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Sahibi ve Umum Nestlyet Çarşaınba 
MUctUrU Ankara, 19 (Radyo) -

Mısır Veliahdı Mehmet Ali Kızılnr 
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Sovyet-Fin harbi hergün 
biraz d a şidd~tleniyor 

350 bi Finli beşyüz bin Rus askerile çarpı
şıyor. Rus r el i_bin asker kaybettiler 

areli 

Atin ada 
lffılyd.n kül tar sergi

si ocıldı , 
A ukara j!) (RıHlyo) 
t tal~ nıı l\li ili 'l'Pl'lıi~·c ııa

zı rı 11\iıı ı\ tiııncln 1 t:ılyau kiil 

tiir ~tırgi~iııi ac;ıııı~tır. Bu mii 
ıın:'elıotlo ııaır.ır uutkııncla: 

Yuııan ve l taly:ııı kiiltii· 

Garp cephesinde 
Büyük bir hava muharebe~ i 

oldu. 12 Al an tayyaresi 
düşürüldü 

7 lngiliz tayyaresi üslerine dönmediler Ş;ltıolde Fin kıta/arı yavaş yavaş geriliyorlar. Ruslar 
berzahında A- anerhaym hattını fİcldetle zorlıyorlar riiııiin lıiı· vo YıırıaııiHt.aıııil!la 9 ) Ankara, 1 (Rnı1yo gemi ı l e dört balıkçı gemisini 

1 tal yan rt•jimi gilıi hir re,iim Garv ceplıesi o d s ; lngıl ıı hu batırmışlordır. • 

Aııkarn., 19 (Radyo) - Hoytol' ajansıda Helsiııki-ı Rus kıtaatı bir yaııdan ce dahilinde ~alı~tıı~ını ı-;i>ylomiı;ı u nezaretinin tebliıliııe göre Al logiliı tanaroleri geldiQiıı 
~ So,yet - Jfiıı Jıarhiıı o dair den şu haberi vermektedir.: ııuba do,;ru 3 r,1r al'rır ilerlemek tir. Sorgido Yunaıı kral vo mau hava kuvvetleri şimal deııi de Alman tayyareleri kuçınıelar 
~6:~,·et rosın i tc-bliğiııdo ., ci' ll' ~fo kovada yeniden ~WO ; tedir. Finlaı:diya "da şiddetli veliahdı h:t~ı r hııl 11 ıım n~lard ı r. zınde fug ıliı vnpurlarile bitaraf 

1 
dır· 

1 ıncktedir: bin ~efel' l~azııfanmışciır. Bun-' muharebelerin devam etmekle, Gouoral Motaksa::ı nazıra gemileı-iue 9e balıkçı gemilerıııo Lo~dra 19 (Rad>· ~) 
~- 18 Ktrnnno,volde So.r.yct lar fmlandı~adaki Hlayla.rı tak.ı ld a l · })e' verilmektedir. tvercligi ceraı>ta Ynn:uı, İtal-,taarruz_ ehnielerdir: VoJ değlarm_da h_uc?m edelJ 
111 I O 11oU M 1 lk b ı k Alm~n kuvvellerıle guQue gökse 
... " nr1 Pct8nnıuııuıı 80 kilo- viye edecektir. ı Finlandiyalılar Sovyet pi-~.ran miiııatıehatıııı iı'tikbttl<lo 1 ·.

1 ~ ı_ ~ı gemisi hatirilmıe ~tro . . . . ~ .. . f • • • • •••. tır. kı kıeı olmüetür. h!!rp Aden Fransız kunetlerı 
~. ccnnbnnu ı,!.{al o.tm.ı, ~ı.nlıler he:.? yuz hın rus yade Suh:ıylarınm gençliği ve 1 ıuazıde olclu~u gıhı obodı ~orn düşmanı püskürtmüşlerdir· 
~dır. 'l'opçu mulıaroho ı ~ııl- askerı ılo ça · rıışmakladıdar.Fin l tecrübesiz)jrri karş sında hayre .. ı yoruz. Bngiiııkii kiiltiir şoııligi Londra, 

19 
(Radyo) - iki Alman zab ı tı ile uır kaç 

~~e Knrolido c.lo,aın otmek l:ındiyamıı efeber ettiği asker't 0 .. nekt~dirler demektedir. ııııesut hir i~aret olarak kain- Alman avcı tanareleri ile asker esır ectilernk FranRız zabn 
it, 'l'avy:ıroJoriıııiz mulıte ÜÇ yüz elli hiudic. Ru3Iarm f e uşı caktır. denıistir. lngiliı tayvareleri ııras111da bPe lerıne ~cılirmıs 'e r dir 
J ~ 1 • . · . d 1 · . Londra 19 (Radyo) ' t d d "dd ıı · b' h k ı (R ) ,~~o golordı~ fanlıyc,tto bulun ~ı~d~ye k.a aı· e lı bın nef~r, . . ··. : { Ueco l~ir :lİyaföt nırilmi~ saa ef:ım e .en şı e ı ır a An ara 9 adyo 

