
, 
., 

, 
~ 811 

1 

~in 
i tı lı 
o ıı ııl 

ı4 

·tve' 
l " 

eY' 
. 

ıest' 

... 

. 
• 

Q.t.J-NDELİK SİY A.SI Ei.AEEJ;'\.. ....... 

lıoıulrn 14 (Radyo) 
Bir İngiliz ılnni;r.altı:-ıı bir Al-

ınan dmıilf.:ıltısı ,.e krnvazfüiiııii Şi 

mal deııi;,,iııdo torpillcıııiştır. 

Sahibi ve Umum Ne,rlyat 
MUdUrO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
•eııl \lersiıı Buımnl • lleniıı 

- - -
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Cuma 
15 

1 inci KAnun 

1939 
Yılı 1 Sayı 
12 3466 

...._ ................................................... --------... ------------------------------------------------------------------------------------------
Milli Şefimiz Almanya cumhuriyet Halk Partisi 

Erzurumda tetkiklerine İtalyanın finlan~iyaya gönder kaza kongresi yaplldı 
devam buyuruyorlar diği tayyare ve mühimmatı 

Ankara, 14 (Radro) musa~ere etti Kongrede Ebedi Şef Atatürkün 
trzurumda bulunmakta olan hatıraları tazı·z edı.ldı· 

llilli Şef ismet fnönü yara ola Aıık~ra 14 (Ractro) -
l'tk Askeri, mülkı dovairle C H hal)'adan Finlere gönderi- ·-:-- -~ -- - -

))•rtisi, lohisarlar binasını, bü 1" 0 25 taYJared~n ikisi fs9 eQe Kgngre Milli Şef ismet lnöııüne hürmet, taıim ve bağhhkhn arzettiler 
tGk otel ve sinema)'ı gezn:ış ve tası! olmuştur. 23 tayyare Al 1 k J 
"'lıda muhtelif dükkAolara u&1 maulıır tnrafınctau plakouulmuş :.J ÜfÜrı onuşma or, Ji/ek/er samİmİyet/e miin:ıkaşcı edifdİ. 
tıhrak Erzurumuıı iktısadiyatı tur. Kııza idare heyeti vilayet delegeleri oe yedek 
ile a•akadar c,lmuş'ardır· Yemek Helsiııkidoıı bilciirildiğine 
lerinı Vali konı.ıtında yomieler göre göoderılen miil immaıtan 1 azaları İttifakla seci/di 
dir. Bu akeam Vali bir ıuvare mühim bir kıHmıda Almanlar ta ' 
terec._.ktir· . . . 1 Oıınılııırirot Halk Parti~i :wııra ilk nlıırak kı.:1.ı\ lıo ... ·eti birin<'İ roiı4Jiıte helocli.ve reııu rnfıııdan müs11dere edılmıeıır. · · -' o 

Her fArde Milli Şefe can Bu suretle Ruslarla Almanlar Morsin lrn:za koııgrt•~i ıliiıı r'.1İ:-'İ :\ lıdııllalı }.";rıo;oy kı:in hir l\Iitat 'l'oroğlu, ikinei roisJi~e 
~111 teuhürat nöRterılınektedir saat onda Parti biııa. ııııla lıitahoılc lıulıııımıı~ı vo gelen 1'iirk Hava kurumu reitıi ve ,. "' arasındaki an'ttenıa f'coebi mem 

ılıt ~ef Artırma lıaft4ıH ınüc a ııahi.rolonloıı gelen delouı•ler arkaılaslaı·ıt lın~,ta vali Bur- belediye oıH'iimeıı nzaımıüan leketlerde iddia edildıQinden da " • ı 
'ebetirle alctığı telgraflara mu ha far.la oldu~u teuhOr etmieıir ve Mersiıı delogeloriııiıı i~tirn han 'l'tıker oldııgu lıalllo hepi ~ekiyo Olgaçay ve kutiplikle 

~bil teeekkürlerini tebliA'e Ana kile yapılmıştır. sine to~ekkiir ettikten l'!onrn 
1 

ro Oat'er Yedigför., İbrahim E· 
la Ajaoaını memur etmietir. ._. ie ve~ kabinesi Kongrede Vali Burhanf lrnngro ic;iıı bir reis, hiı· reis tiler soçilmişlel'(lir. Kougre 

A j ' '4s' Tekeı· viJt,yet idare heyeti uza vekili vo iki katip seçilmesi ltt reisliğine ayrılan Milat 'l'oroğ "iman cep krova-,I kuruldu )arı \'e daha bazı diııley,icilo~ zımgoJıligiııi bildiı·miştir. ]u mevkiiuo gelerek: 
hazır bulnnmnşlardır. hksorı Soc;imin a9ık reyle yapıl- Arkada~lıır; 

