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Fransız askeri heyeti Londraya 

gitti. Buradan vapurla ~Ioskovayu. 

hareket edilecek. 

Sehlı:ıl ve Umum Ne,rıyat 
MUdUrU 

F U A.D AKBAŞ 

idare yeri 
· e:ıl • euıa euı~Hı • !ı1erslo 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Cuına 
4 

AÖUSTOS 

1g39 

Yılı 1 Sayı 
12 3358 

t!,am;diye mektep gemisin-i d-ü-. n-yu-·· z-1-erce yurtdaş gezdi 

liamidiye Kornutanı 
Dün bazı resmi ziyaretlerde bulundu 

, ............... ...... 
İzmir Valisi 

ziyaretleri iade edildi 

ve bu lngiliz Bahriyelileri 
ıerefine bir ziyafet 

verdi 

Gemi, yüzlerce halk tarafından gf-'Zildi Ankara :ı :ı.a. [Ra.dyodan] 

İzmir vali~i dost Ye nıüt-

ta~ Düııkü nuhamızda limanımı Limanımızdan ihtiy.a~ı olan; )er yaı;ıalnıağa mutat <'diuen ~e I te~k !u~iliz Bahriyoli·l~ri ~~-

Ölüm cezalarının infazında 

halk ve gazeteci 
bulunmıyacak 
Adliye Vekaleti yeni 

tamim yaptı 
bir 

direeldiQıni bildirdiQ'imiz Hami kömürü 1ükle1en Hamıdıye ge içinde taeıdığı kahramanları gi refıne dun ak~am şelııt gazı-ı 
hterltıeklep gemisi kumandanı misi snbaJ ve eratı ikleer, üçer bi temiz ve şeci bir geçmiı;ıe sa 1 noımnda 120 ki~ilik bliyük Adliye VekAleti, ölüm ceza la ması IAıım geld iğini ve kimlerin 
~6ıı S ve miyelleriyle birlikte kiı;ıilik mu?t~z~m kafıleler :ııalin hip olan bu emektar mektep ge bir zivafet vernıi~tir. Ziyafüt- rının nasıl yerin~ getirileceıti 1 bulunmnsına müsaade oluna bile 
lrke/Yın Valimiz Bay Buıhan de eehrımızı gezmekte ve mimiz de her geliı;ıinde olduğu t M • k.. .. t 1 k kuman ve bu sırada kimlerin buluoaca lceQ'ini bu suretle maddede has 
dı18 ,'. _A~ay kumaudanını, Bele geçdikleri yerde içten g1:ılen mu gibi bu sefer de gala balık ve f> f e ev 

11 
mus a 

1 
em gı hakkında cumhuri1et müddei I ren tadat ve tasrih euigi görül 

llıa 11d eıeıoi, Deniz muhafaza ku habbetle kareılecmaktadırlar. dı arkası kesilmiyen bir halk danı, belediye rehıi, Halk par- umumiliklerine bir 1amim gönde mektedir. Esasen ö üm cezaları 
161 anını makltmlarında zi1a Hemen her sene limanımızı kitlesi tarafından gezilmektedır tisi, Halkevi rei8 lori ve daha rilmietir. nın get..:e rensından ıonra fecir 
tı) eıınisler ve muteakiben bu ıi1aret etmeQ'f, bu aurelle eehir Gemim itin rarın hareket etme birçok zevat hazır bulunmuş- · Adlite Vekilimiz Bay Fethi vak ı i infazı busuıtunda müea 

•reu · 1 d ~rı iade olunmueıur. . halkına setinçli te iftiharlı gün si muhtemeldir. ar ır. Okrarın imzasını taeıyan bu ta ses ieamül de vazıı kanununun 
't Vali İngiltere kralı şeref mimde, ceza muhakemeleri usu bu maksadını lemine matuftur. 

ll~'•uı Halkevinin ı·ngı·ıı·z -ı·apon pakt• ve sıhhatine, İngiliz generali- lü kaonounuo 398 inci madde Geçenlerde İstaabu!da bir 
'lrr G • · 1 de Tiirkiye Reisicumhuru şe- sinde "ölüm cezası mahkeme he idam hükmü infaz oluııurken ön 
ı\f ezısı refine kadehlerini kaldırmış· yellerinden bir zat ilE', cumhuri ced.gn hükmün iııfazından haber 

Gnasebetile• 1 yet müddeiumumisi tabip, zabıt alınmış olan gazeteciler ile bir 
li . • Çin Milli şefi bu yolda ., al'dır. kAtibi ve hapsaneler idaresi me halk kfülesinin infaz mahallin 

~ alkevleri köy gezilerinin • murlarından biri hazır oldukla de hazır buluudukları ve geze 

~,:. !1 nıu~~~'~·i1\l.e .. ,
1
1.·.i

1
, ı"lıtı·"·<n>:ı.Il~:ı~ı- ne diyor? ·ı ~uturava pamuk rekoltesı rı halde iufaı olunacaQı ve tecilerin mahkumun son demltt 

•ı... ,, u " ~ mahlıOmuo mensup olctu~u di rine ait jestıerinin fotoğrafını 

Çıık
6 

g\). tor<liğinden dola~·ı Japonya Çini boyun eğmeğe mecbur ede- · 187 bin balya ola- nin ruhani sıfatını h1tiz bir zat çektikleri ve halkın da lıu jestlq 
faydıtlıdır. d"l l • ile mahkumun müclafıi dahi ce ri el}lence vesilesi htıhı.z ederek 

'a~.:ltı.~iiııkii t.ıayıını~ın ikinci Ceğİnİ Ümit ettiği takdirde rak tahmin e ı ' I zanın infazında hazır bulunabi güldükleri öğrenilmietir. Buudan 
~ a ıncla. ne~rottiğimiz Tar- iflasa mahkumdur Ankara 3 tA..a. [Hadyodan] ıeceklerı,, hükmü izah edilmakte böyle bir manzaranıu ıe 

de Halkevinin köy gezilerin- , Adana merkez mmtııkaıu ve bundan sooruki idamlar için kerrürüne set çekmek istiyorum 
le~;rık mülıiııı bir noktaya Chung King a.a - Chekiai il Be1nelmilel vaziyeıten bah bürosu Kozan, Oeyhım, Oı:nna de eu direktifler verilmektedir: Bu sebeple hadema ölüm 

as eclı"lınoktcdı"r. ajansından : Baekumandan Qen seden mareeal uzak ll'Hkla bir . D" t 1 B 1 . " - cemiyet icabı bu cezanın cezalarının infazı arasında ruka 
uıy~, or yo , a ıço ve cıva-

<ıe ·ı b" k - Kar - Şek, dün lugiliz · Ja Münib hadisesi olmasrna imkan her türlü heyecan ve gürüıtühır 1 rıda i~mi geçenl(lrden maadası 
t~ 7.1 en dört k<>yde ırvo · rı pamukları mikdarı 150 

lidaR} a·ı · pon iptidai anlaeması hakkında olmadığını ve Ae1anın bu gün den Azade olarak mullak bir sü I nrn seyrütemaı;ıa maksadile in 
•e -~ 111' ınunyono e ı mı~ . . . - . . bin balya ve unıum Çukurova 
~Uay d"l 1 d k ırat ettığı muhım b!r nutukta kü vaziyetiyle Anupanın Müoih kQo te itidal icerisinde infaı1oı I faz mahalline girmelerine mllea 

tieillde ~n~ e 
1 

e
11 

.. 
6~. 1en .. 