~ Ş.lnrdır. Bahriye 1;:
11

,.,,otlo- ıkı yuz ell_ı tank i'.ayıal verdıkl H_elsınkı uzeıınd·e· .uçan,vo hunu hır Ruvaro takiıı ot- va muh~.re.besı olmuştur. . _ Havas ujaııaı bildıriyor; 
'Ilı l ' k l J d ı FranritZ kıtası Almnıı araıısi 
l 1% fı1iıı sahil hatar' nhırıııı Jeri sövlenıvor. on se ız tayyar& en or u ~ıı\mi~tir. On ıkı Almaıı tay:varesı du 'l\J .; J • f l ı ! ııe g i rmişm. Sarp aı a7.ıde .Fraıı 
ltıhnr lı . "t i r. Aıık U"t 19 (H(jpvo) re girmeye muvaf ak o muş ve .. _.. 1 euruindlotür. YPdi n~iliz. tay ya sıılıır lı .... biııe ıı.idd Uı müı dem"' 

1 ııı.uı t: nı :;ı 11. ' ' • b ı. l 1 B • N resi üsleri ~e döoınemı~lerdir ' ~ " ,, 
Aı 1·· . ın (I>· ı · ) T·tvnıis cr-ızııtesiniıı askeri onıua ar atmıştır. ı iT OTtJeC Vapuru • . ıer oımu§tur. iki sulıa1 t~i fe 

ı \,u u, · ),,u) o ' J • .,. • ' ,. • • Düeürülen onıki Almaıı tar \ 
l~iıı rosıııi tehliğ"i: mulıarrirı bu sabahki makale ~ımaldo kızıl ordnnuıı ıler, battı 1 . . . dek subay esir edilm~şt i r. 
S , 1 . ~ · . k . 1 "k l d·~. l l J varası harhe ıştırak eden tarsa Frıı nsıı. resn i leblıRıııe gö 

L ovyct kıtnları Kareli .sınde: fı ınlandıya atı takı a- e ıgı an aşı ıyor. 1 relerın yE.rıf'ı oldux.u ı-;anılmakta. 'ı ı d · ·, & ı.· 'r~ h tl n· b' l IY . l' b. . 1 111 1 re, cep ıe er e iŞ ara de5er uır 
·il ıııdn topçu nte'1iııdcn I ar ya-;sıyor ıyt! ıı· yazı yaz Rns ar ıtuıy:H' ıye gır- · Ankara lH [Uadyo] dır, hadise olmhmışiır. 

~ta hiiyuk kın rntJNlt• tnar jm·tktn ve Manerhayım hattının ınişlerdir. Finliler geriye çekil, Şiınn1 derıi:t.iıulo Nornıciıı Alman hava kunetleri pa AlmP.u aj':'lnsıda, keşif ucue 
Otıni~lorılir. ltus t:HH'ı ıızu !'ovyetler laı·afında istila oluna mi~lcrdir 26 Sovyet tan~ı tah-' U'ilitre .Joeıı vapuru lıir mn- zar günü eimal den izinde bir i ıarı rapıldı{tını bildirmAkted ir. 

kiiı·tnlmii~tiir. 26 taıık tnlı mıy:wağı sanılır. rip edilmi~t~r. ~·ine varpa~·ak hatııu~tır. Mii 
P •diııu;. ıir. ı B - -

1 
k . """""•tııuıuıı ı. •• , k;,; kuyı. .. ı. ilk Kanada fırkası ingiltered~ 

~.~.iınaı:ıe İki dof'n kııYve1} ata11 Aman rovazôrii rnu~tur' ])igtır]ori İ8ko-;.nı sa 

Dominyon/ar nazırı 11.rko.Yı karşıladı ve Şıdıııe tmıolıLiiR edl'll Sov-, · • hiliue çıkarılmıştır. 
~ kıtaınr•' ı..ıpçıı nteşiıııi•'" Fronsız matbuatı zırhlının şeref sız ölü- 1 arlı tole'1eleri 

ıtılınıştır. mönü ve Alman bahriyesinin kıymetsiz-
1 kralın bir rnesajını okudu 

1 Aııkanı l!l (H:11lpı) 
Aııkam 19 [R:ulyo] j .Kaıı.uıla on1ı_ı:-;ııııa ıı.oıı
No\·~ orktaıı lıabor nhııdı· 1 su.p ~lk tı~·ka fn~ıltcı _oyo :,!ol 

gına "g"i)re Tiit"k · inlelıt'ıleri mı~tll". J•ırka l>o111111y<t1ılar 

Nevyorkta 1 na;r,ıi't kralııı lıir rıı~snjiııi 

mr ajcla ez 
~ Limoro\•a ımııtak:u•ında 

.1aıı lıir f:udh'ct kardı~dil
~~tir. ,'ovyotl;rin il,i. tan kı 

ııııııtaknda talıriı) cdilmiı-1· 
t • 
· 1Jadoga gm ii iız~ri ıı<le Fin 

~~c;ıı u diişma11 topçutııılln 
~'ı faaliyutto ü<.wauı ctmok 

r. 

