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~~::::--------------~------~-------~~DEL t K. SİY ASİ HAEE]?\- FİKİR. GAZETESİ 

Aııkfu•n ~l (.Ha,lyo] - lıı,.!llı;r, -

.Praıısız - Sı"'"et !!İİriisuıeleriııo bu 
·' '-' t 

giin saat 10,:lO da ba~lanmı~tır. 

Sahibi ve Umum Neırtya 
MUdOrO 

~' U AD AKBA~ 

İdare yeri 
ul ı arsın Baiıaınl • ııenla 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon Na. 82 

2 ..:. .• , 
AÖt.;STOS 

1939 
Yıh 1 Sayı 
12 3372 

'1illi şefimiZ inönü.Sovyet t:'lar~-- M-ıs-ı-ra_s_k_e-ri heyeti ·suıgar "~i.r,, 
K v t ye komıserı • t b ld gazetesının 

araagaç a /zmir fuarına ıs an u a mütaleatı 
Reisicumhur bu şehre devlet gefemiyecek 

Yardımının lüzumunu 
işaret ettiler 

M11ılebı bl~ınmasının belhmiğini teşkil eden yolların 
tamir ve inşası üzerin~e önemle dur~ular 

J\nkarn 21 a.a. [H.adp>dan] r ğmı vful buyurarak hu husus-

•· lıeisicuınhur İ!'lmet İnfüıü ta Nafıa vekilimil':o direktif-
Un ,, ı ' 1 · l a· ,. • an arıııda Trakya. umu- or çerl!lı~ er ır. 

Ô'ı .lllüfettişi general Kazını Milli ~ef ~elırin ırn ~lerilo 
~ttlc, N'St.fıa vo~ili Ali .. b'uatl çe bilhassa ıııeml~k~t. kalkın-
4 hesoy ve ınaıyet erkanı ol ına:mııu belkeııııgını te~kil 
Ln~u halue Karaa!l'an ı;;oref- eden vollan üzerinde durmuı-1 
~lld " .. • ' • 

Ankara 21 a.a. [Radyodan] 

Sovyet Harbiyo komiseri 

Voroşilof İzmir belediyesince 

Heyet Cu~huriyet abide~ ne 
çelenk koyarak Edirne ye Jitti 

An1rara. 21 a.a. [Radyodau] 1 Heyet öğleden t:ı<ıııra snat 

Hükumotimizin misafiri l 16 da Takt-ıiın meydanına ai-
kendh~ine gönderilen davetiye- l k 1 t b ld b ı k t ~ " o ara ı:ı an u a u unına - d k 0 lı · t 1 · .1 • ere · um urı ro a nuoı:ııno 
den doJayı te~ekkiirlerioi be- ta olan ~ftsır aı:ıkeri Jıeveti . · 

. . . B · meraı:ımıle çelenk konnu~ vo 
lodıye reısı doktor ehçet dün öğledon ovvel Giilhaııe ı k f . '. 

l 
ll. ~am ı;ıere Jerıno vorılou ve 

Uza bildirerek bazı ı:ıebepler- hastanesine giderok or~tıneral b' 
. . '"" ı ecne ı bazı ate!ıolerin do hazır 

den dolayı fuarı zivaret ede- Oahp Paı:nner ve doktor A Y-j 1 1 d 
1 

'i 
• .. •. .. · · .. 1 · 1 b >U un ugu >erapa1a8 otelinde 

memekten ınutevelht teossuı·- nının cenaze toren orıfü e u-ık· . s.o tt 
,. . . .. . . . . ·ı zıyaıe e ınuııevralar lıak-

ı~rini de ilave etmı~tır. lunduktan sonra. su varı bınıcı 1 k d .1 . 

İzmir -Avrupa telef on 
hattı açıldı 

. . . . ·ın a vorı en ızahatı dinle 
lık mektebıne gıderok tctkı- 1 . 
katta bulunmuşlar ve Lura· ı n~ışlor v~ müt~akiboıı k?ndile 

ı dan Bebeğe lıarekotle .Mısır 
1 
rıne tahsıs edılen lnumsı tren 

1 sefaretlıanesindec>ğle yemeğini le Edirneyo lıaroket otıni~ler 
. l d" 1d. yeuıış er ır. ır. lrnıi~lenlir. }ardır. i 

ıif Şehir içinde bir tutkik ge- Belediyeyi, Ouınhuriyet 1 Ankara 21 a.a. [Radyodan] 

ıtı·~ Yapan Milli ~et' umumi mey<laıırnı ?ıiyaret eden Reisi-1 İzmir - Avrupa telefon bat Adanacla 1 elefon şebekesi 
,1ıırelti~ten icabe<len izahatı <'umhur halkın i<;ten gelen te tı eltinden itibaren i~letilllleye 
de~lŞlardır. Bu sevimli ~ohre zalıiiratı ve « Y a~a, varob ni-

1 açılmı~tır . .Avrupa ile ınuha 
dil let Yardımının lüzumunu daları ara:-;ında Karaağaçtaki bere etmek istiycceklore İRtan 
(l .. :an Reisicumhur İsmet ln hususi trenlerine avdet buyur- bul üzerinden muhavere te-.. li w • 

~kon yardımınyapılaca muşlardır. miıı edilecektir. 

M odern bir hale ifrağ 
ediliyor 

Adanada 815 Radyo abone•İ var 

"Balkan ve Balkanlılar hari 
ci politika,, uaelı ı. h yazısında: 

Türkıye rle büyük devlo\ler 
le ittifak akdetmie ve muazzam 
bir cephe1e bal11anmıştır . Fa 
kat, Tiirkiyeninlu bu ie eki mu 
vaffaldyeli kendisi için bü)'ük: 
bir eeref arzeder. Çüukü; Türki 
> e hükümeti bu sirasetle Sanca 
~ıo ana9:ıtaoa ılhakını lemin el 
miş Lö ylelikle barıe muehadete 

r ıni n ladilı isinde bir adım da 
ha atmıetır. Sance12"1 ve Suri)'e 
1i Türkiyeden ayıran (Sevr) mu 

alıedesı Türkiye ye karuı büyük 

bit· haksızlık ve adaletsizlikten 

başka bir mana ifacıe etmi1orda 

Faka\ soo > ıllar zarfında 

Ankara durmadan vo yorulma 
dan kendi haklı itirazlarını ser 
dediyordu. Nıhayet hakh isteği 

ni lahakkuk ettirmiye muvaffak 
oldu. 

Biz Bulgarlar karıeık mese 

lelerin lıu eakilde halline daima 

sempati ile baktık ve daima öy .. 
•lmir Enternasyonal Fuarı f Adtına, (Hususi) - S-ayban j kaldırılacıtktır. Avrupa ya sipariş le bakat.}ağız. 1919 dan .ıoora 

posta telgraf ve telefon tesiı;at edllen kuraopOrtOr clbazı yakın 1 kendi istiklAli te takd'!li için 

licaret Vekilimiz Cezmi Erçin tarafindan 
merasimle açıld ı 

1 

Ye teıkllAtındo yenilikler yspıt·Jda geJeceaınden tesisat ikmal edl 1 ., • . __ 
maktadır. VllAret 'P.T.T, mDdDrD 

1 
ıerek seans beklemeden Ankara! Türk mı.letının yaptığı buyuk 

1 
bay Kenan bu mal1lmatı vermek ve lstanbulla her an lkonuşıılması ı ve kııhramauca s3vaŞları naflıl 
tedlr : mOmkQo olacaktır. Bu suretle bu dedn bir sempa\t iıe takıp e& 

-------
f uan ilk gün ziyaret edenlerin sayısı elli ~in heıyüz on altı kisiyi heldu 

1 
- inşası mukarrer posta, telg teıdRatın otomotlk şekilde çalışa tiysek bu gün de Türk rıiraseti 

raf binası ile idareye ald bazı bllmesl de mllmkUo olacaktır nin arzeUiQ-i bu mutaffakiyetıeri 
mesallio mahallen tedk\kl için Adli tebligat lşieri de posta ayni eıempati ile karsılamakta 
Payasa gitmiştim, İşlerim bitmiş idaresine geçtiğinden ve çalıştırı· rıı Atatürkün diraseıli halefleri 
aldutundan oradan dOnddm Pa- lacak eleman temini idaremize ald 1 b k 1 k 1 b k 

1 
ae a arına ariı fapı ao ıı sız 

yasta 600 metre murabbalık bir buluodulundan 18 Atuslosta ya . . . 
saba Dzerlne loşa edilecek bir bl ı pıloeak imtihanda muvaffak olan j lıkları ıtıraf etmeden kendı hak 
naya başlanmak na.eredlr. l ıar bu kadroya elıoarak lstlbdtsm 

1 
larıoı ileri eOrselerdi garip bir 

i:ka_ra 21 n .. a. [Ra~~odan] Ankara 21 a.a. [Radyodan] birinci giinkü ziyaretci yoku- Adanadtt telefon 'şebekesinin edile<:eklerdir. 1 tezada düemüe olurlardı. Büyük 

lııt ll llıır belc<lı)·e reısı <lok-I! Pazartesi günleri intişarı nu elli bin be~yüz on altı kişi kurşunlu kablo olarak tesisi için '3on aylar zısrtında radyo ruh harpte Türkire bizim müllefiki 
~~ eLçet Uz dün kültürpark t d 

1 
t . zete olarak tesbit edilmi~tir. IAıım gelen künkler 7apılmışlır. sal kaydl da bir bayii llerlemlııir : mizdi. Şimdi de dostumuzdur. 