~o·· ru·· G raf f . . 1 An kare, 14 (Radro) - yet ınevcı11!u toı4hit odildikten 1111\l'll kabul edildikten ttonı•a Kongre reisliğine beni tıeç-
~ on 1şp1 n lı:ıveç kabinesi Baevekil Han ıııck ımretilo hakkımda gt>~ter 

son tarafrndan teekil edilmietir F• 1 d • 1 1 mi~ olduğunuz itimada teşelc-

Qç ingiıi_z __ h_a_r_p--g-e-misile çar- 1 ~:.b~·::;:.~:m.:;:;::.~ir•:;ı:m~: in an ıya i ar ~:i~":~;i~:~·~::i;~:~::~·~:di;:~ 
d 1 d 

1 zır dıtha tardır. Başvekıl Han b nunclan ROlll'l\; }~bedi Şof 
pışma sonun a yara an 1 son nu\lıuoda: bir kuallsron 5 hücum ara ası, 4 tank Ve 5 top ile bir Atatiirkiin ,,üksok -re ebotli 

kabinesi teıkllioio hal hazır ta çok mühimmat iğtinam ettiler hatıralarını .taziz için üç daki· 

G l ıirette ar11un olduauno sörle .. A • 

raf Fonişpin aldığı yaranın tesiri e mi, eski kabinere ~eeekkar et ka sukut 1 ıe ayakta kalındı. 
Montevideo limanına iltica etti ~İl '0.~abiae ~s&ifaeında harici Rus ihracı akim kaldı. Harp . Bilahare kaza idare lıeyo-

bır teeırın amıl olmadı~ını ve 1 ti aza~ındaıı Euv~r Gormon 

.Ankara 14 ( H.ndyo) jmanrnm bir kiloıııetro mesa- , bundan sonra d11 lsVeQin bitarafl şiddetle devam ediyor ,idaı·o lıoyeti raporurıu Ye Vey-
t1e Almanların Oraf· fonişpinlfö8ine cloıııirlmni~tir. 1ııgili:1. lığ1 muhafazası ve di ğer rle•let . ~ 8ol Ankol da Lıcsap rnporuııu 

'-rp gemisi iiç İngiliz geınisi,gemiJori alu,aıı krovazüriiııii !erle elbirliği )'npacağıuı be1an .Ankaı·a 14 (Radyo) cume geçmektedir. Sisli bil' ha okud~~lar. 
1 1 1 Z'~ ~atından hasara uğratılarak takip ederok Jiıııaıırn açıkla ile ~.,ınlaııdırsra her türlü teza Sovyctlerin muhasamata . vada sovyet kravözöderi borda 1 k"k"apor adr'ıln ı."', e. ıcım )at.ıfiu 

"'Ont "d ı· ·ıı· <l • ı · ı 1· \l hürattan .ıirade mali rardımda d · · hl" I · ı . . tet ·ı · ı ve ı Cıi' enn tasnı ı t e vı eo ımanına ı ıca- rıııa onur 01111" ere ır. ' nıaıı aır rcsmı te ı~ erı : ataşını saJııle açtılar ısede al- . . . / . 
'nıecbur olmuştur. geınh.iııde 3G ölii ve 60 yarala bulunmak is&ı.,oruz ve bıu:ı &ed Sovyet kıtaları müteaddit dıklRrı netice bir ölü ve bir ıçın koııııtelol' ayrılması teklı-

eek İngiliz amiralhğınııı hu vardH. Y arahlar hastaneye birler almağa mecbur oldu~umu istikameite ileri lıa!'ekellcr· ni yaralıdır fi kabul c~~ilere.k ray iş~n. ilo 

'
·e 'le hakkındaki tebliği şu- kalull'ılmıştır. A lm:uı gomisi- zu kendı ielerimiz daire ~e sala Jıuduttaıı itibaren 105 kilomet ı ~ap~rAel~cK~wlenıııMe 1.,1ahr~1 ~~
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ı 

e 

ıL ' l ivelindedir d . ı · "bl . Ankara 14 (Radyo) zecı, ı ı ıç, ,. ııoeu ı ı -
"": ııin tareti taınaıııoıı haraptır. '. 1 

• emıe ır. reve ı :iğ etmişlcrdır. Fin resmi teh\iğı : 1 .. - . " r . I"' l T <lız; n~~ap eucumonıne: Rız:L 
'clı «ıjaks, Domplok, Eksper BiiyHk bir kalaba1ık gemiyi R \.lll u ve >etrojavosk isi.as Düşmanın şiddetli hıicıı- ; Bozknrt, Mnlımud Sav~, 

~l'lDd<\ki iiç tııgiliz ıııiif're seyrotnıoktellirler. ı oman ya yonlan istasyoııları işğal edil - ma geçtiği bildirilınektediı· çar Ünrnr Ünl\l. Dilok eıı<'iinıeni-
~ dü!l Alınan cep krovazih' JJondradn hfülise i.,itilir 1 miştir. Havamn buzııkluğu ha · pışmada rııslan.fa.ıı 5 hücıım 