Deıı izdo snlıil nçı k larmda 
t "Yet torpiclola n giil'iil ıııiiş 
~ tarlhıdilmi~tir. 

A ıılrnra 1.9 ( ltad/o) 
>, ls, O!; njaıısrnın .Hiıılancli
~ lıuducluııda lnılııııaıı ınulıa 
ti ~(hlo ılomoktodir: 

tj llııslarla Fiııliloı· nraı-1ınd:ı 
\·harp biitiiıı geco duv:un et. 
1Ştir. y 0 şhudi de dov:lm 

liğini tebarüz ettiriyorlar ukuınn:;-hır. Bn 
eiinıle: 

Geminin kurtulan rrtürette· 
batı mevkuf tutulacak Ncvyorlrn va.11 ohnn::'l:u·ılır. nazırı lelin t:ıı·afmılaıı kan:ı

K r:ıJ, hiiyiı ı... lınrııto lıi•: 

hir ,·akıt uııutıılııııyacak hir 
~uı·otto lıarhetıuiı-; olaıı Kana 

Ankara 19 [HadyoJ h;in oııboş ıriiıı uıiiddet iRtc- Sov~et fil osu 
Bunc ayrcsden lıalıcr ve-! mi~ti. Uari<·iy<' nıız:.rc•ti uıii

rildigiııo gfö'e kendi ırnıı<liui toıın~sı~ıımıaıı ıniiı·ı·kkoıı tıir Karadeniz.de maneı, 
batıran Alııınıı l' OJI krovazi). 1 heyoı tnrnfrntlnıı vorileıı ra-

riı Gra.t' Poıı Şpiııiıı kııımm- 1 porln muayyen miidıhıti vor ra yaptı 
dan vo orki1m Iıarhive..ıi ilo 1 mi~tir. .Aıık:ıra 1H (Hadyo) 
ıı~~irettcbntıııı toplıya

0

n romUr~ .ı~ıık.arn, 1!) (Haıly."~ - Havas njn11..ıı lıil<liriyor: 
korlodo 1030 kişi Booııoı.lay·ı Yeıııden harlıo gll'ı~ıııegt' Suvyotior goc;oıılL·ı·<lc Kara 
re:;o gel~ııi ,lndir. Askorlo~· li al. iı.tek gih•toroıı almirn <'(ıp denizdo torpitolar, dcıüzııltı 

ıııaııdakı mnlrncır otelıııdo 1 krnvnzfü·ii Jfoıı ~pı nin uıiiret gemi lorı, ' rnyi n vu ~ai ı· ge-
movku f tııtulal'akJ:udır. Balı- t l ı· ı ı t ı ·ı · · · k·ı . 

1 
.. 

1 
. e ıntı tara ıru aıı u\ ırı aıı ı.{O mı enn ı~tırn ·ı o vaptıı-rı ma 

rıve nazırı n man breHnC'ı on- 1 .. • • t".> 
: . , t . t• ı nıiııiıı iııtılıarı hiit iiıı Paris nonalarııı lıa><lıı•:\ ı\ı"vzıııı 

nı zıyaro~ c ıııış ır. ·; "' · 

lanmı~tır, ~~ırka hııradn sıkı 

taliııılordü bnlııııaı·aktır. 

.\nkara rn (Hod_ro) 

l lk Kaııaci:ı t'ırka~ı 1 rı'!iltı'-

• 
d:ılılarııı ovlrttlarrnı arnJarm 
tla~gürrnel\h} iftihar eder. den 
nH1ktedir. Knııalla fırkası ln · 
gi ltPreııiıı l'trnubunılaki nl"keri 

n'yo t~ol ııı i~t i ı·. J>oııı i rı yoıı lıu· kanıp lam · ed1.l11lihni~1 i r. 

Silifkede 
Ekonomi ve artırma haf tası 

çok canu geçti 
~ektoclir. 1 uıha 10ıluı~a~ı H.us 
~.tlan yeriuo yonılerı ıJrnıııe 

1lnıoktedir. 

·Aukarn 19 (Radyo) 

1 
matbuatrnın .. h~~lıi~ mevzun '.ıl deni~altıl:na. knr~ı alıııat'ak 

U rngvı\y H ari<'iyo ııozare· ı uıak~adı r. -~lu tuıı gazetolorı.n İ tod bırlor olduğu ımıı ı l ııınk ta·'. 

ti bir re mi tolılig ue~retnıi · halırıye mutelıassısJ:Lrı genıı <lır. 
tir Bu tohJi,-rch•· \ 1 ' ~ ııin ~erof':-ıiır, füiimiindeıı sarfı-ı' 

Halhevinde üc müsamere verildi , 
- ~- ----

Sılifke hususi muha h!rimiı ı Cumartesi güu6 nateden son 
~ 1~1li kaılar l!.,irı nskori bit