0
t .. ı;e 1 Japonyan111 bü1ük devletlerle had iePsinden etelki 'vaıire&i ara mrntakası rekoltesini ise 187 a!ıu eden vazıı kanun infaz H 

1 
ade olunmamaıu tamimen telill 

n· S arya gorn ffiUŞ ur. anlatmak HJB Çin ekonomisini eında h Ç bir mü9abehet bulun bin balya olarak tahmin et• raeında kimlerin hazır bulun olunur." 
~U· lZ<lo sıtma; bn it telilkki devirmek için hailler ileti etir madığını ve Çin metin ve kendi mi~tir. 
tıı(l.'r· Bıına ehemmiyet Yeril- mek suretiyle Çıni boyun eğme sinden emin oldukça dostların 

~ G ı· ~at' e ır, geçer denir. Fa- Q-e mecbur edeceğini ümit et i d!ln hiç biriuiıı kendisini ter 
~akikat <>ylo midir!. ği takJirde if ıba mahlnim oldu ketmiyeceğine kani bulunduğa 

~ ~ .. ,.,.elce Tanmsta, Morsin- ğunu söylemi9\ir. nu SÖJ'lemietir. \ 
•L te b 1ı· } . k.. } . • 'l{Ser· . u ~o ır orm ·oy erının 

n ııııııde ~ıtınıı pek çoktu. f ransll . lngiliz . Rus 
Oqll:ı Uııu nazarı dikkate ' alan 

Sovyet 
kahramanları tııu lıuriyot hüktımeti esaslı go·ru· ~mel eri 

ı c:ndel . . t' b . 9 ~~t eye gırış ı ve u pıs __ _ 

~iç~~!1 1.1n fö~Une geçme~ için 8. Molotof Jngiliz Altın madalyalar 

lngiltere Avam 
kamarasında 

Türkkuşunnn Kampfaaliyeti 
Ankara a.a - Tüi:kkueunun İde 5385 uçue J apmıelardır. 

laönü pldnörcülük, Ankaradaki 31 temmuz akeamına kadar 
motorlu tu1rare kamplarında Qa motorlu t a yyr.ırelerle ralnıı uo 

Ankara 3 •Radyo,, ııemaıara hararetle devam edil 1 malta muvaffak olanlar 27 rlir. 
Loodradan bildiriliyor: mek&edir. Geriye kalanlar da eo geç 15 
leQi muhalefet lideri parle Kampların tam mevcutla fa ' a~uEtosa kadar uçmue olacaklar 

men tonun 21 ajtuetosta tatilini aliyete geçtikleri 10 temmuz ta '. dır. . 
talep etmi~se de aum kamarası ribinden 1 ağustos tarihine ka ! Türkkueu havacılık kapmla 

2~ı 1 1. . 13 "' t t dar lnöaünde pl ~oörler üzerin ' rında yepılmıe olaıı 21668 Cuc;uı '* rey e mec ısın a6uı os an ı . . di. ~ .. edakarlıktan çekınme 
~\ l11catlole etti vo muvaf- Fransız büyük elçi- alacaklar teşrinievele kadar tatili 

oıu o etmietir. 

de çalıean g•rnçler 15283 ucue ta hıç bır kaza olmadığı memnu 
kabul 1 Etimesutta motörlü ıa1yııreler niyetle ö~renilmietir. 

•~ı ·· n, on beş :iOtıe o\"- ferini kabul etti : Moskova, a.a. - Tası:t ajan 
ttı-... dalaktan karınları ~i~ıni~; sı bildirivor: 
..,.ad Ankara 3 •Ractyo. ı · 'ıı)h, a.ıı rengi, beti, benzi d b"Jd ' .1. «Sovyetler Birliği kahra-

~- ·<.ııı · Moskova an ı ırı ıyor: .. . 
"'! ç ~ :\damlardan bugiin gi>· 1 . . 1'' bü ük 

1 
. mauı» unvanını lıaız olanla-

Bulgar • Romen 
mü na sebatı 

Son-----
1• al'(lanlaı· l>ı'ıı·1e biı· ni..,lıe ııgılız, ransız Y r çı t · · 1 · A k [R d d J 
~d u 0 

• h · · rın · temayüz e me8ını emın n ara, a.a. a yo an 
lı. e hile değil Ülüm Yak:ı· !eri düo Sovyet arıcıya komi k d'l , '"k k s t a· ı 
~ada ho ·· .. seri Molotofla bir saat bır çey 

1 
ma sa ı e, yu se ovyt- ı- Son zamanlarda Homan- -----~~--- ---~--·---

~tl ıni)·o nıeıı hemen tosa<luf rek görüemüeıür. vanı hir altın madalya ihdas ya ile Bulga1·istan araımulaki Jngiliz. f rauSIZ askeri ~eye ti eri 
haberler 

1'·\ı r, · 1 Roler ajıınsı, bu görüeme}er 
1 etnıi~tir. ınünasebatta hafif bh· srı.lalı 

~iiyu~~8n~mn gexilen bu dört de biraz terakki hiesedildiQ'i 
1 

İkin~i hi r kalıramaulık vardır. Biikreıoıte dfüıen Moskova"a birlikte gidecek /er 
~l o sıtınalılu.rııı hu katlar . f k t k•nlarda pakt . .. k ·ı 'k" ·r şayia 'J 

a oiıua n. l'kk t' nı ve a a ya . 1 ın eserı goJterıne suretı e ı ın-,lara göre kral Karolun Doğu 
&-. • sı en ı H < ı ·at ır. Japıla~aQ'ına dair amare er ol ci bir madalya alan Sovyet- . . 

~~eı •~ bııraların t.ııtına uıii· madığını bildirmek edir. • 1 · b" r . k lı d Asyadakı seyahatınden sonra 
~il le te~kilatı mm takasın- 1 derli- ır ığı 

1 
ak rtatınanb~nınk .

0
dg r Bulgar kralı ile görü~ıne8i 

~ ıar· ı J ~ ~ • • J u0 u mem o e e ır aı e . . ~ s ıç bırakıhnış olduğu- o yo a numayış er 1 
•• • b d b "' t" k mü~tebat değıldır. 

~ an1 , . 1 uzorıne ronz an n8 u on n 
~~ };' ) or vo hıma ınanıyo- : l k .. .. ·· b" d l • 
~ · "ğer b d g ı aca. ve u9uncu ır nıa a ya iL l 1. ( 
ta' l,u fJ'ij· uı zk,~~111

111~:"' 
0 

ru /ngiltere ile müna- aıan kahramamıı da J\losko- 11rBC8 UCClf an il cı ze oy erue yaşı- ı .. . t"" Yurtc.Ia~larımızın bir an i b t 1.. tı 'vada yuksek Sovyet sarayı 
lı· eı t a se a ın Ra ,, b' .. t .. . b.. ·r· t üd.J:. IJ:.ğ. llı:q e avhıi cilıetine er idile- 1 yanınua ır 8U un uzerıne US I fCOre m Uf U Un 
~aQ1:~i için mücadele ~ınta.· isteniliyor : tü yapılacaktır. j de bir toplantı 
~•tıtaka,a.luuna~ın.ı ve eger 

1 

.j\.nknra, a.a [Radyodan] J M'I , , . . 1 

ll1ıritıe ~ ~ dahıl 18~l~r, ted.a- Tokyoda İngiltere aleyh· 1 Jlr IOglhZ hJ8SI kıyme· , yaptılar 
ltıllaitıi :•kkat ve ıtına edıl- dan yolda~lar cenıireti üç j • d b' L • ı Almanya ile iş yapmakta 

~ ıleyoruz. y M ! yeni büyük nümayiş :v3pm.•~- 1 tin 8 lr t18Zln8 olan şehrimiz ihracat tüccar-

lf~ · · · tır . .Nümayişı;iler İngiltere ıle 1 Lo~dra. a a . - Deily Mail Ia.rı dün mıntaka ticaret mü-
~9 Jzm • f r olan lllÜnasebatın kato<liJıne- gaıetesı JHIJOr: 1 

ır en e • ... t kt d" l .. . I Arkeoloğ'ar Jp8wıch •sut· dürlüğüncle, müdür B. Mitat 1' sıoı ı · oıne c ır er. ~ umayı· ' 
b· Q•.Yonal Fuarı şe elli bin ki~i iştirak eyle-. f~lk. rakı rıındaki Sullrn Hoo'da Karagüllenin nezdinde bir top 
lt Of} • • 1 . f I bır Anglo eakeon kralının meıa Jantı yapmışlardır. 

~i l Yon m uşterı- 1 ınış ır. rile muazzam kıymette altıo ve 1 Bu t l t da k d'l .· . 
il u~ 1 gümüe hazineler meydana oıkar 1 op an ı en l eı ını 

~aı rağıdır. Yer sarsmtısı : mıelardı.r. Bu arad~, kırmetli 1 alakadar eden işler hakkında 
Q larınızı şimdiden A k . 3 [R d d ] taeıarla ıotenmiı maeıt altından uzun müddet görüşmü~lerdir. 
q~l l D aıa a il. a yo an bir kılsk mevcuttur. •Britil} mu· .... 

~() l' ayınz. Dün Bergama, Tosya ve zeom,. kıymeti bir milyar logi 1 Goruşmoler esnasında ba-
~illatos _ 20 EyhU Torbalıda yor sarsıntısı lıisr-.e· Jiz liraeı tahmin edilen hu haıi zı. m~~im şikttyetler de tesbit 

._.._ ______ .,:! dilmiştir. . D'11 eri Hioa ile &uoif eUirmitlir edıldıgı haber alınmı,tır. 

Ankara a·"Radyo. -
Moskovtıy d gidecek olııo Fransız askeri heyeti yarın Lond 

rıtya Lareket edecektir. Burada İııgiliz askeri heyeti ile görüe 
meler 1aptıktan sonra iki heyet birlikte vapurla Moskova1a gi 
decektir . 