1 
rıo Hamdi Oııguo, M<'lımed 

~ Dden Graf foııişpin aclınua i~idilmez gnzotolor lıusu::-i nıı:- Yugoslavyaya pet- harekata mani olmııştnr. arabası 4 tarık, 5 dafi topıı ve Bozkıırt, f ııa Enwy, Biitt;e 
lıı;~b~rp gemisile temasa gel- halar lmsnıışıardır. A lıııaıı lıii [ • Ankara 14 (Radyo) bir çok mühimmat İğtin:ım orıciimoniııe llll111di Ongun, 
.,,tir. Saat altıdan ona ka- kO.ınoti moseloyo dair lıirşcy j ro Veremıyor Fin tebliğı : edilmiştir. l!~alıl'i Erkarı Mustafa Erdoğan 
4-r •idJetli bir takip netice- ·~iiylcmenıcktedir. Alınan kro- 1 Ankara, 14 (Radso) - Sovyetlein yaptığı taarruz- Denizde finlanciiya sahil seçiluiler. 
~ele Alnıan krovazüriinün 16 ''aziiriiııiiıı vnziyeti JJalıcy mu 1 Belgrad~an alınan haberlere f l:trda külliyetli miktarda iıısaıı bataryaları kara kuvvetlerine' J~u ı;eçimler.:eıı sonra, 
~ltık l k .. 1 . . .. .. d 1 . göre muhlelıf sebeplerden dola 1 ve n1thıl ·m nal . . l d d . ·ı ı 1> • 1 . h k M'I " top arına arşı uç ıı kavele mın ı:ı uncu ıııa < EJsı R k k' . "b' 11 ı 7.a) ıa ın an ç~- var ım etn-ış ve rus ı ıraç artı < eğı~ıue~ nş · anı ı lı 
~ ı yı omanr11 artı es ısı gı ı . . . ' • 
~~ gemisi ınümLdel~ye. baş- alıkfiıııı ile .. alakaclar?ır ... ~u Yugoelurara petrol veremedi kınmekted ı der. Fn~~at bu taa~- kuvvetlerfııi ~çığa çekilmeğe ~of hmot t ui)ni.iııe ve büyüklo 
~tır İngiliz geıuılerındon ınaddo~·o goro ıııulıı\l'IJl huku- . ~· d t 1 . k ti . L d 1 nızlar da evw~l ı .E ın otoma tık r mecbur etmil?lll'. t . . k . 1 .. t 
'l' · · . . . ı.· r· •ıo eo pe ro eır e erı on ra .1 1 . 1 k rımıze ·oııgrenın ııırıno vo 
tiei hasara uğramış ve Al metten bır gemı bır uıtarn 11& petrol mftbaraaaı ioio Nr sı a ılan bunları ırn ıa etme te Muharebe şiddetin devam . . : . . . ' .. ı· ı k 24 t k ] t k k"ll' ·ı l .. l . tazrnıhffıııın ıtl'zedılme ı teklıf ll gemisi aldığı yara uze- ıınaııc :ı anl'a sna :u ar 1 heret göndermietir. ıve sonra uvayı tı ıy le ıu- edıyor. . . . .. . 

~, ... k M t 'd ı·- J· ·ılıııasıııı flnıil'diı· 1 oclıldı ve lı'.1 tokhf Murekh al '--" ll&çarak . on evı eo ı '" . -· 
1 ~ R Al t t 1 Garp cephesinde harp vaziyeti kışlarla kahul olundu. M Cemi ye tinde umen- m~n ıcadr~ıd·an aı- lanıı~:~a: ;;;r~ı~:::o ::~~:ı~::~ 

• ması ımza e 1 1 Almanlar bir Fransız mev- kongrenin ilk ('Olsesi tatil 

Sovyetler ~illetler ~e!'lliye- 1 ~:!::-~tm~:~:>.01 mu, 
tinden lhraC edıldl Jahedesi bit~iştir. Alman ~ıeye: 

ti tayyare ıle avdet etmıştır.' 
A.nkara, 14 (Radyo) - ıaı suçile kendi keııdiııi pakt 

1 
Mark kıymeti 64 Ley olarak 

~ Oenevrede },in - Sovyet harici çıkardığı lı.ıkkında ka kabul edilmiştir. 

4tı ~esini tetkike memu~ e- rar verilmesiııi kdnseye hırak İ 1 
~ -.ış olan On üçler komıte- maktıulır. ingi tere 
\ 4iin öğleden sonra kati • 

tar metnini tesbit ·ve tas- Ankara 14 (Radyo) J' 'I' . f S 1 • • 
~ etmiştir. Bu ~ara~ bugü.u On üçler komitesiui~ı tau-

1 nuı iZ, ranslZ, ovya gorus 
'8ambleye tevdı edılecektır zinı ettiği rapor konseyae mü melerine ait bir titap 
~ İsveç ve Norveç mur~h zakeredilmiştir. Portekiz murah 

1-rı kararı lıükftmetlorinııı . . . 1. nesredı'yor · . . . - hası Arjantin fikrıne ıştıra& et 
ıne ınzımam etmesını 

aierdı'r. miştir. Sovyetlerin milletler ---... Ankara 14 (Radro) 
\ ~eclis azaları Finlandiya cemiyetinden ihracı 8 müslen- Loodı adan bildirildiline gö 
'ı tlıukavemet kuvvetini a· ı kif reye karşı 32 reyle kabul re, Sovfet · Alman paklı imza 
'laeak mahiyette her şeyden edilmiştir. Çin, ~tonya. Leton sıodan onel tn1riltere Fransa 
tı 'kki edilmesini istemişler· L'' 

1 
Norveç ve Sovretler araaında olan mü-

~. ya, ıı.vanya, sveç, ' zakera\a dair bir beraz kitabıo 

.1{0ınite, verdiği kararda 1 Danimark müsteııkif kalmışlar Noelden ov el neıredileceQini B. 