~ 4 bir lıııldo t svoç toprakla
~a go\;mi~tir. Hunların 8İ-

l,rı alınmıştır. 
~ Baskına. ugraynn 700 

• ,,., 
1 1 

nrnn cep . . . O kt Abd il Lı [ J-..l'o\·az(iı:ii J\loııtcYidt•o Jiııı:ını : naza~ :~lı~l:\11 balırıycilllllll kıy I o or u 811 rsoy 
ua saat 22,50 de golıui~ti. Al motsızlıgınden }>alısetmekte-ı 
ııınn elçisi gımıiııin tamiri <lirler. C. il. P. kaza ,.eisli• 

ğine seçildi 
Vılaye\imiz cumhurivet halk ~~8 a koriııdcn tek biri kur- ingı·ı·ız bacvekı·ıı· 

\ ~ınanıı'\tır. ~ovyot tnyyarA- ~ 
'1~ ~'inln.ndıyanm ıııoı·ko1. kıs 

1 

partisi kaza kougreBiode rapı 

llda uçmuşlardır. Cephede ı·~gı·ıı·z ve Fransız lan BeQimde enelce iPimleriui 
1 1 

1 

r:ezmıt oldullumoı idare here ti 
Aııkara 19 (Radyo) h 1 f toplanarak aralarıııda ie bölümü 
Amsterdaından bildiriyor: at arın 1 te tiş etti rapmıelar ve Cumhuriıet Halk 

~ 8ovyetler Ilornasağı mm- partisı kaıa reislitine çalıekan 
,~ ında tam bir mağlubiyete Fransız bataryalarını gezen B. Çember- ve deterli Doktorlarımızdan Ab 

~ l'arnışlar ve 17 bin ölü ve lav n atışı havranlıkla ıevretti. dullah Ersoru ıekrar eeçmioler 
"alı vermişlerdir, :J .., :J dir. 

C 1 · d K 1 k ıo ( }' · d ) Dürüellük ve karakterinin 
ı._ enup cep ıe ııı e ızı 1- .\ukara il 1..ll yo 1 re:-ınıini ifü otmi~t.ir. 
~l b' · l d' aağl1;mlıQı ve Parllre olan son 
~ ır ~elıri zapt etınış er ır. Birkaç giiıı e'\'vel lfranria- • l\Iajino lıattıııı ~ezen Çm!l suı İJağlılıQ'ı ile tanınmış olan 

\Çarpışmalarda ystmiş kilo yn gC'lıııiş olan lııgiltere Haş berlaruo Gt.uılon t.ırafııulan Abdullah Erııoruıı lekrar riraae 
~o yapan tuıklar kullan- , ol"' ili B. Çomherlayıı J,oren izahat vol'ilıui~til'. \e seoimd$i iaabe\i takdir ede 

~. ardıı', ovyetler 18 tayya ı~'rausız hatarralarıuı gc· riz 
Parti faalisette her kesin te 

deu ; 1 ra cumhut ır. t ml!ydanın ıt bir 
Silifkec1~ onuııcu Ekoı omi de mıtiııg fnpılmıeıır. 

Mıt ngde Orta okul, ilk okul 
ve artırma yıl dönümü bu Rene 
QOk anlı bir i!UrtıUe lk~tlıHlSillŞ 

tır. 

Ha kevi \Eım11TI liomit.esı haf· 

ta ıçiode ev salonunrla üç bü 
yük müsamere Hrmie H müea 
mereler çok güzel olmuştur. 

Halkavi salonu müsamsre 
gılolari tam&m'lll dolmuetur. Mü 

sameı·ere baeta genç v~ Qahekau 

Kafmakamımı:r: oldugu halde 

hır 1'e - kesıf bir h:ılk kütlesi bu 
1unmuetur. 

EvvelA istiklal marıı çalın 
mıe bundan sonra B Sami Cüce 
alkışlanan bir hitabede bolun 
duktan sonra Mektep talebeleri 
tarafından tasarrufa dair QOk gü 
zel iİİrler okunmustor. 

Heyecanla yspılau mitingın 

hıtamıudıın sonra mbktPpliler ta 

rıa1ındaıı Atatürk :ımdıoa güıel 

bir çAlenk kcııulmuş ve hep bir 
bütüu memurlarımız te halk1mız agızdan cumhurı.,eı ına eı eörle 
.etirak etnıiştir. nerck toplaııtıra son veri!mietır 

1 ~---- -------- -
İngiliz · Japon müzakereleri ~ovyetler japgnya ile müza-

basladı kareye hazır 
.A nkarn, IH [Radyo] olduğunu ~ildirdiler "· ıı ... bı·ı· fiıı şelıı·ı· tızeı'ıııe lıu· t .. eplıesin.deki t.nır_iliz ınııat.ak.a . C l • 'il ., ..., zen ~em >orlayn atışı hayran-

~ tJJ. etmişler ve. lınnl..ırdan :mıı teftı~ otnn~tır. HtıMtısı hır lıkhı Meyı'!0tuıi~tir. Gene husu 

~~ şehri bomhaıdımnn '3t- trenle cepheye giden Çember si bir trenlo ~omhorlayıı cep 