Nazi teşkilat reisi; Dsnzigin Alman
yaya 'd6neceğini biliyorrnuş 

Ankara 3 "Radyo. 
Nazi taekilah reisi söylediği bir nutukta: 
Danzigin Almao1aya rtöoeceQ'ini biliJorum fakat ne zaman 

olacağını bilmi1orum. Mukadderatımızı Hitlere tevdi etmie bu 
lu1ororuz demie ve Polon1a ve lngiltere ile bu nutukt!l alay 
etmietir. 

Yur~un mu~telif yerlerinde yer sarsmtısı ol~u 
Ankara 3 a.a •Radyo,, 

Bu gün ıaat 14 10 da Aokarada hsıfıf, 14,30 da İnegölde 1irrqi 
eani1e devam eden ezcümle eiddetli ve Kütahyada on bee sani 
f8, Akeehirde saat 14 de haM bir sarsıntı olmuetur. 

Eskieebirde şarktan garbe çok eiddetli ve 6 eauire devam 
eden zelzeleden dolıtfı bir çok evlerin t.ıacaları yıkılmıe, halk 
eti binasında esaslı zararlar vermiştir Zayiat yoklur. 

Sinopta şiddetli yağmurlar yağdı 
Ankara 3 "Radyo,, 
Sinopta bir saat devam eden tufaollsıı gaQmurlardan sokak 

ları su baemıı müoakalllt müııkati olmuetar. YaQ-mur mezıuata 

ook 11rar nrmitUr. İoean te uartanca zariat roktur. 
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Sahna Yolunda , 
Yazan : Vr. HOsameddin Karadağ 
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YKNl 

Temmuz ayı içinde 
Cezaevine girip 

cihanlar 
t 

Şahoa köyü bu dağın kucı1 ·1 yor. Halkın geoinmeleri biraz G4j~en a~· i~inde şehriuıi:ı 
A'ınd~. bir thuQ içi gibi bir yer· da bahçecilikten t&min edilir. ce;ı;aovine uıalıkfı.miyetton 14, 
dir. Uo tarafı Jüksek daltlarla Kö1de mevcud tarlaların bir kısı ınev-lmfivotton ;ı 7 , para ce;ı;a
oetrili olup 1aınız doğu tarafı mı da başka köylere ait olup 

1 2· ,. l <l ,., 
• . . . sın< an , ammo >01·cun an .> 

açıktır. Evleri dağınıktır. Köy 1 bunlRr tarafından ,yarıcılıkla ıe·ı . r.." 
1 

. • . . 
·k· b d - kk t" A 1 t ·ı kt d" kı toptan ·>~ .:ısı gırmı~ ve ı ı o a an mure ep ır. şa~ı e ı me e ır. . . • ~ ,. 
oba vakarı oba. Aşa~ı obR deı e Yukarı ebada iki pnıar tar yıne aynı ayda. 2.> malılrnm, 
re daha rakındır. Her iki oba dır. Bunların suhunet d~receleri ! 3!) mevkuf, ;J para. cezası, 3 
arasmda 45 dakikalık bir mcsa 12 dir. Bunlardan başka 1aıla· ı :1mme borcu suçlusu olmak 
fe ·vardır. Evlerin oo~u rukar1 dan inen bir su da bahQelere i.izre ceman 70 kişi çıkmı~tır. 
obada bulunmaktadır. akar. Aea~ı obada su daha çok 1 1 8-939 nyına devredilen 

Eskiden bu köJde iki kar olcia~u için burada bahçecilık 

1 

umumi mevcut i e lSS <lir. 
deş ağa varmıe. Bu · iki kardee biraz daha ileri gitmiştir. 

::~:;ııı:ö,~s::r~~::·eşah~:nddae~ ceviz~a~~:1:~d:r:e~it~e~u7.eyi:e:i:: . ~al~ığı caketleri satarken 
nilmietir. Cumhuriret devrinden üzüm, vieoe, ayva, eeftali ve yakalan~l 
etvel 1urdda bir Aear belası var nardır. Dut ağaçları hepsinden 
dı . Ga1ri safi hasılatın rüzde çoktur. Armudun iyisi de bu- Kayserinin Biiııy:m kaza-

eekizi Aear namı altında satılır lunar. sının Ali elli kl>yiinden olup 
dı . Aear satın alan mültezimler Sebzelere gelince: Domates Meı·sin<le bo~ta gezer Ali oğlu 
kô7lere birer Şahns gönderirler fasulye, lahan~, sogan . ve sarmı · j 16 yaşlarında soyads\z Hacı 
di. Şahnalar mültezim namına s~.k _bo!ca yetıemektedır. Şah na I Yeni lıanda makinelerde ça
Aıar hiaııelerinl cibayet ederlerdi ko1unun so~anları Cmeşhurdur. ılı~ınakta olan Silifk~ şoförle 
Bu gün Aear tergisi tarihe ka Bu korün eoQ'anları çok daya. · d 1\t lı l Al" Rı'za 

~ rın en .ı.ue met vo ı · 
rıetı"'ı nibi Şahna ismi de tari- nıklı, tatlı ve beyaz olduğıınd en,· 't 'k' k t' 1 b n 

• a . . ya aı ı ı ca ~e ı ça mış, u -
bin malı olmuetur. dııter yerlerde 1etışan soıtanlara 

ları Ratarken za}nta. memnr-
Köyde 45 e9 vardır. Nufueu daima tercih edilir ve piıasada 

242 kişidir. Bunun 129 kişisi er-1 onlardan daha yüksek bir de· lan tarafından yakafanarak 

kek 118 ki sisi de kadındır: B~ · ı A'er~~ satılır'.. S~bzecilik ve mey adliyeye tosliın edil nıiştir. 
nunla beraber henüz tecıoıl edıl vecılık bu koyun halkına olduk ~ h . , J ı.' 1 k 
memis çocuklar oıduQ'u da ha oa genıe mentaatıer bırakmak- Q8 nmızue uU ay l et 
ber nlınmıetır. Askerde redi tadır. t' 
erleri vardır. Bee er de vazife Bu umanlar köyde . e_n fena bi.r S8f ıyatl 
aioi ikmal ederek tezkere almıe eey varsa yapışkan ırı kara ·81 M b h d 3767 
tır, Bunluın ikisi de Qavuetur. 1 neklerdir. Bu sinekler insan te ez a a a . . 

Körde okul te cami roktur ! hayv:rnlara hemen saldırmakta! hayvan kesıldı 
Gitarda Karayakup ile DinlkAr 1 ve kondukları re:lerden kan Temmuz; n:3ü ayı ic;indo 
kö1lerinde okul vardır. Bunla çıkarm&ktadırlar. b 

1 
<l 

b ·k· · ş h dô d ı k. b 1 d ~ f mez a ıanıız ı~ l·ıD 1:nğır, 82 rın er ı ısı de a naya r er Köyde ımse u unma ı"ı _ . 

~IERSIN Say~~ 

Barem kanunu_! Küçük Hder~:,. • h • § lngiltere tarafıada0 . 'fôl lza namesi ki r eye verilen yen i kred''. ,, 
kiyenin Amerikadan •ı\fsr~:'g6f 
•vuıtee,. marka tayyareter1•

0 
ed' 

Maliye Vekaletinin hazırlaclığı 
izahnameyi ayııen 

neşrediyoruz 

de kısımluını almağı telJlf g ı 
cektir. Bunlara, Türk iyrde P 

motörleri koaacaktır hÔ~a 
§ Mısır, yakında Ru9 ·oı 

·rıer1 

me\ıui tanıyacak te birb• 

sefir g1>ndereceklordir. bfl)' 
Maliye V~kılleti, yeni de\!let ' celer kaldırılmıe olduğu gibi ay § Macaristan Skuda f& r dJ 

baremi kanununun tatbik Sek ni zamanda 15, 60, 60, lira asli ! arının imal edec&ği tan~18 ııı= 
lini gösterir izahaamenin hazır maaşlı )'eni dereceler de ihdas dahil olmak Üzere mubılllk öl' 
lıı:tıuı biltirmietir. fzahname edilmietir tarda harp malzemesi e'ıJ1 6 1 .~ 
ba stırlaoak te tln kısa bir za Gerek teküt meaelarının he re Almanya ile bir muka'e e 
manda bütüı.1 devldt memurları f sabında v~ gerekse harcırah ta !etmiştir. ~ . . · 11i ,, 
nı alAkadar eden ızahnıımeyı hakkukahnda ve muhtelif ka Bir harp vukua geld•t 1,• 

aynen ııeağıya razı)'oruz: 1 uunların maae asıllarına taallOk rlirde bunun "ııeri bir :11ore'o~ 
Madde 1 - 24 5/1929 tarih · eden hükümlerinde bu cetvelin !intaç edilecegine dair Allfl 6111

dt 
li te 1452 sayılı teadül Jranırnu ikinci sütununda yazılı maaş sek kum11nda erkAnı srseııı r 