\\ı_. Oiil gazino:mnda Ticaret 1 lm~ ab ~. mıfyan zmırlı~agu"nu·~ Fuarda. en çok ra.gbet gö Uıııum mDdDrlDkçe gOoderllecek Bu gDn Adaoada 815 radyo abo Türls.iyenin cegrafi durumu ise 
"ili ,, . . . ı erı ugun uarın açı ... kablo mhhendlalerlnln nezareti al nesi vardır. l 

~e 2 veznıı Erçımn ~ert-fi- .. ~ d .. betile b' ren kısım İıo\e inkılap meyda.- tıoda işe başlanaktır. Bu iş biler 1'anare postlllarımız da mun rarın da bize dost kalmasını za 
1ı. 1 .. :>o k'ıı.ıı' lı' k bı' r ,,,·ı .. af'ot ver ı nun er ası ınunase . ı- d k' y· IIA f 1 t t .. 1 k h '" •t ,. " • nın a ı ı ı ~e sme no- bitmez tabii kablo ferflyah yapı 

1
. lazımın işlemekte ve tabiidir ki rurf ılmaktadır, Büyük arp oa 

ır, • 1 rinci sayfalarını süslıyeıı bü- nünün heykelidir. En kalbi larak reni santrala ballanacak. bu suretle postalarda sOrat temin 1 nu İlibat etmie buluuuyor, de 

~etl)iin ak~am fuarı lıükfı· : y~ik. reııiml~.rle lı~s~edil.en 8~ sevgilerin bu nokta üzerinde Eski tesls&t ve sanlrallar kamııeo edilmiş bulunmaktadır. 1 mektedir. 

~İli 11.~ınına. açan Ticaret ve ' vıncı tebaruz ettırı~ hır şekıl temerküz ettiği burada. yürü- Z 1 d k 1 
t, ıc.ıtiir parkta bir gezinti de intişar etınişlordır. yüşiin güçleştiğinden •• 1.şıl - ongu a va·. Son--------------
~:lllış \"e ilk o]a.rak ecnebi J Hu ga~:etelero göre fuarın maktatlır. lisi Devrekte l 

~"nil\rın 1 ziya rot etmiştir. 1 :=.-=.-=.-=.-=.-=.-:_-_-:_-_------h b 1 
~~ d O%ıni l~rı.;in evvern Fran H k d Ankara. 21 a. a. {Radyodan] a er er 
~ 'l'~"Yonuna uğrıyarak lfran arp vu u un a Başta Zonguldak valisi ' ---------- __ --------------
~t 1

"aret mii rues'iilinden iza olmak üzre dün Divrige yüz 
liı:ı~ış ve bilhasııa "Fransa kişilik bir kafile gitmis ve ı;;e 1 Başvekil Çemberlayn vaktinden evvel 
~a)ı kebirine ait vesikaları R k " k ti • reflerine buraJa bir ügle ziya 

1 Londraya döndü 
~ı..I~ bir ol·~ka 1·10 totkı"k ey omanya as erı uvve erl• ıfeti verilıniıltir. ! ~ ... ... Y Ankara, 21 (Radyodan) -
~ ş \re b t k J Akşam üzeri iki taraf 1 . 
'll~htı urıulnn talya pa'\" · n•ır\ umandasını bı•ze mı• t l l l 1 nglllz gazeteleri Başvekıl B, Çemberlayn'ın Loodraytt gelişini ~- .. 1\ 1 sporcu arı arasın< a. yapı an b 1 ti k 
~ .ı ... giderek bura hakkın- t k . A b" 1 .. d e emm ye e ısrşılamııktttdırlar. 
ıı ~.. f ço samımı ır un·a. ıçıo e ., 
'l!J'h lZahat alclıktaıı sonl'& k • ~ . 1 B. Çemberlaynln salı gOnkO kablne toplısatısın!l dıtb ·.t şimdiden 
),~,,et verece m iŞ 'ı ge.çen futbol maçından S~>J~ra hazırlanmak lazım geldiğini de kayd~den Matbuot dııbtt cfDD Lond-

İl b·ı pavyonuna uğrıyan mısafirler zevk Ye n~e ıçın- rayı terkedeo barlclve nazırı Lord H!!lifaksıc avdetiodekl ehemmlye 
ltıfJhiı . • hassa otobiiı~ ve oto- de Divrikten ayrıhnı~lardır. tide zikretmektedirler 
~lac~':altıt i~leri üzerinde latıınbul - Tlmeı gazetesi nan ıtakori iUifıkı esaalarına gö • , Yarınki toplantıd~ ezcOmle maliye, dabUlye, bavıı, mosteml~k~ 

~Yıııı Urınuşlar ve Yunan Romırnya ıeoel karmaJ reifo mu re bazırlanmııtır. Sovyıt -Alman tıcarıt mua-. mOdafa . harbiye, ticaret oazırlarlle amlrallık birinci Lordu bazır 
t'ttıı.. ~Uıtu ela tetkikten geçi- . . 1 Poskonun riyue Bu meuudan bahseden . bulunacaktır. 
~~ 6~~:listin pavyonunu Ye ~i:

1

:~ !~;~::kert hey elin memle Fraoeııca (Soir) gaıeteai iki he~esi ~ün imzalandi Reisi cum~ur lö~rün ka~inenin toplan tısm~a ~olunacak 
a.'flJ>a ıra l'olonya ve Ho- · · bildiri meml ı t d 1 cak it 

t
"r 11.l Ilın gündon giine inki- kelimizi ıi1arel e ! tiaıoı ı · r k e ·e . a~aeın a rapı a . Ankara 21 a.a. [Radyodan] 1 AknaJa 21 (Radyodan} -
ı .. ""en ror ı a mucıbınce Romaoranın ıca S et Alman t• , t , ' . . . 

L .. , ~ nıaınul!lt ve malısu]a · ovy ıcarc mua Fransız Reieıcumhuru Löbrüo ıslır.ı hat etmak le olduğu ma-
't\t il) ltıaşa vo bu hususta iza. Bu gazetenin ,erdil'i. malô b~nda bftttln kara, han 98 del hedesi dün Berlinde imza edil-! likA.nesinden Qarşamba güntl Parise dönecek ve kabinenin Per 
~l •rak b" k .. k d mata göre, heret eehrimızde kı 1ıız kuoetlerinin kumaodaaını miştir. Bu muahedeye naza- şembe günkü toplantısında hazır buluoacaklır. 