~e ıı·. Rıı gün h.ava, benak la~'n bir kUy ista~yon uua in- hedon !ıyrılıuı~ J>al'ise gehııi~ 
~ huJutsızdır yenı hava taar mış vo kondi i geııernl Oam- tir. Dala<lyo taraf'ııul:uı şnefi 
\. U vııkmından koı kulmukta- le~ı taı:afıud.~u ku.rşılnnwı~tır~ ne büyük bir ~iyaf'~t voril-

. Bır ınıtrulyoz h()lüğü tjOJaııı mi~tir. 

veccühüaü kazanan Dr. Abdullah 'l'okyoıl:uı )"Hl'l re~nıi Yo

Ereoyu Lebrik 90 vazifeı;inde 1'ilc.ın hir lıal.ore giiı'e lugilto

her JıldR olduQu gib bu ~ıldalro hiiyiik ul~i~i ile .Japoıı Ha 
da daha fani ve cin'ha verimli l'İcİ)C nazıl' lllllll\'İni arnsııııfa 

')all.ıınalarrntta muvaffakiyeller di 'l'iyoııçin muı:ııı!o~i otl'afııula 
ıeriz. ıııüzakerelor ha~laml~tır. 

Aıılrnnı 19 (Radyo) 
Sovyot lıükiııııoti .J apoııya 

ya halık ın Jnma i~i lınkkıııda. 

miiz:ıkeroyo lıazıı· olclnğnnıı 

b ihli nni~ tir. 



20-! ir"•iKfurnrı-1939 Çarşamba YENi MERSiN Sayfa : 2_...-

An karada Mersin Aııkara Radyosunda i l A N 
Yüksek teknik mek- öğretmenleri Bugünkü neşriyat progr~mı Mersin ticaret ve s~nayi o~asindan 

tebi kurul<.cok 1 Eğlenceli bi~ yemiş i Çarçamba 20-12 939 3 Halk türküsü: Sabahtan Oılamız t iı~ar~ı sicil defo riııin ı 105 ~ır.ı nu 
Günden güne sarıları Hlan 12·:m proğram, ve memle kalktım! güneş parlıyor nıara~ıncitl \ 'fi iki ıci ~ı nı fınd ct unıkH\ 'et ve ıufı· 

gecesi tertib:!ttiler.: ket saat ayarı_. 4- l alk türküleri (Demirei- . • . . • •.. 11 fnbriknlarımııır. ve f'lı~eı ·en· - 1 12 35 A secct>l hulu nan akde111z ''~1111 ı~IPrl lUl'k auurıll 
• . • . .k 'f f -d· - - ş f k . Janş ve meteoro- Jer demir döür.I' ttınç olur') ~ ~ nustrı muosseo:elPrımızın tekuı u earı mu urumuz e ı I .. "I I l · 0 9 

~ E - · l k • .,, ı OJl5 ıa ıeı· erı 19.25 Kor1tışma Şif kYtİ İzmi r ll' 0 f' 1'. P''l.l. ltı~ı·<· rı• 0 ••l1" ~ ,·, .,·,, ·-'> 1-11 .. 93 kodrosuııu lıaıırlamak iiıre l f • rgundüzuıı >aş nnııe;ı a tıı da 1.) 50 T·· k - ·-·Pi 1 n-. r: • lu n" ~ • -
, . • ~. 111· muz1aı . (D 

dumuzda bır )'Uktıek mektebin. Ulusal Ekcuomı arlırma 9e )erlı 13 30-14 00 M-·-İc ış Politika Hadiseleri) tarih Vf~ 19 UO !llf'l'Ulu nı ukan erarıııa istinadellı 
kurulması , e as ıtibarıfle korar 

1 

mallın· h uftas ı müuasebeti ile · _ · 
1 uzı 19.40 Türk müzicri ~1 · . ı · _ .

1
. . \3 

J ıı .. ıırılmı"' buluumakHıdır. Ha Mersin i)llretınenlerı e.,,IEnceli Ur . (Küçük orkestra Şef: Ne- F l h . ., • t' r SIH ~'hlPSI nı u nıe~sı l ba Y ~1orıs l'Oll!Ull 'l . .., .., ~ k ası eyetı .. / . . • 
her aldığımıza göı·e. bu mıık e t ferli yemıc.ı geceıoi tertibettiler. cıp Aş ı~ ,.., 20 20 Temsil n>U u ı~r·hleu llHZa S Jalıiyel İ verildiği ve bu fıuSLI' 
l;ı oıa.kolı vekdl ·tlet' mümessille Toplantıya de~erli \le <ialıekan 1 l- Ilıppm~nn: Seyyahat şar K l 1 kk j · · .. 39 

k l (F t ) a ıkaha Düşmaı ıa · · ırH :ı ız rnır· ucii rı cii r oted i:iiuden 16 ı J.9 
r iı:d ıı rnfırekkı P lıır komisyon valımız Burhan Teker, Halkevi ı arı an ezı • ~ 