-.,etler Birliğinin paktı fü. I dır. Çemberlarn haber termitlir. 

ziini zaptettiler 
lngiliz .tayyareleri A iman aahillerinde 

uçuflar yaptılar 
Ankara, 14 (Radro) -
Almao resmi teblltl: 
Garp cepbeaiode keeif ve 

lo).)Çu ateıi olmuştur. Sa.rbrükün 
garbintie on neferle t bir zabit 
Fransız erazieinde bir l:!~ransız 

Avam 
kamarası 

mevzii ele geQirilmieıir. A!man Gizli celse ahdetti 
ketif kolu efradı zayla\ verme 

den geri dönmüıtılr. Ankara 14 (Radyo) 

od ildi. 
Saat 14 ae celRO Mitat 

Toroglu tarafınılan açıldı. Sa 

hahleyin seçilen encümen tan 

ziııı ettikleri rapor ve mazba 
talar encümenlerin raporWr· 

lori tarafından okundu. Birer 

birer kongrenin reyine arzedi 
lerek kabul 7e tasdik edildi. 
Bunları ıniiteakip <lilek eneli 

meni ıoazhata~ı, ınnddeleri 

reye koııulc.lu. Biliıhare yapı 

lan açık rayle kazıı idare lıo

yotine: Doktor A lulnllah Br· 
İngiliz tarrareleri Alman 

körfeıinde uçuelar yapmıe\Jr. Dün avam kam~rasmda ~my, En-ror Germen, Şima (Wk 
Ankara 14 (Radro) ilk defa olarak gizli hır celse çel, Hakkı Doııiz, \T ey Rol 

Franeıı resmi &ebliQi= yapılmıştır. Sılahlanma ve as- Arıkol, Hamit Ali Yalın, 
Diio Sar gttrlıinde cererao ı keri vaziyet lrtkkında müza- ~{ustafü Burhan Regildilor Ye 

eden muharebede küçük meni• kere yapıldığı mıılıtemeldir. celseye saat 18 de nihayet 

ıerimizden ~iri. dOeman tarafın 1 Celse başlamadan ovel ispiker verildi. . 
dao_ zapledılmıe •e on 'kadar 1 (Dılekler ıle vila, et d~lege 

· -1 · ,. c h i h •. salc.nu hoıaltmış ve kapıları re ,,edek azaloııı& aıt taftıi lAtı 
esır tarı mıe ır. ep en n ere•• ı . . . . ı 

umamireei aOkdnelle aeomitlir· kılıtlemıştır. farın fazacağız.) 
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Ank·ara Radyosunda 
• • Bugünkü neşriyat programı 939 

i l A 

Tarsus icra memurluğundan o. 1393 

lar 
s gısı Cuma 15-12-939 1 1- Hicaz peşrevi T 

. 12.30 Proğraın, ve mem- 2- Refik Fersan Hicaz şar ~~u 
YAZ AN: Bekir Uluğ peket saat ayarı . .. . . 

14 
· Tar!hi Cinsi Metre M. Kymeti 

Mayıs Bağ ve del'ıınun 36772 harap 326 lira 33 kr· - Dünoen artan - 1 Ye ıl ı ı>çılan Biçki, Dıkiş rurf 12.35 Aj3.ns, ve meteoro·· kı (Geçdı ruya ~ıhı). . 
933 da bir bap hane 73544 mamm{i 2 ,, 66 ., f nhisorlAr ıdaresı tuzdan. tu/ dunun ı ... ehır etliA"ı bayaularıını loji lrnbederi 3 Şemsettm 'Zıya Hıca:ır. 

tarı do eamp nsa ra kadar, ıü- zın ten. 1 zlık, i?~olık ~a ~t!v~ h~a f 12.50 Tiirk müziği şarkı ( Olalı ben sana bende) Sınırı 
tüolerini ve sigarnl arını sırala ,F-alarıııı bırbırıne sındırmış ış 13 30_U OO Müzik 4 Ruşen Kam kemençe 