'c ır aç gune a ar Ttl k ' 

~~~tld:~ Olan İngiliz pavyonu :an:~:a~:d:i:~i.~al~ı:::~e son:: 10:. iıere tevdi edeCe4fini J8ZI ı ;:~ ~;~:;~a2Joü~~~~~ !:rv~ i Papa Yarsovaya bir ~ar~i al gön6erdi 
lı llıı tet1~eçerek İran pavyo- yQk erkAnı harbiresiıle temastı Biıim tahkikatımııa ıöre, lık bir kredi a.c;acak ve bu Ankar11, 21 (Rcd1odın) -
lll'~ 11.ık buyurmuşlar ve 1 ~ an d bulunmuıtur. filhakika ıeneral Popesko, zetce kredi ile Sovyet Ru~ya Al- DOn Rt>mıda oılran ıayialara göre son Avrupa siya i vazi 

L, lllh. a Alman pavyonu- ad l l k B yeti bakkıoda Vatıkao ve Venedik saraylarının düşQndüklerıni 
~~ ~rıya Romen krolınuı latanbul zl si te bir maiıet subarı ile bir ma.ny an. ma a aca tır. u- 12 iaci Pıe Poloorarı bildirmek Gıere bir kardinalını Varıotara 
~ Çtı)c tak bilbaıtsa süni rareti eana1ında bu lemaalar te1lik&e ne"enlerde .. ındrla lalın na. mu.k~bıl de. R. usya Alın.an 
ı. 11 hir le cam imalatını de- • " .. ., ıkı sen d ı o ı göndermiş&lr. 
"il a)ıı k . mımlanmııtı, 1 bula ıelmie, buradan dolrOCır yaya e ıçın o ~ı - Sevyıt bOyük elç'ıs'ı fuarda bı'r z'ı yafet ıardı' '1lı 1\ a ıle temaı;ıa bu 1 t.·on marklık OA"·a verecektır. 1 llş} y - HenGz kati bir haber a ID. Ankararı ahmlı bir hafta ka ,J Y.J ı tı Q~ı. ardır. f ı 
il, ~ ca. . mamıkla beraber, bazı . meha .ı dar kal mıe ve sonra Romanrı y ,. t d ı 'h · Ankara, 21 (Radyodan) -

tn ~at· zıp bir ziya tertiba ler, 1apıl&n m6ıakerelerıo bır a dönm ıetür A c k lAhl anan S anı sar 8 ya 1 flCI lzmirde Enternasyonal Fuar münasebetile buluıımalaa olan 
~~l' ııa1ı •le olan Kültürpark Türk · Romen atkert ittifakının ' • 0 1 ıe ıet Ankara, 21 a a. (Radyodan) So•re\ b.ürök elçisi bugün !'~al 18 ?e b~r ö~l0 zirııfeli "~rmi&tlr 
it, \t rıeaın .d?n geco sabaha. akdiyle alAkadar oldutaou ıör sahibi makamlar HkArt htl fık Mürehede 150 bio kutu ear Hu ııyafette Tı oaret Vekılı Cezmı Erçın, mebuslar, vah, mös. 

~ ıçınde çalkanmış- ıaror bu ittıfak 8Rlkc1n antan haberi hakkında ademi maiôma& 'daı18 7.5 kuruetao Yunanistana tahkem ~evki komutanı, belediJe rei~ı, mıotaka ticaret müdürü 
hodan aırı olarak TOrk . y 11 beran edirorlar. ıııılmııhr, baoka mudürleri ve ır.atbaat m•lmeSBıllerl hazır buluumuolardır 

lzmir gazeteleri pozarteai günü de intişar ettiler 
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Adanada Kadastro işleri 

Vilayet ~a~astro hakiminin keyan&tı. 

200 bin liralık 
Mf,nkul emval meydana 

çıkarıldı 

ı Namr11nda 
1 -· -
ı Şiddetli yağmur ve 
1 

1 dolunun yaptığı 
tahribat 

Barem kanunu 
izah m • 

Si 

ı Güney Yurdda .. 
1 -FOLKLOR: 

ı Atalar Sözü - Oeyııet 
-tiO

Derliyen: Sait utur 
-1--! Tarsus (Husuei) _ Namrun Maliye Vekaletinin hazırladığı 

idi pareenbe gÜDÜ 8BBl OD iki' izahnaıneyi aynen i 
otuzda havalar birdenbire karar 

lnce eğirip sık dokuıP~ 
kU' * İnsan umduğu yel'e 

ser. 
mıe ve müteakiben eiddetli bir neşrediyorıız ' 

Adana, (Hususi) - Tapu ve daetro mahkemelerine ait k:ırar yağmur saQ"nağı on beş dakiki\ · \ 

Kadaetro Umuın :müdürlüğüaü::ı tarın tetkike tAbi tutulması vilA kadar detam ettikten sonra yaQ' Df>ndeo artan mur bulunmamasından dolası 
* !mirin iti gihi I· 
* 1 slfiuı malııı lleı:ünde 99 

yango.ı satılmaz. dneti üzerine Ankara ya giden ret merk~~lerinde kuyudat~n mu 1 mur doluya çevrilmietir. Dolu' üCR~,TLl VAZliı,ELERE iki derec.1 a aQıdaki ücretliler I 

''ılAJetı·m·ız kadestro hAkı·m·ı Bay hafazası ıoın mahzenler ını:ıası • • • • ' " ş 1 * lçi kan (}ışı gün. . 
* lçi beni yakar <lı~ı 9

6111 

yakar. 

11 ı . . . . v ksı y•Jmurlası bü1ukluhunc\e 80 GiRECEKLER den terfian tayini yapılanlar; 

Müdürireti umumiye arrıca gram atırlıgında olarak on da Madde 12 - Şimdiye ka~a r C - 6 ıncı ve }daha aeağı 
Cevdtıt Banker şehrimize dön- veeaıre gıbı kararlar alındı.. 1 1 ' 

müetO~. . . .. • _ \ revizıonlar raparak Tapu Ka kika kad8" devam etmieti". Do 1 ücretli vazifelere alıoacaklerın derecelerdeki ücr0tli vazifelerefl 
. ~.uo kendıııle goruetum, de dastro mullmelılhnın medeni ka ' lu ve ya~mnruu ) aplıi}ı hasar J girebilece41eri derecelerle bunla bu dereceler kareı lı k gösteril 

dı kı . 1 . k •h' d . c l nunumuzla Ahenkli bir şekilde ve zır an oldu ça mu ım ır. l! rın her derecede ne kadar kala mek eartiyle daha aea~ı derece i 
* İki karpuz bir koıtu!' 

sığmaz. 
- Tapu te kadastro teekilll 

tmı Adiire VekAletine bağlandı 

tını bilirorsunuz. Garrimenkul 
!ere mOteallik mülkiyet haklari 
le 8Jni te şahsi hakların tesbit 
te temliki iıterindeki hasuaiyet 
te ehemmiret göz önüne alınır 

11 bu teekilQtın az çok istiklAli 

rürümeei hususunda ~areler ve 
1 
ma yakası ile Say baeına kadar caklarıoı gösteren bir hükum ile tayiıı oluoaular; hakkında 

tedbirler. at.acaktır. . .1 bütün bağ ve meyv~ a~açları mevcut de~ildi. da maaşlı memurlar l gibi mııa 1 
Sehrımızde Kadastro ıelf>rı , harap olmu~ bu cıhetler k>e Kailunuu 12 nci maddesi üc mele ifası icabedeceğinden (ve 

ilerlemektedir. TürkocaAı. All I me•eimi manzaraeı g östermek retli vnzifelere ilk ,defa aiınacak izahnamenin 7 inci maddesinde 
dede, Sarıyakup, Cemalpaes. tedir. Çarşı rakıısı. Mercimek memurların tahsil derecelerine 
Kurtulue, Reeatbey, Çıarlı, Kayaj' mevkileriude zarar varıyarıya 

ve diğer vasıflarına göre girebi 
lıbaıt mahallelerinin Kadastrosu I dır. İnsanca hiı;: bir zayiat rok 

lecakleri ücret derecelerini tesbit 

(maaeh memurların vaziyetleri 

* iki ilmik ucu oliuıdC 
* htaulmldan yan kiiS· 

tekle çıknıı~. 
t0' * İtin ağzını kemik 

tar. 

* tt inine ya.tını~. 
w • 

* 1 tin hiri eksik olsun· 1apılmıe, kütükler yazılmış ve I tur. Namrunun rukarı tarafın 

ret arzetmesinin zaruri bulun Tapu senetleri Pahiplerine r tevz i · dan gelen seller içinde bir çok 
dolu kendiliQinden anlaşılır. Bu edilmietir. j tavuk ve kedi bulunmuştur. 

etmıe ve ücrellerın terfilerini de 
maaşlı memurların •terfilerinde 
ki hüktimlere Uibi lutulmu~ ve 
kanunu:ı (6) ınrı maddesinde s:ı 

mUnaEebetiyle) bu husmıtı:ı Ufi J 
derecede iı11hat verilmiş oldu 1 
ğuudan (A, B, C) fıkralarındaki! 
hallerde ticretliler için de mez 
kür 7 icıci madde hükümlerinin 

* Inkfı.r yiırtidin ka1e~i • b 

nan iQin her veçhile münasebet 
te alAkası hntunao Adliye VekA 
Jetine ba~lal.lmuında btiftik bir 
iaabet tardır. Nitekim bir çok 

medeni memleketlerde de böy 
ledir. 

-' ti!Aıet hAkimt e 2 grup 
