tersine saat 21 02 de vasıl olan katar' nırzktir g -t)' l'İ nıt· ııkul adları geceı; son veresel~ 
lar" ile Mersin iskPrıdt· ron arasında miitekabilPn ve namma sPrı eısiz ıasarruf ı•tan dıarak t ı- sciJi t~lt'P 
=-' ktarrnasız yolcıı n kliyatı lemin f" dilmiştir. edilnwktPdir. b 

B d 1. I fler giin bk~nderon'dan Toprak ktıleve sa~t ı 6 9 93~ giiuii hukuki vazivfllİr ı i tf'lk•k ve. ı3 r 
e e ı I ., k' k · · I il' ~ ,;f Kazası Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı muhammeni 2•00 de Vt' saat 14.oo l ~ 01u1ak üzen~ iki lrerı ' 1 çın nw ıa ıru~ nıt·ruur göraderilec1-ktir. Ru ,,

19 
M. M' Lira ı tıart>k.~t ellirileceği ~ihi bu l ieo ltırden nıaada : <l~ ~ır fı & k iıf<lia eıf~ıılPr varsa ~·a tapu sicil 010

1. 
ilenin Nusratiye Orta okul Tarla 20227 (8091) , pazar, Çarşamba ve Cuma giiııleri saat 1 t-45 lt> /ı:tlıgrııa ve )alı utta k· şif giirıii m:1 lıalfinde göuJe 

Hududu DoğuQu yol ku~eyi mart~ . Na_dir &ariası ve Salı, pe~şembe, Cunıarlflsi gü.n~P.ri s.ı:.ıt t8 30 , rılen memura ıııiinıca at Plmt>Jeri iları ol~ 
batı~ı sabcı Nadır Lalıçtısı ıle ışbu tarla da ayrıca bırer katar harfket tıllırıl•·cf-l ktir. isken Zozi ruh t 
arasındaki su barkı Şimalen muallim derondan sr.al 20,00 de, saat ı 1 45 te ve 18 30 da z· 'l'lt l·. .· d 

1
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me 
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Tevfik ve Hasan ve Nuri arsalarile. har~kel ede ı katarlar ToprLJkkalfden ana hat ır~,l . t ~lıre.,ırı en . · 9 9 ıarı un e ~a9 
hazineye ai& yukarıda hudut ve evsafı katarlarına yolcu aktarnıa edec• klerdir. 1 ad~t .çevız lc.lla ruh~atrı.aq es· ahu şdım .. 1 ~ .8 

yazıh bir parça tarlanın . ~ılilkiyeti . pe~inl Yine her gün Topr;1 k~:l.l~d~rı i~kPudtıror~'~ tarılıınd~ _lı~ıı c~~~~farınıla berat'.e~ kayı~et~111t~ııil' 
satılmak üzere 9-8·939 Larılıın den itıbaren saat J 1-15 d~ ve 22· ı 5 le rkı lrt>ıı lwreket fltırı 1 .. Y~nısırıı çıka arağrnufan e"ikı rulı~c.Uııc.H' 1 
21 gün müddeLle uıiizayedey~ konulmuştur. leceği gibi bunlara ila vPLPn p .ı zar, Çarşamba ve j lıu km n olmadığı ru il~n cıleriıu. 
Sürülen bUıler haddi layık göriildiiğii Cıuua ~ünl.~ri s~at 4 50. de ve Salı, perşembe, Cu· 1 Tarsusda Narurun rıahi~ e;irıin Kale köyiiııde11 

takdirde 30·8-939 Çarşamba günü saat lo da iha- nıarlesı gunlerı de ~aal saat 13 5 ı de a, rıca ı Musf•tfa T 1 l 
· ... · .. · birer lren harek .. l lt' ·ı ktir T . kk· l· d < c. 

11 um >acı lesı yap1lacagından lalıp t>larıların yuzde yedı bu , , · e ırı e~fl · · op ~ d e en 1 
çuk teminallarım müslashiben i~el defterdarlığın ~~al 4 ôo, s~~t 13 ~ 5 

.l vP. 22 ,15 le 1_ı,art> k t.ıl Pdt>ıı j Kulak, Boğaz, Burun ~ı ütahassısı 
d - kk "l k · .. 1 ·ıA O} katarlar da faprakkale de 30a hat katarlarından 1 a muıeşe ı omsı yona ~1uracaal arı ı an unur. aktarma yolcu alacaklardır. DOK TOR. 

10 - L> -17 -19 -20 - 23 Şirndİ)'~ kadar Haycfa p1şa-Adana arasında lıaf Ziya benson 
DÜZELTME lada iki_ gün ınüt~kabilPrı i~IPmPkte oJan yalifklı Hastalarını bergün saat onbeıten •oara k•bol 

vagmı ıle yemPklı furgon 13-8-939 tarihirıderı ile muayene ve tedavi eder. 
10.8.939 tarihinde ilAn edilen hazineye ait iliboren· Hayılarpaşa i.,kı>nderon arasında ve yiuP Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrik•'' 

&arla yirmi bin iki yüz )·irmi yr.di metre murabbaı haftada iki giin miitrkabilrın olmak iizere ışli "'~ f ıokagı Eczacı Supbi evinde: 

iken sehven 202,27 yazıldığından yeniden ta'jhiharı cektir., Fazla izahat için i:-;tasyonlarınııza müraca<itı ~~~~~-~------ ~ 
ilAn olunur_ edilmesi rica olunur. · .....;....---_;;,~:;::::::=========-==~ 

Yeni Merıin Baıımtvinde balal....,...-

içel defterdarltğmdan 