<;alıemahırına lrnslamış buluu ve Parti baekaııı , bütün Mersın ! 2- İtalo Rrancucci Elveda Yazan Kemal Tözen la ri h \ e 59 5 6- 1 4~. 7 sa ' 1 ı l t~ mu~u rlda k n ıuon1İ 
mııkıadır Bu t i .Qiu Meclıs· Öğretmf n!eri ıle TarSIJt:l Halkavi 1 Aşkım (Vals) 20.50 Komışma kal .. . k ~ 
ten t hAISlll ISli)'eC k oian konu bneırnuıvo ö~re tmenleri duetıd 3 Hrahmsi\Iacar dansı Not Haftalık posta kutusu ~e f-'lııa U lt~ fll(I ndedt rf•ca tınde:ı fi aul& Ş lurnğla ~ı· 
nun nvaıı proj si bu komlSFOn idıler. 

1
~ve 2. 

1 2~.10~üzik fıyet 19.) 2-939 laf'ihiude SiCİllerİlle kH)dedl' 
tarafıııdau vücudo getirıleceklir. Bu toplan t·da lıeri ok?l~n 4- Spem Kochmann Ebe- Rıyasetıcumhur bandosu- rn iş olıl&1ihı ih\ u olunur. 

\7erılen ma fımata onzaraıı dau Bnyau Ulvıye Alpay bulun d "ı Şef İhsan Künçer ,-. 
hu )'Üksek me tep Aukarada ku öA-rotmen Arkadaela rıııın duyğu Aı·kadaş --------------------___.,.-

1- Er. Brun Marş 
1
• l A H rulaonk vo tBşltıltil ıtibımle Her Jarıııı şu cümlelerle ifade edil 18.00 Program 

liııeıtıkı meşhur teknikc.• Hc.('lı misıir. 18.05 Memleket saat aya- 2- Aubroy Vinter Valsl6rden 

schuleye beuze)'t•cekıir. ı cSıygı değor ıni•rnfırleriınız, rı, AJan.s ve meteoroloji haber Potpuri Mersin ticaret ve sanayı o~asmdan 
Herlınd9ki bu yüksek dün İ F. konomı hehası ır.üuasebe leri 3- Guy Hopartz Clıoral Va-

y an111 her l !\rhftndaıı gelen tıde tıle hnzırlanau yemış gecesi Kül }8.25 Türk Müziği rıe. Sicil 110. 1 ı8 ı Sınıfı 4 
buleri yüksek mütwudı yeıı9U·,ıür aiıesıııın ilk tophntısıdır. ç·'alanlar: 4- Thomas Hamlet opera· lJer :-; irıiıı rı us ra ti ) e nrnlaalh•sir c I 0 .. ı u lıaue kıır 
rır. BirQok Tüt k genoleri do 1 Ilepınıze hoş geldiııiz derim 
Lurada &ulısıl görmüş erd•r Au ı Bııhas a toplautım ı zı yükı;ek ur Vecihe, Fhire Fersan, Re- sından Choeur des Comediens; Ş •Sında uı:rn rif otd i ııdt' otnr~n T. C. !abttSJll'hl'1 t

6 
karadn açılncn. ol il yüksek lf'kf lıklıırile şereflendıren S!l}'IU valı fik Fersan, Cevdet Çağla. Prologue· Marche Danoise. ol p ay111 1 il k A • • • • ,·e 

1- Q!:uyan ·. Radı"fe Er·ten 5- M'ascagnı· Amı·ca opera u - nıa •.a . ı ı ~ arııe.t gahı tıca rt ıllıha z nik ınekı.,hiııın tllm teşkiliillı mize ve dı~o r misafirlerimize "' · 
olaca~ı ve 1941 de s yılıua ka bu samımı külleııiu arasına ka 1- Sel. Pırıar- Ilfür.zam şar sıudan münt~hip parçalar. Hr:tz rarı 939 tal'ı h ı nd ~· ııherı ıw r·a~ ende olarak kf"' 
rlaı· yelışlırıleceKı ıanuolunmak r.emak •ü\funda bulundukları kı: (Seviyordum onu) 22. 00 Memlek saat aya· restP. tica rtı l i VP. fu·ın u ı ü ı eu lı!Ji ı li"i ish•rile İ~liğal 
tadır. için a yr ıca ıı•şokkür ect~rıı. 2- lshak varan hüzzam şar rı 'rı.J·ans habe ·I .· z·, t ~,, 1 d l il 1 k rı · ':> l 1 k (K· ı b · ) •t · . 1 eıı, .ııaa ~ ·e eıı >av a " · ı sus :ı ıılı lica rel lakuhııu not~ne' 

KiHün hayalluı yurdun he ı ,1~ yı enı sen ham-Tahvılat, Kambıyc. - Nu- • . . . . . . • . . .. . , , . . ıe. 