mGdılril ve merkez müdürü top 
lanarak Tapu ve Kadasıro umum 

mGdürü Bar Halit Ziraoın reis 
Jil'i altında müzakerelerde bulu 
noldu. Kadastro komisyonları 
nıo ' ve Tapu ielerinin daha ve· 
rimli bir eekle sokulması, ilAn 
mOddeUerinin azaltılması ve hat 

Tepeba~ı, Ulucami. Karaso ı 
ku. Kuruköprü, Döşeme mahal Memnu bıçak 
lelerinin tahdit ve tesbit i&leri bi 1 
tirilmie, Hanedan ve lstikıa.ı ma taşıyormuş 
hallelericin de tahdit Vij tesbiti ı L' . . 

1 
d 

b 
1 

t ıman şırketı mavna arın a 
ne ae anmıe ~r. . taffalık eden Mahmudiye mahaı 

Yakında şımendıfer hattının 11 . d 11 • · hl G f . eeın en useyın o~ u a ur 
şimaıtnd~ ve beledıye hududu • . 

. . . h .. d k. uzerıode rapılaıı araetırmtıda 
dahılınde ımar sa ası ıoın e ı t b k ç ki x. . . fleımaeı memuu ıça ı ı 5 ın 
ba~lık mıntaka ıledKocavezır ma .., dl' t ı· d 1 · ı· 
hallesioin da kadııetroeuna baela 1

-uan a ıreye es ım e ı mıe ır. 

nacaktır. 1 
Tesbit işleri bitirilerı maba! 1 

lelerden takriben 200 000 lirayı 
mütecakiz bir kıymette maktum 

Havaya silah 
atmış 

emval meydana çıkarılmıştır. 19 8·939 günü Zeki adında 

aynen tatbiki lhım~elir. 

Kanunun 6 ıncı maddesinde 

* İti an ta~ı oline al. 

* r~ bitirenin i~i hitcr: .. 
* İğneli \'CIUİH ite doıı . ' yılan istisnai vazıfe)ijrden ücret 

li olanlara tayin edileceklerin sayılan istisnai vazifelerden üc mü.,. 
dahi maaelı memurlar gibi mua rt:11li olanlara tayin edilenler, * !nsan goruşe görü~ 
meleye tabi tutulmalarını kabul maaşlı memurlar hakkında bu hayvan kokln~a. kokla~a. 
eylemiştir. izahnamenin G ıncı maddesinde * tsteditti cennetlik iste· 

Bu hükme göre; ilk defa üo ydaı·rılıe\rı. bulunan hükümlere tabi ı ı· k 1· n ci C 1· h 3 n 
retli vazifeye alınacak Lir me ı 

mur tahsil derecesine ve diğ~r HUSUSl MESLEK BlLGtSlNE ha fbJ. l] e 
tasıflarma nazaran girebileceği VE IH.T:SASA LÜZL'M 

maaşlı memurluk derecesinin GD GÖSTEREN lŞL~R d ogv r u 
cak bir ıJst derEcesine ah maaş 1 Madde 13 - febkilAl kanun 

tatarı ile ta Y in oluna bilir. Jarıu a ba ~lı ced veli erde gösteri ••• 

ta kumen kaldırılması, bu lü Kadastro teekilAtıoın girmie bil'i Nusratiye mahalle&inde or 
zumsuz formalitelerin bertaraf oldu~u bu reni safhada daha ta okul caddes~nde iki i el silAh 

verimli olaca~ı ve bu tee_kilAt.ın i etmıe olduQundan yakalandrak 
rakında arazı ye de tf>emıl edıle 1 adlireye verilmietir. 

M~selA~ orta mekte.p mezun leceli olan ve halen kanuna MoRkou, - "luesliY•• ~: 
:arından birisi ilk defa ücretli merbut (2, suilı cedvelde yazı kardaki başlılc aı · rndıt eu ın• 
bir vazifeye alınmak istenilse, h bulunan husust bir meslek leyi neeretmiştir: . e 
kanunun 3 ÜMÜ maddesinin (B) bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç Sovyet mahfıllorlnio ilerı ~ 6 

edilmeııi, balkın eikAretini mu · 
cip oıan aıloHlklerin kaltiırılma 

ıı, Temriz mahkemelerinden Ka ce~i ümit ediliyor. ------ fıkrası mucibince t.ıhsil vaziyeti gösttıren maaşlı memuriyetlere leni eri, ikinci cihan harbi;:;ill b~. 

Çukurova da 1 Mersin 
Zengin tarih eserle- Yurdu 

Idman ·Ermenek belediyesi 
ve halkevi 

) - d · ıeı. ne göre (14 üncu erece maa devlet tsekilatrna dahil vazifeler lamıe olduRu ~kaoaatindedır r 
eiyle memur olabilecek olıın bu de müstahdem olanlar arasm halen bu hava ink i şı.f halioded~ 

bl' 
kimsenin, 14 üncü derecesinin dan kanundaki esaslar dairesin Bll inkişıfıo başlan~ıcında, ·~ 
bir üst derecesine ait maaııu tu de ve ehliıet darecelerı bakımın rinci cihan lurbine nisnette, 81 

• 
-~---- v ,. Erı::Jenek, " Hususi " _ İki tarı bulunan (60) lira ücretle ta dan terfıan veya naklen getirile let merkezlerinin bir yer de r ri bulunuyor 

Adana, (Hususi) - Bu rıl 

Ankara'd, aQılması mukarrer bu 

lonao bOrOk müze:ve Adana'dan 
çok deferlı tarih eserleri gönde 

rilmektedir. Birinci kısmı niha 

ret bulan Sakcagöz hafriratın 

dan güzel neticeler elde edilmi& 

bulunuror. 

Cenuptan eimali earkire do~ 
ra uzanan Sakçagöz, Balkar ve 

Barkıl mmtakelarındıki Prehie 

torik vadileri boyuncl'! Eti impa 
ratorlu~o detrine ait zengin eser 

ter elde edilmekiedir. 

Bu vadide bir esrar teme:i 

bolonmuetur. Temel iki kapılı 
dır. Dıe kapıda QOk nefis herkel 

ler bulunmaktadır. Kapının tam 

ortaemda da iki kadın baelı kar 

tal göQOslü, te anlan ayaklı bir 
ıfenks herkeli durmaktadır, 

Sararın bOtün duvarlarmda 

nefiı kabatınalar vardır. Sarar 
kıpıııoın iki tarafında birer are 

lan kabartm&aına tesadüf edil· 

mietlr. 
Umumiretle anlaeıldıA'ına gö 

re Qokurou, tal"ihin QOk ileri 
detletlerine merkezlik etmietir. 

Elde edih;n eserler buna göster 
mekte ve ileriki hakiratlar iQin 
kunetli ümitler vermektedir. 

Hatay da 
Lise ve orta mek

tepler 
Batar vilAyeti maarif müdür 

JGtQne Sitas maarif müdürü B. 

Rifat Necdetin taıini kararlaetı 

rılmııtır. Bu vilAıeıte gecen se 
nelerde mnoot olan erkek ve 

kız li1eleri arnen bırakılacak 

ta kadroları takvire edilecektir. 
Ba iki liıeden baeka İskenderun 
da da bir orta mektep aQılması 

muhtemeldir. 

Bölge atletizm şam
piyonluğunu 

kazandı 

sene evvel yf şll Ermeneğl elekt fini caizdir. Bu zata ilk defa cek kimse bulunmadığı takdirde 1 tirme tezahürü görülmektedl ~ 
rlğe kavuşturan genç ve çalışkan vaıifey EJ alınırken daha fazla üc bu m~muriyellere haricten ~dev O vakııki harp ameliyatınıo 'r 
Belediye reisi Hami Koçaş güzel ret verilmt'sine imkan yoktur. let memuriyetinde hiQ dulunma ehemmiyelli sahnesi, müob'~o 
Ermeneğl modern bir şehir yap ücretli memurların daha yu mııii veya memuriyelle a!AkAla ran Avrupa kıtası idi. Bu I 6 
mak Uzere imar pla.oıoın ikmalin~' karı bir dereceye terfi edebilme rı en aşığı bee seDedenberi ke iss, UZAk Şark en kanlı Dlub'~c 

loel spor bölgesi atletizm ve şehrin mUhim lbtlyaçlerının leri için de (maaelı meınutlarıa l ellmie; bilgi. ihtisas ve tecrtibele 

1 

bolere sahne olmaktadır; ve b;s 
müsabakaları cumartesi ve pa teminine çalışmaktadır. Yeni ku terfilerinde oldu!lu gibi) en az 

1 
riyle mütemayiz kimselerin kad ş1phesiı ki, büyük Okyanus 

0
, 

zar günü Mereıo sahasında ya rulan Ermenek Htılkevlnin genç dört sene bir derecede bulunmrı roda ki derece maaelariyle ve ka, niz ve hava harpleriuin en ~.01 pılmıe laanitte Mersin idman başkam ve Oyelerl de mutıyyen ıarı ve 8 dereceye ait ücreti bu nuola yazılı kayıtlarla mukay kuoouna sahne olmak tehdld'ıe 