Şarkau tarik garhcıı ~il:\I oğlu lliiseyill 
ve ınaseı·eci Sadık tarlası Sari an ve Ce .. mıe Ihj ı yo j rndnrmnlık yapan lf ri ne güzel bir dekor manza 1 (il. fif ~ 'k Pl) t k · · a ı muzı - . a sımı 

tülün kaçakcılııtı dol~yısiylo rcısı gö.;ter yor. . 
kardeei lrnrdeea öldürtdüren o Biçki Yurdunun ıanı baeın l8.00 Proğıam 1 5- Mustafa Nafiz · Hüz-
meeum devir bu mesut derrin daki odd sanki bir gelin oduı· 18.05 memleket saat aya- zam şarkı: )Gönlüm nice b ir 
önünde hacaletle l'Üzünü nasıl dır diy.. •·o~ m geliıor amma ~ rı, .ajans ve meteoroloji haber 1 seneden uzak günleri say8ın) 
kapayor hakıo· B-.n bu ldıPeniu lüzumsuz vere asılmış fotoı"?rafı lerı .. 
üzftd edilemez bir kulu olmakla olmasa. Eskı esirlerin mahremi 18.25 Ttirk mCziği 6- Saz sem~ısı 

o . 
ııubeıı tarikıam ~imaleu giritli maserecı 

lliiseyiıı 
Vaziyeti 

• 
Rağ ve derununda 

hane. 

hazırası 

tahtani ve f Pvkani biı· 
beraber müftehırim de. Qün'<ü rot, ismet mefhumu ile imtizacı Fasıl he)•eti 20. l Q Temsıl 
kôpüklü taze uir kahve il~ içi etıi~ernk , İt.i<.·~lik, tatlılık hula~a 19.10 Konuşma 21.10 Müzik 
len bır sigoraurn kıymetinı an· bedııF& 1 " "fsınde toph.ttığt bır Onuncu tasarruf ve y~rli 22.00 Memlekel saat aya- Alacaklı : 

ür pe r i tı \' '3 he1ecan s ğo ıtının il . · · · "" } "'l 
Hatay nıahallesindcıı nıütevcffa 

\ usuf ve lıemşiı·cleri FaLma ve cak tiryakiler bilır ve takdır t x. d JI 1 Alı> ma ar hafta~ı miinasıbetıle rı, AJ'ans haberlerı. Zıraat, Es- .ue ınıet og U d çarpıe • ,.. ı ve a ıoa c oc egu . 
erler. Hele bu si garaııır. üsıün e dediği gtlın odasında t;öyle bur Ulusal Ekonomi ve arttırma ham-Talıv~lat,Kambıyo-Nutuk Zahide 
".Saylav,, markası bulunursa in ma bıyık lı fotoğrafioıu lüzum kıınnu namına Ziraat vekili Dorsa~.;ı (Fıat) 
sanın ke)'fi artar ve zevkine do 'k 
yum olmaz. 

suzıu~unu sizde takdır edei'siuiz .\lulılis Erkmen tarafından 22.20 Müzı 
Ya eu Akkarın raptııtı rno snoırım. O güzelim ~ık, eeine 20.25 Türk müziği (Lied'ler-Pl. 

nadır lesadüf edilen mobilraoın l Çalanlar: 22.45 Müzik bilye \'0 ıÇınde inenmo rüzüoo 
gülen Hamdi Ongunun behceeiıı 
de yetiemıs tombul tombul, mü· 
tanzim, mütekebbir bir tavırla 

duran bir bakıştan da seni ge· 
liıı gibi aüıüleo mandalinalar 
ne demelı'? Ne diveceğioizi bıli 

yorum Hemen kcrşıdoki Bursa 
llıçaklnrmda birisini kapnnık 

o '.Qinde ruh ve h is iacelıği~i ta Ruşen kam, Ce:vdet Çagl (Cazband- Pl.) 
şı) au knryolknın ranında bır te , Hasan Gür, Şerif içlı. 

Ok kardeeler do~rusu çok güz.el ses 
23.25-23.30 Yarınki pro

ğram ve kapanış. 
zal ıe,kı: edıror. Zı1a ve Bahri 1 Okuyan Semahat ôzden-

bir eser teshir eıtiklerindeo dol ---------- --- - --- -------
layı benden onlara binlerce tak İ l A N 
dlr ve tnhsin. 

boynunu koparmalı, karıularrnı 

deemeli ve knnlarını içmnli dife 
ceksiniz değilm .? fakat bu coni 
rnne fıkri Hamdi Onğuo ieitme 
sın. Mamafıh eski mebusunun 

Ya Naıılti fabrıkasıoın bns Tarsus tapu s·ıcil mu~aflzhg"m~an 
mnlarına ne demeli, Türk ieçi 
ve knbilifetioin bu güzel nüm•J r .. -
neleri kareısında takdir ve ha1 f ~o!u 
ran hisieri içinde ö~üumemekıSaglı klı 

D ünmü 

15 
Hududu 

Şarkan yol, garben ekiz Abdil 
kabil mı'? 

bu ihtimali evvelden düeünmüe Devlet Zıraal işletme ku ru 

ve keefetmie olm&lı ki, onları mu cenup çihlikloriuin teehtr et 
böyle bir fu<'iadan kurtarmak 1 tiği portakallar ne kadar güzel 
için güzelce muhafaza altına al· f ve hele dolaptaki pernir ve tere 
mıettr. · yağı bir "ll a zistiıı midesinde fır 