1 . . d d . I ( · ı ıreD 
ııun ıucı ma esıy e Hakım asılları, ve maae emııali hasılı' j kir ihtiıatı tardır. Baetı "b'' 
ler ve rnuallimltıL dahil, su bav na ait hükumlerde de ÜQÜncü 1 ral Mi leh olmak üıere b8'1 

,

tar ve askeri memurlar hariç) sut11nuııdaki maae tutarları esas ta generalleri zaferin " 1ıld'11ı 
olmak üzer~; . b~ilumu~ ~~vlet olacaktır. l süratile kazanılacaAını ve 'ı' c 
memurları ıçın UQ sarı dahılınde f Ezcümle 1685 sa)'ılı askeri re kuvvetinin burıda Aıll1 ~ 
kabul edilmiıı olan (19) dflrecı:; ve mülki tekeü\ kadununun 61 cağı kanaa\indedirler. tıelf
veni kanunun • 1 io~i maddesiy ıncı maddesinin ( .. Şu kadar j meslektaşları da at aı fikt8 

le, maaelı ve ucretlı devlet me ki tahsis olunacak tekaüd ma z ı:ıharet etmektedir. f 
murl::ırı için (15) derece olarak aşları memuriyet m':iaelarının \ Başta yüksek kumandll 
tesbit edilmiştir. emsali hasılıa;n % 75 ini teca 1 general Keilel olmak azere,ı 

Eskiden mevcut olaı: (A B. vuz edemez) fıkrasındaki emea 1 man s\ratPjıstlerinden ço~ı> 
CJ serileri ile emsaller kaldırıl r h 

1 
. . k 1

1 fıkirdedir. aı( 
mış ve emsal hasılları verine ı ası yerıue yanı anunun § R ·ı ıJl 

1 iuCİ m9ddesinde yazılı tu 1arın ' US donanmasına aı . Cl 
tutarı ikame edilmielir. addit deuiz birlikleri, şiıııd 1 .ı 

l 
esas ittihazı IAıımgelecekti r. l~ 

Yeni kabul edile:ı (15) dere Madde 
2 

_ Um umi muvaze yanus denizinde topla~rıııŞ g6 
recenin asli maaeiarı te bu ma lunmaktadır. Hemen her f' 

1 neye dahil bilumum dairelerin poO 
aeların tutarları aeağıda üç sü yeni kuvvetler geli1or. Jıı 

gerek 1452 sayılı teadül kanu tünlu bir cetvel halinde gösteril bundan endiee etme~ 

mıeıir: Maaşı •alileri Tutrn ;~;,:,~,:~" .~ı ıı:~:~ı;. ·,:';:i'ı~~ Anadolu topraklarının vır~ 
Derece Lira Lira kanununu yapmış olanları tee 

11aUır. Kısın Girindee Qayı ge ve köy balkının hemen kamil 9n: dana, 240 koyun, 10<>· keçı 
Qid jermedi'1i için DinikAr rolu 

1
1 aylada bulunmaları sebebirle 1 kuzu, U9 oglnk ki ceman 

1 
kapaoır. Kara7akup rolu üzerin 

1 
bizde köyde QOk durmadık 7ay 3767 baş hay~an kesilmi~, bun 

dekı mühli beli de karlardan 11aya hareket etlilr. Köyden ei lardan 2 koyun bir Rarbon bas 
1 ' 

kapanır. Bu sebeple kıeın her mal tara fa doıtro zıkzak rolları \tnlığından, 2 koyun 1 sığır 

~ ı1255~ 600 kilAt kanunlarına baQ'lı l.>lllunan ~abİIİJBIİ A, 

500 I kadroları yerine; kanunun 2 in A merikadan bir f11" 
3 100 400 ci maddesinde mevzuobehs (1} 
4 o 30 1 k" 9 O ı sayılı cetvelde yazılı olan tee ı 

5 80 260 ! lAt kadroları kaim otmustur. 

6 70 210 't Memurların alınacakları 

tehassıs geliyor 
Amerika lıi.ikfı.meti ~il 

iki köye de aidip gelmek müuı 1 dolaşarak bır saat sonra köyün ~arıhkten 2 kovun <h. emrn 1 . ' • 
kün olaınaı. Köyde okul olma faylaaı olan Göztaeı nıevkiiue zı ::ulive<leu iııılı:ı edilmi~ vo 

mak:a beraber reni Türk yazıla : vardık. Burada sivri bir kay~ avrıo; da ü56 ak ve karaciğer 
rını Gkur 1aıar epe1ce genQ vordır. Bil kayadan her fer go • 1 t I'f 1 ·t 1 kla ·<l doJa,·ı . .. , .. mu ı e ı ıas ıı ı ı an '. 
tardır. Bunlar birbirlerınden oğ ründuğü için kayanın adını Goz 

musadere ve iınho olunmnş-
renmektedirler. 1 Taeı koymuelar. Yine bu kaya 

KöJde ekenek verleri ur parQasına izafeten raflanın adı tur. 
dır. Bu rüıden ziraat dardır. 1 Göz\aşı yaylası olmuetur. 

Tür~iye - f ransa ticaret 
anlaşması 

• 
Tarlaları orman aralıklarında l Gör.taşı 1aylasında ekinlerin 
bir takım kıraQ rerlerden ibaret bazıları henüz kemale gelmemie 
tir. Bu rıl ra~ışlar vaktinde 1 . K' .. b " .1 kt k ' ·s1• , tır. ımısı ıçı me e ve ımı 

fcra V ckilleri heyeti ka.· ra2madıA'ı için mahsulatta geçon de harman fapılmaktadır. Her 
ıenere niabetle noksanlık vur taraf kurumuş ve sararmı" oldu rarile 31-7-9;J!) tarihine kadar 
dır. Kö1ün ürünleri h&.lkın ih· ttu haldd nohut tarlaları henüz ıneriyette bırakılan 15 6.030 
JBQlarına 1etmediği için Jiyecek 

1 . . b" k b k k- 1 11emreeil duruyor. Bu sene yclQ 

d t d 
·k d 1 mnr taktinde yağmadıQ'ı ıoın 

arının ır ısmını ae a oy er 

1 

.. 
en e arı e er er. 

Köyde baelıca retieen ürün . nohudi ar iki ay kadar toprak 
Jer: arpa, buQ'day, r.uıar, ~ısır; içinde kalmıetır. K~raklı.k yüz~o 
nohut, mercimekten ıbaret ıeede den nohutların yetıemesı geoık 

bunlar balkın ihtiracına retmi· mietir. -----
KÖY RÖPORTAJI : 

SARIKAVAK KÖYÜ 
Hareket Cumartesi günü ı 98 öndeki bayrakların dalgala 

aabah bee olarak kararlaetı- rındao hasıl olan serin bir rüz 
rılmııh. Gidis istikameti Ula9, gArla bir saat sonra Ulaş körü · 
Şamlar, Mauaz, Sarı katak kö1- nün meydanında1ıı . Güler rüzlü 
ıeri : samimi kalpli kardeelerin iQi'lde 

Hareket 1&bahı Halkevi meJ yiz. Vazife aşıkı Doktor, sıhhat 
danına on arkadaedan d!lha tez memuru, ziraat iuarı kendi iş 
eriemek ümidiyle rürarken kö leri ioin muhtardan malla hazır 

!atılması, bağlardan yapra~ ge· 
şede komite baekanı Zeki Balta 
hnın gür sesi 
Qınladı. 

tirilmesi telAeında idiler, Başkan 
kulaklarımda Ünlü toplu bulunan kö1lü kar· 

deelere Halketiain bu gez ·d .,b i 
gayesini anlattı, getirilen kitap 
afie, broeürler teslim olundu ve 

tarihli Türkiye - Fransa tica

ret Ye tediye anla~masınııı 

bir ay daha meriyette kalma

sı için icaheden muameleye 

tovessül edi ldi ği mıntaka tiea 

rot miidiirliiğüno bil<lil'İlıni~

tir. 
-

Demirtasla kö)' öQ-retmeni Hasan 
Baykal bizi çok nilzikfıne bir t a 
vırla kareılıyarak beraberce kö 
re girdik, gene ayni ·samimi ha· 
va ve ayni kareılayıe, ayni rakın 
lı~ı gördük. Muayeneler ne\ice· 
sinde elli dokuz kişiden 37 ms
laryalı hastaya raslandı. Bilhas 
sa bu köyün okulu ile pansiyo 
ou ve ayni köyden olan öA'ret 
men Basım Barkalın her bakım 
dan köyünün kalkınmasına bü 
tün anerjisini sarfettiQ'i görüldü 
ğunden göğsümüz kabarmıştır. 