gUnlerde toplamın ve binlerce J 

rurdu 123 pnvanla lçel atletizm kadar mtlddet filen almıe olma yet olmaksızın icra Vekilleri ha göstermektedir Siklet merııe • 
yurtdeşa müsamere ve ulusttl dev oı• 

şampiyoblu~unu kazanmış, Tar rlmler ttzerlnde konferans vermek tarı earttır. Yüksek mektepten yeti karariyle tayinleri caizdir rinin Uzak earka ıer değiştir ,, 
sne idman yordu 70 puvanla m~ıun olan ücretli memurlar MeselA: kanun1 ba~lı (2) "sa si ttibariyla, Bırleeik Aıneti~' 1 Qzere bir ged tertip etmişlerdir· . uıltıtl 
ikinci olmuştur. Ermenek belediyesi ve Halkevltırl iQio bu müddet üç senedır. yılı cet elin Maliye Vekaleti kıs om bir ioliıar politikası e 

Lütfi Ali, Berri HakkAk ··cRETLILER BiR l)ERECE mında (90J lira maaeıı dördün si imkıinsızdır. ~ı 
' a.zııları içten gelen bir aı zu ile U - •• 

Muharrem Ye~in ve ı:.jan Hüee kOltOr ve içtimaı Stıhelardı.. şOkraı DEN FAZLA TERFİ cü dereceden mıtli tetkik heyeti Yalnıı Bürük Okyan118~ ·~ 
ıir.in idare ve hakemlikleri altın Azalıx.ı vardır ihtisas mukii r ı · d ·ı · .. ıer 1 

na layık bir tarzda çalışmakta- EDEMlYECEKLER 5 
• men aat erı e~ı , mütecavı.. fi 

da iki günde ikmal edilen, müsa l b · t d ı t t ~ dırlar. Ücre\lilerin de her ce suret o ın u mAmurıye e eve eş Amerika kıtasıajaki casuslıJ . ., •• 
bakalar, bü1ük bir intizam için kilA\ına dal.il vaıifelerde müs ,.. 
de cerran etmie\ir. " le olursa olsun bir dereceden kargaealık faali~elleri, Amerı 01 

Yapılan On ÜQ 
müsabakıtfl\ ı eni Adam çıktı fazla terfileri caiz değildir. Yük tahdem olanlar arasından kauu nın daha şimd i d~n bilfıil Ol~ 

V ot esaslar dairasiude terfian ve 
otuz dört atlet ietirak etmi&tir.18 eni Adam'ııı 242 inci sayısı eek mektep m zünu olmıyan üç 

oıktı . Bu sa1ına İsmail Hakkı retlileriıı daha 5 inci ve daha ra naklen tayin edilecek ,kimse 
Koşularda Baltacıo~luııun öıı.retme okulla bulunmazsa bu memuriyete ha 

V k " er. rukarı dereeelere terfileri yapı 
100 metrede birinci i tor, rı adlı bir vazısı, Yaear Nabinin lamaz. riQten devlet memuriyetinde hiQ 

ikinci fuet, 200 met!'ede birinci edbirat anketine OfVabı' Maarif A _ Müddetini ikmal etme ı bulunmamıe veya ruemuriye\la 
Ali, ikinci lrfAn, 800 metrede bi • A ı · A ı 1 ı·k A r: d b "' eurası aza arının eura mevzu arı den münhal bulunan mafevk de a a asını en aeaıcı o serıe en e 

üzerinde dü&ünceleri, Kültür ha recede ücrecede ücretH bir vazi ri kesilmie; bilgi, ihtisas v2 
eberleri. içasrete, Nuri Raınç'ın fere terfian tarin edilenler; 1 tecrübesiyle mütemayiz bir ıa 
baekül razısı. Taetı tarlıidaki B _ 7 inci ve daha yukRrı j tın (kanunun diğer maddelerin 

ev, eoeroloji metodunun kaide· derecelerden biriue aşa~ıdaki de deki kayıtlara tabi tutulmaksı 

rinci Ali, ikinci Seıfi, 400 metre 

de birinci Alı, ikincı lbrahim, 

1500 metrede birinci Ali, ikinci 
Ser fi . 

teri tefrikitları aibi kıymAtli fa "a zın) İcra Vekilleri heyeti kara 
Atma ve atlamalarda: ı d B recede kadroya göre ücretli • 

zı ar var ır. u fikir ve sanat ' riyle ve (90) lira asli maaşla ta 
Cirit: 1 inci MAhmut 2 incı izzet gazetesini tavaire ederiz. zifo olmamasından veya ehil me . 
Disk " Viktor " Hüsnü 
Gülle • Rafet " lrfao 
ÜQ ~dım • Viktor • " 
Tek " " " " İbrahim 
Yüksek • Hüsnü • lrfanD 

4xl00 te lsteQ baırak yarıe 
larını Mersin takımı kazanmıe 

Şehrimizde 
· Evvelki geceki 

yağmur 

Evelkl aece saat 22,30 da bae 
lıran hafif bir ra~mor saat 24 
den sonra eiddetini artırmıe ve 
ea~nak halinde ŞRrktan gelen bir 
rüzgArla rarım saat kadar de 
vam etmie ise de karda deQer 
zarar Te ziran yapmamıetır. 

~=-......... --===~=-_.....-=~-
l fini mümkündür. 

1939 da en yeni hadise murlar bulundukları vazifelerde 

-===--===~====.....,,...-====;;~ ! Bu suretle tayin edilen me 

muayyen terfı müddetlerıni dol 
Güzel İzmirin enternasyonal Fuarıdır durdukoa hene ıhti~aslariyle alA 

kadar diğer ihtisas mevkilerine Tamami:;le modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 
1939 İzmir Eoternasıonal Fuarına bütün yurtdaşlarımız 
duetlidir. 

il uakil ve. terfi edebil.iris~. 
Yanı yukarıdakı mısale gö 

Yenilikler, cazibeler, sürprizler, kArlı alıe verie te ~Ü· re t90) lira maaşlı mali tı~tkik 
teneui eA"lenceler Fuara iştirak ve ziyaret edeceklere ze•kli 
ve istifadeli zamanlar geoirtecektir. heyeti azalığına tayin edilen bir 

20 A~uetos 20 Eyllll arasında güzel İzmir ve lımir ! yüksek mektep mezununun mez 
Enternasıonal Fuarını her halde ıitaret edilliz. ! kür maaş derecesi1Jde üç sene 

1 - Deniz rotu ile lzmire gelecekler iQin gidi& gelie 'ı l bulunduktan ve o kadar müddet 
biletlerinde % 50 tenzilAt rapılır. bu maaeı filen aldıktan sonra 

2 - Devlet Demirrolları tarifelerinde o/o 75 tenzilıH ya (100) lira maaetı tetkik heyeti 
pılır. 15 güoltik halk ticaret biletleri : ' balı~rn·a terfii kabil oldogu gi 

1 inci Mevki 2 nci Mevki 3 Onca Mevki bi (tOO) lirayı üo sene aldıktan 
17,50 12,50 8,75 sonra da (125) lira maaelı reisli 

kuru11a saacaktır. Bu bileller:e lımir Enhırnıısyonal Fa ğe terfian tayini caizdir. 
arına u~radıktan sonra bütün Türkiyeyi dolaşabilirsiniz. ı 

Sonu var 

halesini icap ettirmektedir· 1 ııef 
A vru pad da si lele t mer ,.~ 

yeriui değietirmiştir. Meaeıa. •' 

den;z birinci cihan harbinde 1, b' dece tAli derecedeki nıuhere 41 
h k. aiıı' 

re sa ne olmuetu; hatbu ı ~ ~-

en müthiş deniz ve hava oııl 1 

rebelerinin siklet merkezi 
0101 

ğa namzettir. ·o 
rb' 

1914 • 18 yıllarında, tJB ,ıı 
müsebbibi meselesi münas• j 

ve karıeık bir duA idi: b&J o:;, 
bugün bam baeka bir Dlao• tJ' 

arzediyor: ÜQ kıtara da b'' 0 
ı•'' yayan mütecuiz.ler ve btJJl o•' 

hedefleri malumdur. Keza, oı ~· 
cavizlere kareı Qıkanlarııı d:,ıe' 
defleri sarihtir. Bu meOll~lı de 

dd mevcut olan burjuva '8tıe' 
mokraei hüriyetleri, bu de'

18o>a· 
de Jaeıyau millellerio eo rd' 

·ıilııe ı:. kemmel evllltların itıtı . pv 
akıttıkları kanla ödenmietıf· 1,ıı 

'd " külen kanlarla elde edilıı> 1 11" 
hüriyetlerin müdafaaeıııd' ııd'' 
devletlerin milletleri alAlı~. ı:ı" 
lar. MütecMizleric mevk1

'• d~e 
gün gerek mAnen gerek lfl 80oıJ 

l·st 
ten, 1914 deki alman koa 1 

na nispetle daha za71ftıf• 

e, 
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Ankara 
nadyosunda 