Başıaızı biraz sola çevirdi- 1 tıualar koparaoak kadar hae 
~iniz verahut bir adım daha 1 mellu .. 
atınca sabık hakim Tnhsin Mer ! An le eı lan bu kurum arıcılı 
zeciniıı portakal, n:andalina. lı· • tl';ı heves almıyor· Yoksa bu tere 
~ou~arı ıle kareılneırsını~. Her fağlarıııru vnoına bir tabaka 
bırısınde ayrı bır giiıellık, her b h lk · · K c ~ıu . . . ey~ı 1 e a snırı cıra ao" • 
bırısınde ayr• bı r ç şuı taeıyan _ . . 
b • ı d 1 . b' nun meıhu s ena ettıAı o~ul btılı u guzo yur meyve erı • ıze 

1 
d 1 h 

neler fısıldamıyor, ueler.. petekleri konmuş o sn~ ı ıer an 
gi bir ş kıımperin ct e ğıl herhaD 

Bundan on b s sene e\'Vel Ya 
fa veKıbrı t.ıu gelen portakallar gı nıüekülpe ent adaınında ağzı 

nın U) uuıı a kıtırdı. ile bu k13udi yurdumur.un malı· 

,, 

,, 

100 

60 

tarlası şimalen ve ccnoben Cebel 
Şa rka n ekinci oğlu Siileyman, 
Garlıen d~re, şimalen yağh oğ

lu ~lo~lafa cennlıe n Ali hey tar
lası 

Şa rka n hacı çavuş ve t\ ebi ç~ vuş 
ta dası ve yol garben gök Osman 
la rl as ı ş i malen kusun Cf' ııu ben 
dttde ~ığa ta rlas ı ve dere 

llu·l ıt "'~ ev; ı fı s ı i r .~ ;i yo k.a rı• l t va tı lt iiç 
kıta lii rl ~ S(jğfık J ı k ')yiindtın Ü~ruan Oğlu IJ iisP-yin 
tı~ hası ve dP.desi rı d trn kalma k su r.-t ile senetsiz ola 

su ileri oı bır kere muko..,.ese edi lçpl\k Fabrıkası iplik. l)a 
' r.l k ta~ar rru ftın d :ı ikPrı ölnwsil r. ııiz ve hır iiu ıQııı düoününüz. mıık, sahuıı çe nebaıi yt1~larını veraseti oc; ı u • 

Türk azmı nelertı ke dır dt1ğı l . teşh ı rd e az ımi muvaffak olmuş. 
Ynloıı. Çıılıemak, s bu\ e\mı>k, az Bıraz ıl rdo sekerler hep 

meLmek lazım Bay Hasn ıı Tah bir a ğ . ı. d ın biz güzel Anadolu 
sin Merzecı bu lıusuaLa bızım nun boı kırlorıada ye lış\lrilen 

için en güzel bir mısal ça en de Türk panoarlarının hulasosıyız 

ğerli bir nümunAciir. O 200 dise beQrı ~ı~ orlar sanki. Ve he 
dönüme )' ak111 taşlık bir sahayı le bu . esıo tonu bundan on 
porıakal ve nrnudolina ağaçları sone eç ool ıtıkolere fl~ılan ya 

ile üslemişse bn onun azmini trnııcı S ·erh'l rinin sandık ve çu 
ve calısma enerj ı siııı killi derece 
de isbat eder. Eğer o bu fayda 
lı aA'aclorı yok serden vo arko 
sındn gübre taşımak suretiyle 
meydana getGmiese bu Türk 
azım ve kabıliyetini gösterir. 

Onun foşının retmiş olmu 

ı-nllarıt ı r ~r\Üi almı e olması 
itilrnriy f< atı a kudreti ve daha 
oğırdır s .. rgi hefeti umumiyesi 
iu ariy ı o muı-affak o lmuetur. 
Tertip adı:ın•Are \eeekl ür etme 
mrk insafsızlık olur. BilhaBBa 
sergil'iıı &Qılışma\akaddüm odan 

nıt!h ued · ınii ıı h .isıran k. :ılmış 'ıe m .. taın ·l lar~ fın 

dan uaıııı u ·t sµrwtsiz1fen tescili ve ıntika l ı islen
mdde is .. cle ~vv .. ı c~ ilan edilmeksizin mahalline 
kf)şfıııe giıJilnıi ş İSt> d ~ t~ kra r mahall~n k~şi f ve t ~ h 
kiki s~y lıan ta pu guru p dir .. ktö rl üğıi rılin emirleri 
üzerine ilau ı a r i h i u de ıı on gliu soura bu bahda 
mahallindt ~eşi f ve tahkiki yapılacağmdan bu tes 
ei li isten ile rı gay rı nurnku ll n ·de tasarruf idttiasrn 
da bulunanların e vrakı müsbitelerile gelecek nrn 
mura VP, daha evvel her gün tapu sicil Muh:i fızlı-