Saat 13 de Sarıkauk köyüa 
de)'iz. Bu köyüu sıhhi durumu 

Nerede bizim gayyur idare 
memuru. daha alınacak bir eey 
varmıdır dire telAela arabalarıc 
etrafında dört dOnürordu. 

hepimizin teessürünü mucip ol 
muştur . 130 kieioio yapılan sıhhi 
moa)'euesinde 82 yurtd aşın ma 

köy de kalınan iki saat içerisın !aryalı oldultunu görerek iQimiz 
de 90 rurddaeın mua)'enesi ne- sızlamıetır. Tam 90 iAnelik ki· 
ticesinde 60 malarya!ıya tesadüf niai doktorumuz ve sıhhat me 
edildi. LAzım gelen ığoe te ilao murumuz burada sarfederek ge 
lar verildikten sonra Şamalara ziya son verilmiştir. 

Ne AIA hazırladığım kitap 
ııır, broeürler, afieler muallice 
çantası bütün eeya teferra-ıti1le 

rerlerine konulmuedu, hatta bir 
gOn enelden alınması üzerime 
bırakılan koman1ada sarın bae 
kan tarafıı.ıdan tedariklenmieti. 
Saa& bee, h11reket edelim eksik 
tarmı, Baekao Fikri Ünlü, Zeıı:i 
Baltalı üreden Hidaret G3ugör 
Memduh Sekitmez, Kuddusi Al 
tınel, Dr. Coro, ııhbat memuru 
Serti Issı Sor, Ziraat memuru 
1. Serin R Özatcı hep temam 
ileri maro motörün hoı:nardarıeı 

müteteociben hareket edildi. Bu dört köy gezisinde hiQ 
· Saat 8,50 de Şamludarız usanmadan, yılmadan, rorulma 

Burada da ayni samimiyet a)'ni dan 339 ki~iyi muayene ve lede 
bava ayni işler ıapıldı. Hasta · vileri cihetine koean sarm dok 
lık nisbeten aıdi, 60 rurddaeın tor ile sıhhat memuruna te keo 
muayenesinde 35 malarafalıya di braneında arni enerji earfe 
rastlanarak Jine icap eden iğÔe den. zir~at i~yarın~ .ve Qe~ra~in 

. dekı köyl~rıo temızhk ve ıntıza 
te ılllçlar dağıtıldıktan sonra mıoın teminine titiz bir şekilde 
Nahiye merkezi olan Manaza oalıtımıe olduğu göriilen nahiye 
hareket edildi. müdürü Hilmi Demirtaşa teşek 

Geleceğimizi daha evvelden kür etmeyi bir bor~ bilirim. 
haber aları nahire müdürü Hilmi Rifat Özavcı 

7 60 170 dereceler 
8 50 140 • Madde 3 - 1452 ımyılı tea 
9 40 120 1 dül kanununun 7 uci maddesif 

lO 35 100 l ıe devlet memuriyelina bidaye 
11 30 85 trn girmek istiyenlerin azami 
12 25 75 14 üncü dereceye ve tunlardan 
13 20 60 ' JÜksek mekteplerden mezun 
14 15 50 lj ol ınların 1J inci dereceye t P 
15 10 40 yükRek bir mPkleplea mezun ol 

Bu cetvelin 1452 sayılı ka ' makta beraber ecuebi memleket 
ououa 1 inci maddesine bağlı 1 terde de yüksek bir ıhlisas mek 
(1) uumaralt cetvel ile mukaye : tebindeo diploma almıe olanla 
Btlsioden de aalasılacaA'ı ye'.)hile ' rıu 9 uocu dereceye \ayinlerine 
yani l<daua ile 12. ı.ı, ıo 17, 5, cevaz •erilmielir. 
22, 45, 55 lira asli maaşlı dere Sonu tar 

Mersin Tıcaret ve Zahire Bor
sasıı1da haftalık satış 

lngiliz inşaat heyeti geli)·Or 

Limaıılarda esaslı keşifler 
yapılacak 

lngilterenin meehur inşaat anlaeılmaktadır. Çünkü logilizler 
1 

müessesesi olan V. Gibe mühea limanlarda esaslı tetkikler yap 

dislerindea mürekkep bir heyet ! mak lyzomuou görmüşlerdir. Bıl 
buQ"iinlerde memleketimize gele hass:ı kıe mevsiminde bu liman 

cektir. Muhendisler inealarına 1 ıara denizlerin Japmakta olduğu 
karar tdrile:ı İskenderun, letau t' tesiri keefadeceklerdir. 

b 1 T b d · ~ b" K Buodaa başka İstanbul liroa u , ra zon ve ı8er ır ara 
. . . . . 1 nıada da tetkikler ıapaceklar 

denız lımanmın proıel~rını hazır 
1 

ve Kuruçeemeden ~kaldırılmalat'ı 
lı$acaklardır. Bu pro]e hazırlı . kararlaelırılmıe olan kömür de

Q'ıuın bir sene kadar süreceği I polarına rer bulacaklardır. 

memleketleri toprakI11r1~ 
kabiliyetleri lıakkındıı ıe 

l·Jll ka.t yaptırınağa. karar \'C 

tir. A ıııerika Ziraat ııcııırt.t 
• jlf'' 

to llrtık ın ulıafai:a dai re:-ıı Jı 

tırına ~efi Valter J(ll'" ır 
Merkin bu maksatla. ıııo1~ 
ketimizo gönderildiği, tolg , 

la hükiuııetimize bildirilıJl 
tir. 1r 

Amerikalı toprak .rııtı~,· 
lıassıımıı Ziraat Vokaletl ~t 

S''' mm a kar~ı lanıak üzre 
1 
,1 

ci garına bir heyet gi;ıııW1, 
ıni~se de beklenilen Sff 
trenden çıkmamıştır. 

l\L Valter Klav<lüriitl ~ 
rın gelmesi bekleniyor. 

Miitohassıs Anadoln ~ 
rak tarının vo1·iın, a~ııı uııı 

' I ·~ 
vetlerile scyu muhafaın ~ . ~ 

Jiyetiel'ini tetkik ve tc 6 
ettikten sonra seyalıatin° ~ 

vam ederek diğer şark ııl~ ' 
lekotlerine gidecek vo 

11
' 

şekildo etiidler yapacaktı~; 
Bu tetkikatın zirn.ati JI 

Lakımındao çok faydalı 
cağı umuluyor. 

.... 

l 
2 
9 



1 
~AYFA 3 

Ankara 
ll.adyosunda 

tENa MERSiN 4 At;usros 193 9 

Oldu Dünyada Neler Oluyor 

8 -~-- ._..._ 
11 rlJnkü profram Ameri~ada dolan~mcllann ~esiseleri 
l'tırki ...... ·• • ·~ .. A merik~tl~t insanları do~ d~k~er~ ilaçlar sa.yeıinde onların 

P ye Radyodıfüzyon !andırmak ıçın her gün yenı bırıncı gelmelerıne temine mu 
~:~•lırı, Türkiye Radyosu yeni desiseler bulunmaktadır. vaffak oluyorlar ve bu yüzden 

1~=======~1 ~lERSiN 
1 l A N 

PiY t\SASI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmdan 

El -- 3-8-939 

PAMUKLAR 

=c 
Ecı\ebi nıenıleketlerdf'n Kliriug yoluyl<t lrn11ka 

nuza ha vale fi dilmiş veya e<lıf .,eek nıeha 1 iğin, bh 
Ku. s. ,farları tarafından hankanıız lavassut11 olmaksızın ve 

ticaret Vfl\a lı orclar kaııurıt nc~~~i nırıtluhuıı devri . . ' 

•ra Radyosu. Bugünlenle Nevyork müddei- bir çok yanş paı·aları kazanı-
i•' DALGA UZUNLUGU umumisi mühim bir dolandırı- yorlar. 
d' 16:l9 k cılık hakkında t..-ıhkik:ıt yapmak Amerikan zabıtası son za-

Kevlland. 
Dağmalı 
Kapıımah 
Kozacı P. 
Karma 

44,45 
41 . 
39 
~8 

37.50 
15,25 

veya l~mli ki ştı kli nde ya pılcı c.1 k ol<t n dt' virlı1· r bize~ 
lemaıuen mehedilnıiştiı'. bu ililHrla lehdarlardan 
mCf th1 plarını ahara devrt'lıu., k iste) enler ba:ı ~a mı 

za miirdcaalla bu hıısusta ı ı e ş~~ ilde ıuuanu le ya 
pılnıak lazımg.-lee.,ği hakkında mukt.-.zi maltimalı 
almaları lüzumu, :ıtu~mmiyetle ilaıı olunur. 