1 Dünyada Neler_o!l_u1- 1:_0-u,_\Ja MERSiN 
PiY J\.SASI 

~ı i l A N 
Mersin Kızılay cemiyetinden 

&rı 
liinkü profram 

r 

Kocalarından neye 

Jl' 

tlhki,~~::d~fll•y"n ayrı h r la r ~ 
~•lııı, TOrkiye Radyosu Nev - Yorkun meşhur:kadar sevmiyor. 3- Kıskançtı 

•rı Radyosu. ?ir ~v.ukatı vardi. Bu zat talfık \ ~-: Kıska.nç değildi. 5- _işile 
DALGA UZUNLUÔU ışlerının mütehassısıdır. .ı~e~ · gucule kafi der·ecede ~e~gul ~l 

l6a9 sene yüzlerce karı kocayı bırıbı muyordu. 6- Yalnız ışıle gu-
,. 111. 183 Kcı. 120 kvv · d ld d l d · k • .A. Q rın en a yınr; a ığı ava ar . a cıyle meşgul oluyordu. 7- Ço 
2() 1\ · 19.74 m' 15195 Kes. uzun sürmez. Bu 1.atın kendın gençti. -8 Çok ihtiyardı. -9 
946 ''· T. A. P. Sl, '70 m, den de meşhur bir kMibi var- 1 Kumar oynamasını bilmiyor-

& Rca. 20 Kvv. dır: Matmazel Secilya Bonz. du. 10 _ Kumar c•ynuyordu. 
SALI 

22 8
,
19

. 
9 

Bu kız her sene kocaların 11- Budala idi (bunu daha 
· 

3 
dan ayrılmak istiyen kadınların evvel anlıyabilirdi). 12- Çok 

l2,ao Prcğr:ım neden ayrılmak istediklerini akıllı idi. 13- Aakadaşlarıma 
~ . •2.35 Türk müziği gazetecilere söyler. kur yapıyardu. 15 Arkadaşla-
erıı b - led' . . d 1 ~ estekarların yeni eserle Bu senr.de soy ı. ışte se- nmla kavga edıyor u. SA Ba-

en rnürekke ro·ram bepler: . (na karşı fazla m~şfik davra~ı-
13 00 M Pi Pk g 1 - Benı luzumundan faz vordu 16- Benı aptal yenne 

· em e et saat Aya- . ' · · 
l.ajan8 1 

.. 
1 

he la seviyor. 2- Benı lüzuma koyuyordu. 
o:ri ve meteoro OJI ıa r-

. Memedeki çocukları 
~~ 13.15·14.()() Muzik (karı-
Proğram - Pi.) 3VU tmak İÇİil bir 1C3d 
19.GO Proğram .. 
19 05 M .. 'k ( Od ·;y· Paris civarıne..-ı :Bulonya da bu sene Nevyork sergısınde 

, 1\ • uzı a muzı.,ı 1 d d' ·ı k- -k . -ı - .. O d teşh1"ı· edı· t"I, ) ormanın a gez ırı en uçu göru muştur. ra a . -
l 19 30 T .. ·k .. 'ğ' . F 11 yavruların arada sırada ağla- len ve ~nede bilmem kaç hın 
•ıey . · uı muzı ı · ası 1 . . .. b' ·n k ekse etı dıklarmı ve anne erını veya çocuğa sut veren ır ı e 

2o 15 K dadılarını rahatsız ettiklet·ini riya inad ederek arada (sırada 
2o · onuşma gören bir fransız mühendisi ço böğürmüyor ve büyük ~~irleı~ 

)· 

ıi 

~~n .30 Memleket saat fıyarı ı cukları oyaiam~•K için yeni bir den harice çıkmağa çıflık.lerı 
letj. s ve meteoroloji haber-1 çocuk arabası inşa etmiştir. Bu gezmeğe fırfat ~ıı~a?1~~an ~ım-

fd arabada küçük gramofona ben selere güzel se.~ını ışıttırmıyor-
,~, (~n 2o.50 Türk müziği ziyen bia alet vardır. Çocuk du. . . . . 

'1~ kara radyosu küme sea ve. ağlamaya başla~ınca başı ucun .. Bunu? üzerıne ~rgı ıdare 
~: heyeti) 1 da duran annesı veya dadısı sı ınek sesı çıkaran hır P~~k ~e 
ıer: 2t bir düğmeye basıyor vr. derhal darik edip bunu meşhur ıneğın 
d'' 2 .Jo ~on~şma .. arabanın bir köşesinden güzel!başucu?a koymuştur. Otomo-
bİ' 2 l ,45 Neşel_ı pla~lar: R. bir ninni musikisi yukselmeğe 1 tik tertıbatı olan bu alet a~da 
si~ rıııı ta~d~O . Müzık .<Bır [~per~-: b'i'Şlıyor. Ninniyi duyan çocuk 1 sırada iş~iyerek «Möö!» dıye 
fif ~tlcen) rnı - Halıl Bedı y o-! derhal:Susuyor. ve uykuya da-ı ~zu~ hır 8?'~ çık~~a~ta -v~ 
dit· )3 , l ıiYof. ~ : ~ _ _ . 

1 
meğın mu~ıtme hır çıflık susu 

e0 ~ • .OQ Son ajans ... haberle-ı- Bunalbenzer diğer bir icad vermektedır. 
~~b':lat, esham ve tahvilat, ı ~ 
~ nukut borsası (fiat> 1 K i t a p s a r a y l a r 

. 2() Müzik:(cazbant- Pi.~ l . . . . . 
~ 23.55 - 24.00 Yarınkı 1 Asur ve Ninova da bır,bır kıtapsayay vucude getırdı· 
~ çok sırlı kiremit bulundu Bu Meşhur lskenderiye kitap 

------- kiremitlerin üstün din miting sarayı da milAddan önce 4 ~n l ı~l 1 d ... • leri tarih fikraları kanunlar cu asırda kuruldu 7 .000 cıld f 
D ann egen yazılmıştı eseri vardı. .. a· · 3 üncü ptoleme Mısır ku-

~~liıek~r tavan arasında kuru Bu kiremitler .Kuyuncuk lüphanelerini thya etti. O de~ 
tıı~ rese kann doyuran . genç sarayının büyük hır ~~sına virdeki bütün eserler el yazısı 
~altea s;ırn Luvre müzesınden sıralanan masaların ustunde idi tskenderiyeye gelen her yol 
\ij ~ı nun (L'In,\ifferen) adin dururdu. Bu kitap sa:ayı ~~.- cudan 
~n 1 hlosunu çaldı, bir takım pAn da kral Asurbanıpal ıdı. . . . 1, ar Yaptı ve iade etti Ta- Bu kral gönlünde ilim sevgisi . -K~pyesı~ı alalım ~r~ 
lıak~disini tevkif ettiler. Şim taşıyan lıir insandı. Günlerin ıade ed

1 
~rız d~yı~. ~anınıakı k~ 

\ . ltnlere hesap veriyor O- kita saraydA geçirirdi tab! .a mır . en ısıne opyesı 
l lddias B b1 h" P b · ı·n k'ta . verıhp ash kıtapsaraya konur-
ı'~ore ~ şu: u ta ~o ıç Asur ampa ı _ı ~~yı du 'a edılmemişti. Bugün nı kral Nabopol~sa~ ıle Cıy~k Bu suretle lskenderiye ki 
t~ıi\~~ sevgisiyle bu tabloyu sar mahvettiler ~h_nın kıyme~~- tapsarayında yunan eserleri 
1-1 " rn. ni bilmiyen bu ıkı adam hu- t 1 d • 
r vattea . . . k d l B l op an ı 
~~ u hu tablosunun tün kırsmıtlerı ır ~ ar un ar- İskenderiyede mahsur ka-'ta dour' ~ hediye ettikten dan birkaç tanesı Londrada lan Sezar Mısır donanmasına 
~ j~,tablo çok ellere geçti British Meseum'dadı. ateş verdili ~man ya~gın şeb 
1 ~ı ~ kadar Milli müzede .•. resirayet eltı İsksnderıye kü-
q~li e hu müd<iet 1.arfında da tık kitaplar mıeırda yazıl tüphaneside yandı. kadim Yu 
\' ı~rt.ırmalara çıkarıldı. dı. Papürüs üstüne yazılan hu nan eserlerinin asıllarıda bu 
~~tleau' l de Mevar Markisi kitaplardan ilk defa Osimandia suretle ortAdan. kayboldu 

1 ~he nun başka bir tablo- • 
?s u~ber (L'Indifferent) ni Yükıık sehuler 
~i ıaJ': satın aldı. _ . 

tabı lebrun satışında hu Yer yüzünün en yuksek hın Rakımı 3.200 metredir, 
~ &u0~.u 75 franga aldılar. şehirleri şunlardır: Mekoiko nu Bolivya da Lapaz Nufusu 
'it~ kıygunse yalnız (Indifferent fusu bir milyon rakımı 2.356 110.000 Rakımı 3. 700 metredir 
~ 7 ~~llv::r!~o~lar bilirmi metredir. Adis-Abıba'nın rakımı ra 
y~k Kolunhia Sante - Fe Nu kımı 2.400 metredir 
"'~~Dlftt O O fusu 150 bin Rakımı 2.645 · 
.. :ı.tl) EN B ~ K metredir. Yüksek rekoru Peruda 
'i ~N ZEVKlDtRI }~kuatör de Kito !"iufusu Kerro dö pasks köyündedir. 

~ Q '1tt Y ıvrulara 90.000 Rakımı 2.850. Bu köyün 15.000 nu~usu vardır 
~~.~tadıahauz mekteb 'ı Peru da Güzo Nufu9u 50 Rakımı 4.350 metredır. 
"''1 111 Çocuk Eairıe•e 
> '"'•t, ... •eriraeniz Kitab Va tanda g ·, 
~t~,.._ '•k Kırdt ılerfnlze ~ 
~ ~ ı:t~it ve Kllçlildllk Haoa tehlilceaini dii-"n ve kurumu1111 