Bazı hakimlere nüz ieıeııınem ş genç dim:1ğlamıı 3- llıcazkı\r şarkı (bana hem kut Borsası (Fiyat) l .ı ~tıklı g~ tıı ıue~ı uzcrıııe 19 .. 2-939 1arıtı111ı 
r etıştıroıoğe vPre u Liı öğretmen den eyleyen). . 22.20 Serbest saat 865 no. lu t ic<Jreı. kar;mıuuu n 42 iııci nıacldesiııf. 
1er, üzer imıze aldığımız en bü· 4 R f k ]· H k 

akam tahsl.satı - c ı eı·saıı ıcaz şar ı 22 30 Müzik •• k, d ·ı d 1 ı. ~. J, 1 
rü k çazıfeyi başarmak için bü (Oöirsümden kaçıp gittin) · gore U) "e le!'Cl t' ı ıııgı ı an o u nu!'. 

Veren ha,ıun \ÜU kun>etlerle se 90 8 1:! 90 Çıt!ıeı " Mendelssohn Keman kon· 
roruz. 2- O~uyan Mustafa Çağlar sertosu (Pl.) ----------------------......-""' 

Adlıye VekAle\i, lıllkimleri Vazıfonio a~ı rlı ~ ı bizleri hiç 1- U_dı _Ahmet . KarciğAr şar 23.00 Miizik 1 "' 
miıln daha rut.:ıhlı bır t ayat bir zamau rıl ct ırmıyor. Bilak;ı kı (Benı bıgane mı sandın) İ 1 a n 
soııi)•esiııe er şmeleri içın esaslı bu ıük kaıeısrnda her yöııde 2- Karcıgar şarkı (Bilmem- Cazbaııd Pl. 1 

te~k ıkler )'dpnı kla_ meeguldur.' bize bae olrıu bli) üklerimizlo ça ki sefa, llf'Şt! ht: ömrün neresin 23. 'Z5-23.30 Yarınki pro- 1 Tarsus va~lf lar memurluğun~an 
Turk adolet meknnıznıosıurn builışmakıan ıeqk dufuyor te istek de) ğram ve kapanış. I Muvakkat 
ferogatli isçileri iCin mevcut her le çalışıforı z. ı M h 
imkiindaıı istifade edilecektir. Buud ı> n başka kütüphane, İ l A H u amn:ıen Te_minat 

Halıer olındıoına oöre Adli ı bedelı mıktarı 

... 

~ I'!> konfArane, gezi. müsamerP, çaylı M • • •d· ı· . d 
) e Veki\le l ı bu ınaksadla lıir ka toplaııtı ı.oııerı teekil ederek sos erSfn 1Cf8 mu U1 unun 90 Lira K. Lira ı<. 
ııuu lüfılıaRı bile h· zırlamıe bu 1 1 1 il 

No. Cinsi Mevkii Vakfı 

luıımaktanır i firihn asıi m"aşı y.a kçn ıema. akr ını ııza da önelm teb~ ı\ lacaklı : 1\-{ehmet Hulusi oğlu İrfan Demir bilek 
. , · .. me rnn gerı a mıyoruz . şte ı B 'l ll 1 · -ı d Ç k k 

6000kuru slaıı fazla olon hiikımlı ıo bu giirıkü, ~üzei gticeyı ho r 'Ol'\_. il : wa llT? og u Bay ar o eser 
ro. dorecelf'riı e goıe bir mokıım zırlıyaıı vo ılk toplan tı sını yapa l~tpı_ı kaydi ve tanh ve nıımrosu : l\o. 35 Temmuz 939 
t ı.hsi~at~ ttsbit ".'~eklc~ir l rok faı.ılı)etıni göııteren çaylı Cınsı _döı:iim ve zira~ : 430 metro murabbaı arsa üzerine 

I roJ 11 11 • Hut uk Mıllet Mcc ıo plaııtı ko u gibi di~er kolları mebnı bır bap hanenıu 64 hissede on dört hissesi 
it ıııf' lnkdım ()d 1mek ihere bu d k d ı ı d ı M k"· l f f ·ı.ı f 1 · · · F mız a eı• ı sa ı t. arın a ça ıe .ı ev 11, ım mu ve ,evsa ı : h~anıye mahallesı : sağı eh-
J' ~kııı ard B ı:v lıfıleıe evk o malnrına dMamediyorl~r. · l k" · · · 
ıunaca ı:tı vo mPclısıa tıu devrtı Yu rd ıçın çalıewaktau bık mı,_ so ıı tarı ı am arkası Arıf kuyumcakı veresesi, cebhesı 
siodo çıkarılacaÇcı zanııedılmekt~ mıyan hııler başımızda çalııkan tank 
d ı r. entt• jık hıı.e örııek olacak reh Ve vaziyeti lıazıl'ası : 430 metre murabbaı arsanın şark ceb 

Sul11 Ceza ~a~imf eri 
Asliye ceza işlerine 

de bakabilecekler 

bnlerinu?. olıiukça her gün da hesinde bir çatı altında (10) ve ( 12) kapu nomerolu ze-
hn mük emmeline ulaşaca6}ız. min kat ikişer odalı iki ev garp cehhesinde (14) kapu no-

l!jl e lc; c ı külıürüuüu başıada merolıı zemin kat ikj oda biı· mutbah ve birer mikdar 
. . ,. f _ d _ _ lıavluları olduğu ve arnlarmdan çinko ile bölünmek sure-