k l 111 . 183 Kcı. 120 vv ta -1.1- n·, b k N . l · · .A, Q 
19 

rneşgu uur. ıı şe e e e~ man arda mühım hır dolandı-
oı' 201( . . 7 4 m, 15195 Kcı. J york sergisi açıldıktan sonra! rıçılık sebekesinin peşinden koş 
,.,r 9(65 vv. T. A. P. 31;10 m.lotelcilere ve pansiyonlara mü-'maktad~r. Bu şebeke Vaşing-
11 Kes. 20 Kvv. raca atla kendilerine sergi için~ tonda Cumhurreisinin resmi 

la karta 
K. kötlü'ü 
Kon 

yok 
» 

c u l k . fi ı . - . 1 • l\I A 4
1
8 1939 ge ece . .' mısa ır er~ ~nuştcrı ~ a makamı olan (Beyaz ev) in zi-

12,:-ıo Proğram . rak ~onderecekler~nı. vadett.nış- yareti için bir dolar kıym?tin 
12 3 .. ,, . . l ler 'e huna mukahıl pcşınen de biletler satmaktadır. Şım-

. 5 Turk muzığı birkaç dolar almışlardı. Bu . . 
13 oo h k b ,.J - b. 1 dıye kadar mılyondan fazla 

ai~ · Memleket saat Ayarı, şe e ·e ıı sayecıe yuz ın erce b.l t t w ff: k 1 ı<llls • . dl ı r· k ] e sa ınaıra muva a o mns , 
Ye meteorolojı haberlerı. o ar tsp aınağa Il1UYa ta. ol- t 11 ll k~. (b''t- A .k sl 

ı ı t T b"' · +n b. d l ur. a lU ı u un merı ·a-
3 ıs 1" .. "k ( K k mıış u. a ıı ış ı,cım ır o an 1 1 B . 

fıtoı; · · * Muzı arışı d 1 kt: 'b tf p ı arm « •!yaz ev» ın meccanen 
~ 1·am) 'kır~~ıı· ı d. 'tn ı_ ~re. 1

1
: 

1 
ara_ m

1
u- ziyaret edildiğini bilmel ri l~-

19 
1 

a ı ın e ınu~.erı a an gom e- . _ J w 
.{)() Proğram rilmiyordu. zım gclır. Boyle oh ugu halde 

.19.05 Mrz·k ( Hafif -_ \ Amerikalı dolandırırıların dolandırıcılar pek çok kimsele-I 
~ğı ~ PI.> 1 .ı ı mu 

1 
başvurdukları ye~i bir vasita- ri ve bilhassa yabann~arı knn-

19.30 Türk müzi•';i ( Fasıl da yarış atlarını ılaçlarla talı- dırarak biletleri sürmeye mu-1 
eyeti) " . rik etmektedir. Hayvanlara Yer· vaffak olmuşlardır. 

~~.~i~;ınuşma < ı~ruıık \ Harp gemisi~i 1 et be giden arılar 

K. çigidi 
Yerli çi~idi 
Koyun derisi 

YAPAGı 
Şark 
Anadol 
Aydınlı 
Yıkanmış 
Keçi kıh 
Tiftik 

BUGDAY 
Buğday sert, ıark 
Diyar Bakır 
Ana dol 
Yumuşak 
Yerli 

aiı ıo .30 Memleket saat ayarı, 1 _ Lond~'tl gazetelerinde okun bir aralık !clken bezlerile v.e, 
ns ve meteoroloji haberleri. duguna gore, İngılterenın Port flamlarla mucadcleye teşe:~bt!S ince KEPEK 
')O land limanı açıklarında geçen ~derlerse de bundan da hıçbır Kalın 
c; 50 T - k .. . w. 1 h vda ı l ı 1 1 • ur muzıgı rrıin acılı bir hadise cereyan et ' 1 ıası 0 maz. 

> 
> 

47,48 
4:\46 
52,53 
80 
so. 
110,130 

4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
3,37,5 

21 
2 

2 - 30 

1 l A N 

Mersin Ticaret ve senayi o~asm~an 
Odamız ticaret s:cil deflerini.ı 1068 sır(ı ııu

rr arasında ve iiçiirıeıi sırııfırııJa muka~ yet ve mii
st·cc+>I Mt .. hmt-t Mur al oğlu ve ortağı ıniir~s ust'Sİ 

tarafından Odamıza vf• ril~·n 2-8 93~ tarihli ıstida 

da Mersin şubes · umumi vekil 'eri bulunau ism~il 

Andufm ı . 7-939 tarih:nden itibaren miiPs~ese 

ile ah\kasmın kt-sild i ği ve yerinede Mersin rıoledi 

ğindt>n 2 . 8-939 tarih "e 4807 sayı ile mnsaddak 
umuumi 'ekaleln.uue mucib'nce Yalıya Giinslir'
ün tevkil fldilıliği bild i rilmiş t>lmakl~ ke)fıyetin 

~i 'I'atyos Kürdilihicazkar peş ~iştir. Şehirdeki kovanlaı~ından Nihay~l kruvazörün kwu- 1 
arit 2 . k - 1 •• • • • •• • mandam lıman kumandanlıgı--
' , lJ J· İl . _ . . . urtulan hu) tık :ıı ı kurnelerı na (S 0 s) isareti vermeae 

~ hı mılıırn Kurdılıhıcaz d · d w • • • • :. " 

ARPA 
Arpa Anadol 
Yerli 

4 

tiearel sicillerine ol,uretle kayit ve tescil edıldıği 
ilAu oluraur. 

-:ı r Şal'k Q· 
1 

k 1 · 1 , enıze ogrn açılarak. lıman- mecbur olur. .Mesele anlaşı-
l) ı ..;>ıne er aş m a m eı. 1 1 . k :ı • ı· d 1 · ı l ı ı · ı · ı ' Sel" ı tt' p K - d·l·h· can m'3z uza ·ta ucmır ı uı an ınca o~r ıa arı arın sa ııp erı 

Jı ııi uııa ın ınar ur ı ı ı N .., 1 1 l k .. - ı · l. 
I' Cazk:\r k N ·d d" ev-Caste zır ı ı ·nıvazoı·une araştırılır, bunl:uın ıır ıman 

~ ~ .. 1.' şar ı eı en se~ ım l - i 1 meınmile bir tren direktörü 

Yulaf Anadol 
,, yerli 

Çavdar 

3 37,5 
yok 
3.5 
3,50 

1 l A t~ 

Viliyat Daimi Encümeninden 4 
~\ ırn kad mcum et er er. w 

, . ' mı. . 1 Anlar gemideki zabitleri oldı~gu . meydana çıkar. An 
5, . . - ~ak~.ım. . . . ve mürettebatı sokmai'Ta basla- salu~lerı l~emcn. kovanları.nı 
~"1 k~r · -Turku Alışımın k~ş yınca zırhlı krüvazörfin içi~de h~\mıle~ hır denız tayyaresıle 
6, a. bir panik hasıl olur. kruvazore uçarlar, arılar ko-
'leı·y · · · - Türkü Köşküm var Top ve tüfek böyle bir v~~larını g.örünce chnrp sağn~» 
? .. aya karşı düşmana karşı hiç para etme- s.ım tel'k ıle kovanlarına çekı-
~rk Sadettin Kaynak ~ihavent diğinden. an kiımeleri az za- lırler, kruvazör de bu hiç bek 
a 1 Gönül nedir bileue. man zarfında krnrnzörü zapte lenilmiyen hücumdan kurtul-
'1~1Sar~ett~n K~~:nak .Nih~vent 

1 

derler. Geminin müı·ettebatı muş olur. j 
9 l\trpıklerının göllesı. i 1 
~ Artaki Nihavent şarkı Kok'. Deniz ortasmda zürafa avı 1 

Mısır 

PRİNÇ 
Pirinç Mareı 

" c~yhan 
Susam 
Keten tohumu 
Burçak 
Kuş yemi 
Kum darı 
Fasulya ıuk 

,, Anadol 
Nohut ı'rk 

yok 

Yılhk üzerinden ar lırma ya konu lan da nıızlık 

~~. İayğır deposundaki 60 lira muhan.mPn heıJt-'li tfih 
yok joıinen (4oo) çuval giibre ıuua)1 yen giin 'e sa:.lla 
: l l< ı = p cı~mam .. suıdan doi:nı ic .. ı vilayeti dainıi ' . . . . 