•lcı tıtmıı olurau t'-
._ ___ __.. yarflım et. 

a - 21-8-939 -
llava lehli~csinc karşı halkımızın zehirli gaz -

=ı::J lerden korunnıasııu teıniu için bu kerrc gel irtmiş 
------.ı-K_u_. _s. olduğuınuz ıuask.eleri ehven suretle satı~a çıkardı 

PAMUKLAR 
Klevland. 
Dağmalı 
Kapamalı 
Konca P. 
Karma 
Iskarta 
K. kötlüıü 
Koza 
K. çiğidi 
Yerli çiğidi 

YAPACI 
Şark 
Ana dol 
Aydınla 
Yık•amıf 
Tiftik 
Keçi kıh 
Koyun derisi 

BUCDAY 
Buğday sert, ıark 
Diyar Bakar 
Ana dol 
Yumuıak 
Yerli 
Un 

KEPEK 
ince 
Kalan 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 
Yulaf Aa•dol 

,, yerli 
Çavdar 
Mııır 

PRİNÇ 
Pirinç Maraı 

" 
c~yhan 

Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
KUf yemi 
Kum dan 

Fualya ıark CeJli. 
,, AaAdol 

Nohut ftrk 

" 
Aa•dol 

Mercimek Şark 
,, Aaadol 

~ Börillce 
Bezelye 
Bakla 
Pat•tea 

ÜZÜM 
Oziim Antep 

> Ne•phir 
> Karaman 

KAYSI 
K•ysı kurusu yar-

maca 
Çekirdekli 
MalatyA 

Bıdem ~ekirdek 
içleri 

Ceviz kabuklu 
> iç 

Badem iç tatla 
iç acı 

Çekirdek tatlı 
> acı 

Yer fııtıiı 
Harnup 
Kitre Şark 

> Anıdo1 
Mazı Şark 

.. Aa•dol 
Cebri 
Mahlep 

Çığit Y•i• 

40 
39 
38. 
37, 
36, 
10-20 
yok 

> 
> 

50,51 
49, 
5'2-53 
80 
110-130 
55 

4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
3,25 

2 
2 

3,87,5 
3,30 
yok 
3.5 3.25 
3,50 
yok 

22,23 
21-22 
14, 
yok 

)) 

4,25 
4,37,5 
9 

6 
5,50 
4,25 
9-10 

yok 
» 

3,25 
yok 

85 

38 
22-23 
2 
30 
80-200 
18-25 
18-25 

85 

42 

ı ğınuzdan arzu edenlerin kızılay .\tersin ıuerkezinc ' .. ~ 

J 

ınuracaatları reca olunur. 
Kızıla' Cemivcti .. . 

l A H 
Umumi mağazalar Türk Anonim Şirketi 

Sermaye1i: 2.000.000 Türk lirasa 

Posta Kutusu 77 
Telefon Numarası: 4 
Telğraf Adresi : Umat 

MERSİN ŞUBESİ 

İnşa edilmekde olan Uınn;ni mağazalar Rina vtt. tsk~lesi 
~k~al edilirıceye kadar Şelıı ·imiz ınt~teber tüccamnmın depo 
ıhtıyaçlarını kısmen olsun temin maksadile Karam:rncılarm 
eski mağazaları 1-Ilaziran-939 tarihinden itibaren isticar cai
lerek depo ittihaz olunmuştur. 

lş mevsiminin hn\ı)li münasebetile Sayın tüccarın mal
larını en müsait ve menfaatlı şartlar dairesinde kabule b:ış
layan mağazalarımızın işbu depo dahilindeki şube müdürlü
ğüne müracaatla şeraiti öğrenmeleri meııfaatları iktizasın-
dandır. 10 - 10 

1 L A N 

İçel def ~erdarhğmdan 
Zi~ ar~l l•1 pt-1sindt>n h< r ol df>poiarwı ı şaı kHı· 

dai.i demir yoluna kadar uz.:rı~ ıı kısını ilfl tirli 
çay ırnrnğı uıP-trukatından ve kar~d~n ı ~ meıro 

acıkt n ve sahilden cıkarılacak Kuıu cakıMarm • • • 
üir arabtlsandcın lwş kuru ş a ınnıak iizPre hir ~P-
neliği kiraya v~rilnwk iiı~re ıs ~iin miidclPtltA. 
müzayPdeye konulmuşlur. 

8 Pdfl mnlrnmmf ui 300 liradır. ihizame talip 
olarılarm yüzd., yrdi lıuçuk dipoıoıosrınu malsan . 
•hğına )' alırarak ~~vmi ihale olun:ın 2[. .8 939 
günü ~aal onda dt'flt~rJarlıktH miil~~rkkil komsi
yona müracaatları ilAn olunur • 

l o 15 19 22 

i L A N 

Alay satm alma komisygnundan: 
Miktarı Muhammen bedeli 

Cinsi t<ilo Lira Ku 
Sade yağ 14400 15120 00 

f bale günü S•at Şekli 

İlk teminat' 
Lira ~ u. 
1134 00 

1 

2-9-939 Cumartesi 11 Kapalı zarf 

Me~sio garniıonund:ıki kıla(ttın ihtiyacı olan 
~ ukarıda cins. mi klar, muhammt-:n uedel 
v~ nınvakkat leıuinalile eksiltme giin ve 
saatJarı yazılı i ·ışe nıacldesi k~pHf ı z·trf 11su. 
liltt eksihnwye konuldu. 

' 2 - Eksiltme Mersin AskHrlik Sulıesi iist k:ıtmda 
askeri mahf ... lde li~k· ri salın alma konıL yo 
rıu tardfıude3n )'::t pıhjca~tı,.. 

3 Zaf'flar ayui glincle :ıçılış saaırndan hir ~a~t 
i evvt'line ~akar kabul tıttilir. 
J 4 - Fazla hilgi edirınıt>k i~t,..~· ·\ rı i~ıeklil er askP. . 
1 ri salın alma konıisvorıuııcla nwvcut oları 

şarln ~Hıuderi her z~mwarı yörtıhilirler. 
17-22-25 31 

i l A N 

Marsi.ı ziraat banlasmdan 
18-7-939tar~ib ve 3343 ~ayılı Yeni ~lersin ga· 

Nöbetçi §§§§ 
1 

zetesiııde satılacağı ilan edilen gayri menkullerin 
satışları~nnyapılacağı ih\ıı edilen 18-8-939~mat16 

§§§§§ Eczane da mesai hari~ine lesadiif ettiğiudeu mczkiiı· gayri 
·menkullerin kati ihalelerinin yapıhnası 28-8-9 ii 9 

22 Ağuatoa . 939 da 
1 
pazartesi günü saat onbire talik edilmiştir. Talip 

Halk Eczaneaidir. olanların ınezki11· saatte vilayet idare heyetinde 
hazır bulunmaları ih\n olunur . 
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L A N • 
1 Y[H i MERSi H i l A H 

Mersin As~eri satm Alma komsiyon riyasetinden Nüshası 5 K urı.ş1 ı ~r . f 
Abone Türkiye •~arı 

Tarsus ta Sahhk Hamam 
Mikdarı Mubammen Muvakkat ilıa le 

Cinsi Kılo Bedeli Teminat Gün Raat Şeklı 
Kuru soğan 5000 250 18,75 
Kuru üzüm JO<ıO 130 9.75 28/8/939 l'azar1 esi 10 pazarlıkla 
J\Iercimek 5000 500 37,50 
Sabun 3000 900 67,50 )) )) :J )) 

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

k. Fasulya 6000 900 72,00 29;8,939 Sa lı 10 )) 

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

Makarna 3000 675 50,6~ )) )) 3 )) 

Şehriye 2500 582,50 42,19 )) )~ 4 )) 

1 - mersin garnizonundaki kıtaatırı ilıti_yacı oları yukarıda cirı s, nıikt::.r, mu· 
hammen bedel vr. kati leminallarile ihale giirı, saat ve şekli yazılı i~ş· 
maddeleri pazarlık suretile sa trn alnıaca k tır. 

\ 
Şerail ) için ıçın 

Srne l !\ 1200 Kr . 2000 ., 

Allıaylık 000 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yokııı r. 

Resmi ilanatın satırı 10 
Kuruştur. 

Fenni Sünnetci , 

Sıt~ı T ann Över 
2 - P;,zarlık mersiu askerlik şnb~sinin Ü"t katında as~eri rnahfolde a s~~ri Sed v~ a ğrısız sfıımel 

salın alma konısiyonu l~ rarından yapılacak lır . 
3 - Teminatlar ihale sa~tma kadar kahnl edilir. yapar. 

4 - Nümuue ve evsafı her zaman satın alma korııziyonunda göriil rl hilir. 
13-17-22-27 

Fakir çocuklaraparsız 
Adres; Tarsus paşa ga

zinosu kaşısı 

i L A N 

Tarsus va~iflar memurluğun~an 
Muhammen Muvakkat 

T. İş. Bankası 
1939 

Bedeli teminat ı 

Lira K. Lira K. Cinsi No. Mevkii Vakfı Küçük cari hesaplar ihram iye planı I 
12000 00 900 00 Deği:men 31 /58 Çuklirler Kubat pışı 
15000 00 1125 00 Han 32/15 fr~ıt pazarı ,, 3 2,000 }j f3 m Ül{afa t ı 

450 00 25 75 Dükkan 49/1 k öfke rler ,, 
bedeıtanı 

300 00 22 50 " 50/3 " ,, 
300 00 22 50 H 51/5 il 11 

1
300 00 22 50 " 52/7 " " 
300 00 22 50 " 53/9 " " 
300 00 22 50 " 54/11 " " 
300 00 22 50 " 55/l !l " ,, 
300 ()() 22 50 ,, 56/15 " " 