ğın a miiraccıalları ilAo olunur. 
sıoa ragmen gece gündüz çnlıeı güıılerd sGrginin tertip ve ıanzi 
forsa bu bize çalışmanın zevki b" · · ·b· • 1 A. miade yorulmadan lr l~ÇI gı I 1 a n 
nin hesEıcanıoı verir. cnlıeaa Vılılye t Bnytar Müdürü 

Yanımda bulunanlıırdan bi Bıı7 Hüsame\lio Karadağın me Mersı·n BeleJ"ıye rı'yaseı·ınden 
riei Hamdi Onğunun mu, faksa saisini burada takdirle anmağı l U 
Tahsin Merz~ec~nin mi man~aı.ı~a kendim iQiD bir vazife ad dede· Yo.'1u rL pa zar ı nrnydanındakı parke taşla rın ın SÜ 
ları daha buyuk ve daha ıyıdır 1 rim. n -
diye sordu. Bir onunkine birdi - . , • , , • kiilerek bu meydanhğm tanzim ve tesviyesi ile 
ğerminkine bakttm, boktımda Turk-fı lı stın tıcaret muzake· ı. ı ı · ·r - · · k ... · ı k ı 
ı b. ş k ed ' J>a rl\ Ht ı n e ı ragı ı şı HCı e~sı tme\·e onu muştur ııç ır eye ·arar Vdrom ım. • .; 

. B~r z~ınapla~ T~rkir.e_eıe do j releri ~itti Kf'Şi f bedeli 712 lira olan bu işe L:tlip olanla-
Bır guıellık l!rnlıQeııı s2Çılıyordu • •· d k · · 
ve bunu B t Çnıuk için güzellik 10 t Kudüs - Türk . Fılistin tıca 1 Hl yuz e 7,5 mu va kat Lemınal ve lıc a ret odası 
nasüp 'fe estetikten anlıyan ince

1
ret müzakereleri itllAfla netic~ vesikası İle birlikle 25 12 93g Sah gÜHÜ S33l 15 

görOe ve ruhlu kimseler raf ver lenmietir. Bu itilAf, iki memleket t beledi 'e daires' d L Ş kk ·· ı decek ·· 
mek için S0Qlliyordıı. ı &r8Bllldaki ticaret mübadelelerini e ) ' tn e e e U e enCUffieOe 

Bu iki bahçe sahibi zntm kolarlaehracak ve hız l aetıracak müracaa t tı. y lemelerİ ilan oiunur. 
mandalinaları için bir karar veJtır. t0 ... 15 19-22 
rebilmek iQin höyle bir heret ı-e • -

komisfooa ihtifaQ var. Birbirin i ihzar .--------ıııİlıııı--------•·lliı-liıılıilıİmllıİll~ 
den daha güzel ve narın bu mey Eualkı günkü ııushamız~a 1 Ye n ·ı M e r s ,. n 
voleri birbirine tercih etmok Tarsus C H Partisi kongresın 

bence müekildir. Mamafih kef- 1 de fapılan FeQimin ekeerifetle 
fı)etl pratik bakımdan halletmek lvaki olduğu razılmıe isede mez NUSHA.SI 5 KURUŞTUR. 

' daha do~rudur. Rüchaa derece 1 kOr seQimde rerlerin ittifakla 
sini aolı.y~bil~ek v~ . bir Jıj~üm 

1 
kullauılmıe olduA-unu tashihle 

vermek ıcın bırer dılım az bırer beFanı ı lizae ederiz· 
sepet ?Ok, efifle kAfi miktarda --------- - --
tenavül bururmalı deA'il "mi f ' No·· betç•ı =§§~§§ 
Hangisi !ez.iz, he.:ngisi tatlı ve 'ı = 
han"isi midevi ise onu seçmeli · 
dır. Bıı .esiıe her i kisıni de tob ~~~~Eczane 
rik vo tlıkdir etmek bır vicdan 
borcudur. 1 S GLIK 

Abone 

Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Bir 

" 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

,. 
Resmi ilAnabn satın J O kuruştur. 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 

" 

Borclu : iııeehaı·k mahallesiıuJeu ıuiiteyeffa 
• 

~1eluncı kızı 'e K:\nıil J· aı·ı8ı ll cryeıu 

Birinci A rtırmanın ) a p ı l b criµ ı ) er, gün, s3a ı 
16 .1.940 saal 9.ıO kadar icrada 

ik inci Artı rmamu ya pılacağı ~er, gliıı, saat 
ı-2-940 saat 9.10 kadar icı ad ıı 

. ~ - İşbu gaynme11külün artırma şartuamesi 16-12 939 tarilıitı 
den ıtıbann 9~3-1B93 ııo ile tarsus icra dtıiresinin muaJ'J'tlZ 11uma· 
rasında herkesin görebilmesi için a(lktır i/ô11do yazılı olanlardan f{ll 
la malumat almak tsliyenler, işbu şart11ameye ve dosya uumarasılt $j 

ı memuriyetimlu muracaat etmelidır. 
1 2 - Artırmaya iştirak tçın yukarıda )'aızlı luynıetifl vüzde 7.5 fıa 
nisbtti11de pey veya milli bir bankanzu teminat mektubu tevdi eti J\ 
lecektir. ( ı 24) 

3 - /polek sahibi alacaklılarla dil!er alakadarların ve irtif al 
haklu salıiplerir:m gayri menhlil üzermdeki haklarım lıususlle f ait J'll 
masrafu dair olan iddiala11nı i~bu ıltirı tarıhitıdm ltibarttı yı:nıi g Ut 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte memurivetimize bıldirmeleri ıcaP, 
uur. Aksi halde hakları tapu slcllile sabit olmadılıça satış bedtl• 
nln paylaşılmastrıdan hrrlç kalırlar. 