4,50-4.75 er.elin e : ıirıce ı 7.7_939 d<ın iLibCirrrı A\lık pı~zeirlığa 
4 37 5 1 "' y~k' bırCikılmıştır. 

~ 1 Aylık müddetin 17-H-939 du hitam bul , cağı-
ıo rn saçlarını. ı . . . . ı 

ilır ttrk' Faiz Kapancı Nihavent· D}?ız ortasında ~:a.Inız ~~- ıçınde b11lundnk!arı kafesler-
,. 1 Gel güzelim çamlıca ya. lık degıl, hazanda A trıka çol- den kurtulaıak geminin güver 

,, Anadol 
Mercimek Şark 

,, Ana dol 

5,~5-5,50 na rıazaran ist.-·kl ilPrin )'iizde yP.di buçuk nisbe
~:~g ıtinde tul .Hl 37 lira 50 ~uruşluk teminatı muvak-

.,;~ı 2t3G K 
1 
lcrinde yaşayan zürafaların tesindo koşuşmaya başladılar. 

~ ıı.45 N on;~Ş~la·l _ R a;~andığına geçenlerde bir İn- Bu~ları avlayaı·ı\k. t~krar k?f~s , 
yok İ kate nrn k bmu ııu Vf' ya Rauka nıel tu burıu h uuilen 

3,i5 i haflanın P~rşeınbe giinlt>ri saat ona kad:•r sözü 
Börülce 
Bezelye 
Bakla 

ef' rı ıı 
50 

eşe _1 ~kak arR' · . gılız silebi şahit olmuştur. Bu lerıne koymak ıçın gemının 
ı "U · Muzı ( ıyasetı . ~ 1 .1 ""'T k .. w ı " 'a tnhur B d Ş f ti şılep Kak şe ıı·ı c ı ,evyor · ara murettebatı saatlerce ugraşma 

yok lgPÇPll ~ııeiimene l·a~ vurmaları il:lıı olunur. Patates 

n l\ünçfır)an osu - e : ı-, sın~a işliyordu. ~on defa .Kap ya mecbur oldular. A~cak fır- 1 

if ~ , Sa. şehırden hareketınde şılepe tana geçt?kten ve denız sükü.-
1 

, Tnt S~ens Marş . i Afrik~dan Amerikaya sevke- net bulduktan sonra zümfala-{ 

ÜZÜM 
Üzüm Antep 

> Nevıehir 

· i l A N 
f çel Nafia mudürlüğün~en 

yok 

~I • ,ı 

~rk1 aclıaıkovvgky Güftesız , dilmek üzere bir çok hayvan- rın ik!sini yakalayıp kafesleri-
l, ~ lar yüklendi. ne koymak kabil olabildi 1 
~IClerr eyerbeer Le pardon de .Gemi denizin ortasında üçüncü zürafa kovalama esna~ı Kaysı kuruıu yar f t - Mersiu gümrük binası 3,4 numaralı aubar-
: .. f>~(L operasır~d~n fantazi na iken miithi~ bir fırtanaya sında hcyecand~n öldiiğü içini maca ~ok l;ırın ahşap döş~mrleriui • bt>to··armeye talıvili ve 

.. ı ınck~ Seıen.td tutuldu. Bu esnada üç zürafa denize atıldı. Çekirdekli • diğer uf(jk tamiratın y~ptırılınası için tanzim edilen 
(l'gıtı 1~o Delıbes Lakme ope-: MalatyA > 

lan fantazi 1 Sakal k ı· 4799;20 liralık kf'şif <~~rakı üzerine 17 7-939 lari. 
1..122.40 Mu'·zı'k (Op.ıra aryaJ 1 n ıy m e ı Bıdem ~ekirdek h" d . ·ı k ı , ·ı k ~. - "' içleri ın en ılı )a ren açı •' J\SI lnw y P. onu 1 m ıı şlu r. 

~'a:ı~ ~~l~n ajans haberleri, ı ~DJBf i~al_ı bir hikimin garip bir kaf 8fl Ce:i• ki~buklu 1:k 2 - K k si h 11 : e 5-8 9 3 9 l~ı r i h i ıı e r as l I ay a n C u • 
to, • e.sııam, tahvilAt, kambi-' . Amerıkalı ha~ıml~rd:n.bı( Bu tazm!n.at. miktarını Badem iç tatla 90 lmar1esi giinii iaal l 1 d~ N ıfıa miidürliiğiinde ya. 

nukut borsası (fiyat) . rı gc~cr:ılerde garıp hır karnr. tl;\yın etm~~ ıçın ıse berberle Ç k" d kiç acı yok pıl -1 cak lı r. 
ı3 

20 
,, . vermıştır. rın traş ıçın aldıkları parayı t ar e tatlı > l ı3·5 Muzık Cazband- Pi.) Bir yerde uyurken muzip nazarı itibare alarak bir hesap > ac:ı ~8 3 - muvakkat lemin:ıt mi k1arı 360 lira oluı• 

· 5.24 Yarınki proğram. ' dostları tarafındıtn uıun sakalı yapmış: Yer fıabğı 22 İ nakd.-.n vP.va naıt~ber ba;drn m~lf.uhunt!n mal sau 

[ 1 
- 'habersi7r.e kesilen, sakal merak . - Rerbel'lerde sakalın san Hernup 2 1 d ö l "' l 13 d 

V 80m8 p8n8Jlfl : lısı bir ihtiyar bu işe fena h~l lımet!·esi aşağı yı~kaı·! 12,50 Kitre Şark 30, . ır;ına ya ırı ması zım ır. 
it Son z . ,, de kızmış ve malıkeıneyemu- fra~k tuhıJor. Sı~ı~ ~ır met- > Anadol to0-180 j 4 -- bu iş laakkrnda fazla nıahinıat alnıak is-
>.er t .arnanlaına dunyanın t t · t" y lan duruş relık sakalınız kesı ldıl'iı iıe göre Mazı Şark 18,25 1 · 1\.. f ·· d ·· r· ;;.·j ıe nıtira(.•. aal etr\ıel~rı· ~11trrı.akrafında izdıvaçları ço- racaa e ~ış ıı~ _ k.apı 'plcri muzip arkad~şlarımz~ ödeye- > Anadol 18,25 1 e)en erın n~ ıa OlU' ur u,,ı ı , • ~-
~~ cal iç n tedbirle" alınıyor. m~ ~onunk a ·kt -~m mu;• . ceği tazminat 1.250 frank tuta Cehri yok Han olunur. 18-22 28 4 
'it ev ı rnledcn olarak Amerika- sa ·a mı ·~tı · er1ıkw.ta azn~~- caktırC.. . . Mahlep 89 I l A N 
~il ennıe 

1 
t t nat vermege ına • ·fım etmı~- ıdden garıp hır lıesap C•Y 305,340 

tı:ıes· , panayırarı er p t·· de<Tilmı·:> Çıgwity•g-1 42 'ne b 1 ıı. ., . 
t liı aş anmıs.ır. M I' k"f f' J ~hını~ P•nayırlard;, kapı~a Meraklı bir statistik ı ıye Y8 a b ınuen 
q~ın ırınua:«Iler ~rkeğebır N••b İ • f Tiirk p~ ra~ı ~ıymetini koruma h " ~kırıd rı ki 12 
~rtr~~» 1er kadına bir erkek Ut H~rh~n.gi. bir istasyonda~' 3()2,692 k~lömetre, baııliyöl~r 0 e ÇI ~§§§ 
~~tı ka 7azılı lavhalar bulu- trene bındığınız zaman, yer yu 477,510 kılometre, marşandız s •yılı kararna nwye t>k VP- 5 -6 939 1arih 'e //"679 
~~ı~'lr. ı•n . ve erkekler bulu- zündeki istasyonlardan günde ler de. 433,06:1 kilometre yol =§§§§Eczane sayılı kararnaua \~ e müzeyyt'l 22 5 9ö9 t.:nih v.., 
~ trı · ş fl ~r·de evlenme çağına kaç tren harHket ettiğini düşün katedıyorlar. : 
t~~'§ıy(J;[ ek ve kızlar dolaşıp dünüz mü? Bu hesaba güre, 13290 21

11041 sayıla Kararn:ımenin ı iı . ei maddesi hiiklim 
t1~11 1e,., 

1 
a~. Bıı·birlerini beğe .G?nde 980 ekspres 100~ tren gü~de 1,213,265 kilornet 4 Ağustos . 939 da ı.,rine le' fi kan ınu va redatrna se brsl döviz verdi_ 

~ "~e~ ileler hal b tişik evlenme banlıyo 2300 marşandı'l trenı re katedıyor demektir. Bu ra- iii miz ıııetlllek'°'tln r liste~irw Kanadanıı' , IA ue ü, dı· ı-
ıorlar geçerek burada evle hareket eder. kam dört kere küremizi do- HALK Eczaoeıidir. " ~ ~. ~ • <ı"' .:. 