300 00 22 50 ,, 57/17 ,, " 
HOO 00 22 50 ,, 58/19 ,, ,, 
800 00 22 50 ,, 59/21 ,, " 
300 00 22 50 " 60/23 ,, ,, 

Yukarda bedeli muhauırıwnleri, cinsi mevldı 
ve vakfı yazıh on dört parça cı karatı v~kfiy~nin 
mülkiyetlerı pPşi n satılma k üzere 9-8-939 t<ı rihin 
den ili baren on beş gün nıiiddf>llP. açık a rltırma . 
ya konulmuştur. ihaleleri 23-8 939 Çarş (l ıuba gii
nü saat 10 da icra kılınacağından talip olanların 
ve fazla mah)mal isle~· enlerin T~ı·sus vakıf(ar 1 

memurluğuna müracaatları ilan olunur. 
' 1- 15-19-22 

Kurala r. 1 Şubat. l ll a yıs, l E)lfal, 26 

Ağustos, ı i kirıcitrşrirt 

T.\Ui lJLEttlNDE CEK iLECEKTiH. 
• 

ikramiyeler: , 
l Adt'l ıooo li r~ lı k = 2oooli ra ,, 
5 

" 
l .ooo 

" = 5 000 
" 

1 8 
" 

500 
" - 4.ooo ,, 

16 " 250 ,, = 4 000 
" 1 1 

60 11)0 = 6.000 " ., ,, 
95 . 50 4750 ,, ., - " 250 

" 
25 ,, = 6,250 

" 
435 32.ooo 

-
-

En az 50 lira mevduatı bulunan besalar kuralArda 

dabil edilecektir. 
1 

-

2 

C:HH İ İ · kP b i r n.e_,,dd Hlll <la Ytı ni Uauıanı ,ıeıı· 
'ki mf' kle maruf, Şa r· kan >1·uıak, Garben tarı 

am, Ş i rua lP.n ı r nıak loka 11t~ s ı , C.- nu ben uıt>)'· 
da ula ma hd u <l ha rrıa rnın nısıf lıissesi 'e~ 8 

lenıanu sa tılıktır. hamamla ırmak ~ras11ıda 
kapısı dan odu n kon nıağa ma hsusa" Juda11 oc~ 
u<Ji ı·ej11e giril ir. A vlu1ıu n kPrı a rırıd a ırma~Jan 
su a 'up suyu kayı•atnw k üzre su lıauı esirıe 
sevk eden dolap ve bor •ı te .. tibatı ve a)' r ı f3 

Belediye suyu rı da n soğuk olarak ku ıJa fl ıh•C~~ 
su borııları lPrti halını haizdi r. Yoldan hanıil' 
nıa bir m~tlhal ile giril ir, birinci kısıuıda: 
beton z~ mi ııli ca rueıı.anıa rla bfüiinnı liş dö1l 
soyunnıa mahalli, iki balkonu bu l unmaktadır· 
~P lllİn m f r mer olup ortada bir havuzu vardır· 
Uslii dorıı l urma kubbe ih· örliiliidiir. ikinci ~1 ~, 
sımda: bulunan koridorun bir tarafırıda lwto0 ~ 
la ya pılmış dörl h alalı bir kı ·nn VP d iğe · ta 'l 
rafında, iki ku rıtalık bir ~ogukluk. nıahal l i ~e 
hir so~u k lıavlt>t b luırnı a ktadır. Zt-> min rı1 er· 
ruer döşeli ve ii~lii bfş kuhhe ile ör ı iiliidiır' 
~oridoru u ortasındaki kapıdan iç kısrua giri· 
lınce zenıın mprmer döşP li ortaıla sek iz köşe 
li bi r kö lıek laa"ı, iic kµ,m~ r kurrı alı vıkarırı1'1 . . ., 
n:~tlı a lli ve d{)rt hususi v ıkaıınıa havlflti l>tl' 
lu nnıakıadı r. Bu k ısım ~u lrnzıwsind ~ki tıu~0 

odas111da11 a çılmış bir pe ııct>re iJe buharla ısı· 
dıln • aktadır. Ayrıca lıeimanım altında kPoırr' 
leı l~ açılmış z., nıiıı k a lıJ11faki boşluğa ocakıiB11 

a çılan uı e rı ft)zl tı re alev ve buhar sevk edilnıe~ 
~.u ret ile u~m 11ı nrnrnırrler l•'Shm Ptiilnıektt>dir· 
Ustii ortada biiyiik vr. lıaJvP. t!f~ rıu üstlerırıde 
dört k iiçiik k u blıe ile Ör(üliidii r. Şark tarı' 
mimarisinde tonozla yapılmış bir bi ııadır. 

Satıh~ lo~anta 
ı~n~ak lokantası denm.,kle maruf, lokanta Y"" 
rımn lerııanu ~at ıl ı ktır. Yerai hanrnru itt i salirıd8 

Şa rk an ırın et k, Garben l a r i kı am, Şimal•~ n E\' · 
kaf dairesi ee nulHHı hamamla malıdtıl lokafll3 
n ı alrnlli, yazlık talvarı ve kışlık rualıaHi ve a)'' 

rıca bu mahal arkasırıda malbah ve bulaşıkh~ 
yeri bulunmaktadır. 

ı, 

1 

i l A H T . 1 Ş Bankasına para yatırmakla, y•lnı:ı pirabirik - 3 Satıfı~ dü~~SO 
k. tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemit 

Hlazığlı Ahmedle evli 334 doğmulu kızını Ru · ı olursunuz. 

ye iki sene evvel kocası ile A danaya gitınişdi. iki ı :......-------lllllİll-----------• 
senedir lı er i k İ5i11 i ~ı nere.d (\ oldu k~arııı~ aı ~ bir lıa~e •: j 
alanıadığım<lan bıleulerııı a<lresınıe bıldırnıelerıııı 

insaniyet ııamıııa dilerim. 
M el'sin Mesudiye ~1 ahallesin<le 
53 numarada Mehıııet oğlu 

~Jelmıet Hadır 

gı===========================m 
• A. 

UCUZ iLAN 
İŞ VE İŞÇİ 

.A.RIYANLAR.A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutLtnan gazetesi olan 

..- W~IMO lMJ~~$0~ -. 
Okuyucılarının arzusilna uyarak bir kUçllk 

!LAN TAR1FES1 HAZIRLAMIŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilit niıbetinde 

MÜHİM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılılr, kiralık aeyiniz varsa veye ne almak 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.COO Türk lira~ıı 

Şube ve ajanı adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birik tirenl t> re 2 8.800 lira 
ikrami ye V•1 rect1 l 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara Henede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşağıda ki plana göre ikramiye 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralıiı 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ., 
1 oo ,, 5o ,, 5.ooo ,, 
120 ., 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3. ~oo ,, 

DIKK AT : Hesaplardaki paralar l'ir sene içinde 
50 liradan •ı•ğı düımiyenlere ikr1miye çıktığı tak 
tirde •/. 20 fa:ılaıile verilecektir 

Kur,.lara senede 4 dafa, 1 EylOI , RirineikAnı:.n, 

1 Mart va ha~iran tarihlerindA çt11k il~c~k ttr. _I ___ _ 

i e t i y o r s a n ı z Kiralık ev 

ll u ~ti ıue. ı nıcydan rnda Hilal eczaııesi iuisaliW 
dek; beıı ıi ı ı ci diikkan1111n temamı satılıktır. 

4 Sat ılı~ ~a~ve~ane ba~çesi ve ~üf e möhalli 
1'<1 rsııs. i~la>iiyoııu ya 11 mda islaS) on caddr~~ 
me l>deınde bulunan Toros gazinosu derııuck l t 
nıaru f kah velıa ne mslıall 2soo n. etr~ mu ra bbil1 

bCJlıçesile ve caddeye nazır büfesi ve sahnesile 
birlikte te ıuamı satılıktır 

. Yukartl ' göst•·rilen dö"l parça emlak a\'rı <•Y' 
n top~fau olaf'ak satıl a caktır. Talip oJanla:- ı.n 'f~ı~' 
s ı~s ft<·ar~t Odasında Hay Zi)a\·a ve,·u Gazeıerı• 1• 
l~ıı·ek törlliğiine veya Zira1t Bar;kası ·Tarsus şub6' 
sı menıu rluğuua mliracaatları ruercı?dur. 
~"':'---~~--~ ....... ~.!.-------.;...:.!......_ ______ ~ 

Acıderedeki 
içme maden suyu 

AÇILDI 

Her gün Misis ~cıdere istasyonuna 
üç tiren gider gelir 

ller tfırlii yiyf'ctık ş .. yltır, bol ve uclızdur· 
Yatacak yerlerimiz de vardır. 

Mide Bağırsak Böbrek ve Sinir baatalığı ile kıdıll 
iş mi, İ ;-çi mi artyorsunuz Malımudi~e nıahallesndeabeş oda salon, mut-

TenzllAtlı KOÇOKEl~Ar'NAr~ızoAN lslilade j bak, banYo yeni sulu ve meyve ha lıç• li bir ev'----------~---~ 
•=================~• k.ir::.hktır. Yeni Mersine miiracaal. Yeni Mersin Batımevinde buıl111ııt1' 

hastalıklarına t !lvııiye ederiz. 