4 - Oösterilen günde artırmaya iştirQk ednler artırma şartııo· 
mısini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamm kabrıl 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tazitı edilen zamatlda gayri menkul üç defa ba/frıldıklafl 
eonra en çok artzra)'a ıbale edilir. Ancak artırma bedelı mulldnı 
emo kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz ~·eya salış isteyanm alo 
o/a'fna ruchani olan dilftr olacaplzlar b11lu:ıup ta bedel bmz/arıtı 
m seyri menkul ile temin edilmiş alacakları11m mecmwmdan faz/aya 
çıkmtızsa en çok ortıromrı taalıllüdü baki kalmak üzere artmııa onbtŞ 
ilin dalza temdit ve Oll beş ncl gıln.ü anıl saatte yapllacak artırf110 
da, bedeli satış istepenm a/acolfma rüclıani oları di/ftr alacaklilfJflf1 
o l!ayri nu!ıkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaYPa 
çıkmok şartıle, en çok artıra1Za ihale edilir. Böyle bir bedel elde ed 
mezse ilıale yapılrmaz. Ve bu satış talebi düşer. 

6 - Oavrl mt11k11l kmdısme ihale olunan ilimse derhal veya rt 
sılen m!llılet içinde parayı vermesse ılzale kararı / t ssolunarak ktlldi 
rlnden tııvel en yüksek teklifte bulu11an /timse arzetmiş oldulfu bed~llt 
lamağa razı olursa oııa. razı olınaz veya bulunmazsa lıemeıı 
on beş gün müddetle artırmaya çıkaıılık eıı çok aı1ıraııa il~fl 
el edilir. lki ihale arasınd~ki fark ve g"!çcn günler içı!l 
yüzde beşten lıesap olıınarak faiz ve diğer za rarlar ayı·ıc:ı1 hükme hacet kalmaksızın memuriyetimize alıcıdan talısı 
olunur. (133) 

2004 numaralı icra ve iflas kammunnıı 12 nci maddesi.. ~ 
nin 4 iiııcü fıkrasma tevfikan bu gayri m~nknl sahil!.. tı 
leriııin bıı haklarına Ye hususile faiz ve J11!'1Sarifo d:nı· 
olan iddialal'lnı ilan tarihinden itibal'en 20 giin içinde 
evrakı müsbit~lerilc lııldinnelcri aksi halde lıaklaJ'J 1HP11 

sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılma ınd~11 

har.iç kalacakları cihetle alakadarların işbu maddenıtt 
mezkur fı kı·asına gore hare ket et mel eri ve daha fa7:l:t 
malumat almak istiyenler ~39-139'3 Dosya numarasıle 
Tarsus ıcra Memnduğıma müracaatlal'l füln oluııuı:;._., t 

Z ayi t erhis tezkeresi 
Alay 4 1 kararg:\hmdan almış olduğum 1erhıs vesikaoıı 

knzaen zayi ettim. yenisi11i alaca~ımdaıı eski3iııiıı hükmü ol· 
m~dığm t ilau ederim Tarsusun l\1anaz köyündeı1 

Ahmet oğlu Hüseyin gök 

--------~-------------------~----~----------·...,../ i L A 
Mersin askeri satm alma ~omisyonun~an 

Mıılı. bedel İlk Tem. İHALENİN 
Cinsi Miktan Lira Kr. lıiı'a K. Gün Saat Şekli 
Yulaf 3100 toıı 209250 00 15693 00 18-12-939 9 pazarhk) :ı 
ı - Askeri ıhtiyaç için yuk:ırd a ciıı~, nıikt r, 

muhammen bedel, ilk leminalile pazarlı~ 

•) ... 

gün ve • aatı 'azılı Yulaf pa'larhk sureuıe 
sal ıra alınacaktır. 
pazarlık ~ f-lr irı ~ SkP-rlik şnlwsiuirı üst kafl'1 

ela askeri mahfeldH al ,. satın alma kül iS' 
• 

)OHU tarafından ~ap li c t ktır. .. 
Teminat 111ektupl<iı ı 18 ı. l\an. -939 glifl11 

tanı saal c)f}3 kabul eıiilir. • 
4: - ela ha Fazla Lilri Pdi n mı k i~le) en istPJdilP~ 

şa rtname ve tu tul rn mııuuıwleleri askr.r ı 
salın alına komi yorıunda lıt:ır zaman görfı' 

hiHrler. 

Yeui .Merain Basırııe\'iude basılınıetır. 

E 