· Ekspresler günde vasatı laşır. miş olıluğu ilan olıınur. 

> > Karaman 
KAYSI 
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Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 
---:===::::=~:::::::::· 

içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ :tv.[ER.SİN DE BUL UR..SUNUZ 

Siyasi günde!ik-ga·zete 

YENİ MERSİN 

YENİ MERSİN 
YENİ MERSiN 

• 12 Yıllık fasılasız intişarında ki n1uva 
• ffakiyctini halktan gürdüğii ı·ağbete 

borcludur. 
• 

• Sizin gazetcniz<lir dertlerinizi dilekle-
• riııizi Yeni Mersin slitii11ları acıktır. 

• 

: Okuyunuz Ye okutmaya <;ahşımz. 

YENi MERSiN MATBAASı 
Taba ait ~Otun işleri ucuz ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri VeniMersin Matbaasında bulabilirsiniz 

IMl~lRl OO@W@& O~lf(glM~IL~rM IHJ&~rFlb~~lL~ 
KİTAP GA2 ETE VE :M"EC::::ıv.I:UA 

TABI YAPILIR. 
Reımi Daire ve Müesseselere Ticarethanelere ait her çeşit defterler evrakı matbuı 

Fatura ve saire en nefis bir tuzda ve beğendirmek ıartile yapalır. 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldeng6nderilir. 

~================================~ 
• 

UCUZ iLAN 

A:R.IY .ANLARA 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

t u t u n a n g a z e t e s i o· ı a n 

... \Vf(ğ[M~ ~[g~@~[M 
Olrnyucılarrnın arzusuna uyar8k bır kUçllk 

tL~\X TAHlFESl H \ZTRfJA)lIŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa ~eya ne almak 
istiyorsanız 

1 Osmanh Bankası 
iLAN 

Memlekette tasarruf ha
reketinin inkişafına hizmtl 
arzusunda olan Osmanlı Ban-
kası, Aile Sandığı (Tasarruf 
Cilzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
re tile ttşağıdaki ikramiyeler 
evzie karar vermiştir. 

Keşideler 25 mart ve 25 
EylQl te!·ihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 
ikramiyeler dağ1tıla~aktır: 

TUrk liralık 

1 adet T. L. 1000. 

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

25 ,, ,, 50.-
50 ,, " 25.· 

Ceman 85 aded T.L. 5000.
TUrk liralık ikramiye, İş mi, İ ; ı;i mi arıyorsunuz 

TeazilMlı KÜÇÜK ILANLARIMIZDAN İstifade 
EDİNİZ 

Aile sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 

(fil edildiği tarihe tekadc!ümeden 
im===================:::. altı ay zarfında: 

T. C. Ziraat Bankası 
T. L. 50.- Türk lirasın· 

den aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ıştira:ıı 

edcektir, 

1 

4 A~USTO ' 19~ ~ 
ıı:s:::l!!!l::El=---=--

DİKKAT 
90 derecelik hakiki limon çiçek 
leri ülgen kolonyasının benze 
rine tesadüf edilemez. Bir kerre 

teccrübe kafidir. 
Dııposu uray caddesi No. 24. Ülgen Itriyat m:ığazası::::;:::1 S 

Nisaiye Oparatörü ve Doğum M ütcıhassısı 
DOK.TOR. 

A. Yakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyad tahsilini ikmal etoıiŞ 

HHstalarını her gün saat 8-12 15- 18 e k:ı d a r k<tbul muayene 
ve tedavi eder. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone ) Türkiye Haric 

Şerait lçio için 

Senelik 1200 Kr • 2000 .. 

Altıaylık 600 1000 

Üç aylık 300 50J 

Bir aylık ıoo Yoktcr. 

Resmi ilanatın satırı 10 

Kuruştur. 

1 

Bozkurt cad~essiade 
ADRES: Yoğurtpaıarı 

No.1 

T. İş. Bankası 
193!) 

Küçük cari hesaplar ikramiye plôtı' 

32,000 lira mül{afat 
Kuralar ı Şulıat, ı Mayı!i', ı E)lul, ~6 

Ağustos, 1 ikinciteşriu 

TA Hı lJJJEIUN DE CEKiLECEK TiR. 
• 

ihromiyeler: 
1 Adel ~ooo liralık = 2ooolira ,, 

------------------·· 5 1.ooo 

Sağlık 
Eczanesi 
Mersin Gümru~ karşısmda 

her nevi Avrupa, 
Yerli eczayı tıbbi
ye ve müstahzaratı 
bulunur. 

YARDIM EN BÜ'ı ÜK 
VİCDAN ZEVKlDiR! 

Yurt Y avroları 

" " = 5 000 " 
8 

" 
500 

" - 4.ooo 
" 16 

" 250 ,, = 4 000 ,, 
1 60 1()0 = 6.000 " ., ,, 

95 . 50 4750 " 
., - " 250 

" 
25 

" - 6,250 ,, --
4Xf> 32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuraJArd' 

dahil edilecektir. 

~~--~~~--------------------~-·~· 
T . 1 Ş Bıakısına para yatırmakla, y•lnız para bit' 

tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de deneo>İf 
olursunuz. ~ 

--------------------------~ 
Oliuduğunuz mekteb Zayi mühür 

ldtablumı Çocuk Esirgeme ~e 
Kurumuna ver irseniz Kitab llasan nanıi l e ~·ö zıfı zat nıiihiirümfi kaı 111 

alamıyıc k Kardtşlerinize Z'') İ eltim llf•zk tir mi!l•iirle kiıu,~y~ lıO~cıfı ' 
yardım etmiş ve Küçüklük ~oktur. YP.ı ı İ")İnİ )' a pd ıJ'<l C(j ğımdurı t'Ski miilıl1 ' 
te bu zevki tatmış olursu lıiik Ü oJmadığırıı il~in rdPrim. ıi 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesı : 100 000.COO TUrk lirası 

Şube ve ;ajans adedi : 262 

nuz. ·t 

1 L A
--H-------- Tarsus Dad~ı. köyü ilıliyar fıt>) 

azfısHıdan Ali oğlu 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiy~ verec~lı. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında ea az 50 lirası bulunanlara ırenede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aşıığıdaki plftna gôre ikramiye 

1 dağıtılacaktır. . 
4 Adet 1000 Lirahir 4.000 Lıra 
4: " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., ı .ooo ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
loo ,, 5o ,, 5.ooo ,, 
120 ,, 4o ,, 4.800 ,, 
160 ,, 2o ,, 3.900 ., 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 
50 liradan aıağı dütmiyeniere ikramiye çıktığı tak 
tirde .,. 20 fazlasile verilecektir 

Kur,.lera senede 4 dafa, 1 EylO.I, Biriocikanua, 

1 Mart ve h~iran tarihlerinde çekilecektir. -

lçel Vili~elİ daimi encümeninden Hasarı Avcı~ 
~1ersinde yeni yapılan Vali kona ğ111ın, 500 

lira bedel kPşifli havlu dıvarı inşa atı 5··8 939 ıari
hirı~ rastlayan Cumaerlt· si giiııii saat orıda ihale 
t>d i im.- k iizerP. icel ,·ilfn tı ti el <ı inıi e:wliıuenirıce . . 
pazarlığa konu !muştu". 

istiyecek!Prin şartnameyi görmek için lwr 
glin daimi enciimen kaltı uı i rıe uğramaları ve ihale 
giinii belli saalla yüzde yedi buçuk nisbP.tinde 
tutan 37 lira 50 knru~luk muvakkat tf'nıirıtıl 

makbuz ve' a hanlla Hlt}k lu bunu hamilen sözü ., 

wıçfrn e'ııcfimene baş vurmalar. ilan olunur. 
21-26 30·4 

------------------------~-----yeni Mersin llasımevinde Baaılmıtbr 

• 
1 l A H 

. ıııe' 
Fransızca deı·sin i valr•ız almak istıye ı ı 

. ' tıyt.la allı, bir kaç arkad.;şla öğrenmek !ltif 

a lenden iic lira nıukcıhilinde ders vf'rileCf.~ 
istiyeııleı· V ;ııi ller sin )l;ııbaa sıııa ıııiir~ 

. 
1 L A N 

Kirahk Ev ,, 
JJI ti 

~alınnııihe mahallesindr beş oda s::.lorı, o1 
• . j( l i 

bak, banyo )'eıai sulu ve meyve IJahçelı b 

kir~lıktır. Yeni Mersine müracaat. 