• . . _ • . 1r e 11ç ev olarak kulJamldığı hudu ise sağı kasap Ramazan 
ayııı vaııın ız v" maarı nıu urul .1 .. 

mut z.ı gıt1>
10 bub , ışı duıkkçu ed ın~f·~ solu hasarı arkası çolak Hüsevin tarlası · önü tarik bu-eo ıs ye . r u un u a maarı çı • 

Büyük Mı ilet ~ecllsıuco Türk lık gayesine \'&ra ca ktır. 1 lunduğu. 
ceza knnuııunuıı meriyele \'azı O 

1 1 1 1 l t Yukarıda gösterilen fazılı ga1ri menkul aÇtk artırma ve ps· 
dd nar QB IŞl)·Or IH. ça 16 ırı· al •1 

300 00 22 
:iOO 00 22 
300 00 22 
300 00 22 
300 00 22 
300 00 22 
300 00 22 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

56 15 
54-11 
53-9 
57- 17 
52-7 
55-13 
58-19 

Dükktln köşkerler 
cj 

bedestanı 
Kubat pa') 

)) )) )) 

)) )) )) 

> » > 

)) )) )) 

> )) » 
> )) )) 

1 f -12-939 Larihind~ ilaale rcl ilnıtık uzerP nıiil 
lkiy.-tleri ~atışa çıkanları P mva li gayri nıeııkulenİ 11 

2s-.l :?-9Hg JHızu rtt>si ~aat 14 ı1~ ih :ı lt• rclilnıe~ iizrl 
on giiıı uıiiddr.tl•· lt·ıııdil elJilmi~tir. i~lekli olauhl 

ran Tarsu~ v a kıflar uıt>murJ11~11na uıiir,ı caHtlal'J, 
• 

,,,,,,,,, 

L A N 
ııa aid kaııunun 29 uoC'u ma e 

1 
B d c • I baela çalıea ! ~ 1

_
1 para ı e muhammen kıymeti olan umumu 1600 :irası yüzde 75 

sıne bir fıkra ılfivesı hakkrndaki yoı ar. ız e a.ı a · ıuı bulduğu suretle 19 1·1940 tarihinde cuma günU saat 9 ds. ı 
caAız, 1 Mers ip icra <1airesinde en çok ve en son artırana ihale olunacaktır 

Tömük köyü muhtarlığından 
Ulyihe mü~alrnre edılmış\i . Bu 
kanunun vaz,fe tfl sall\hiyelleri 
ııi göı;t&rmektodır. 

Ôğrendi~imıze nazaran Ad 
tiye tekfıletiııce görüleıı lüzü ın 
üzeriııe bu fıkıauın teveiioe ka 
rar verilmiş ve maddeye bir fık 
ı ·a ılAve edılıniştir. Bu fıkra ile 
~ulh c zn hflkimleriniıı vazifeleri 
gunışle tılm ktedlr. Şımdife ka· 
dnr sulh hllkımltıri sadece kendi 
vazıfeleri dahılludeki davalara 
baknbiliyor lar, bunlar hariciode 
ki davalar asliye ceza nıahkE.mo· 
leriue verılı) ordu. Bu hal ıse, 

birçok yerlerde aslive ceza mah 
kemeleri mevcud olmafıp sade 
ce sulh ceza mahkemelerı bulur; 
duğundan dav11uın aslıya ceza 
mahkemelerıııo vo.·ilmesi, i5ltmu 
uzom nsma vo gHııkmesinc, ayn ı 

zamanda eı:;bobı mcsalihin d<' 
fazla vnkıt ve mesai sarfına stı• 

bebıyet \'eriyordu. Bnnu ııararı 
illbora olan Adliye vekaleu, aslı 

re caza mnhkemeleri buluıımı 
yau l' erler..!e ışlorıu süral \o kof 
lavlı ~ıuı temin ıçin sulh t·eın 
mahkemelerıne de asliye ceza 
mahkemolerının işlerıno haltmak 
ealfıhıyetıni v rrueğe lüzum gör 
nıü etür. 

Veci ka urııın tatbıkine lx ş 
laı dı l ın soıı ı ıe p ettıkçe sulh 
ceza h§kımleı ı de aslı) e cez 
mahkeıneleriıııu sııUlhireLiltj vazı 
fe aörtJCeklerdir. 

Sözlerimi bılil'ir hepinizi Tayin edilen zamanda artırma bedeli mezkur gayrı mAnkulün mu · 
snygılarımla selamlarım. hammeıı kiymelinin yüzde yetmiş beşini bu l madığı taktirde en çok 

Toplo ıılı geç vakla kadar ve artıranın teahhüdü balci kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit 
samımi bit' hava içinde devam edilecek yani 5 ·2·D40 tarihinde 8aat 9 da eo Qok artırana ihale 

olunacaktır. Artırma şarınamesi 19 12 939 tarihinden itibaren icra 
etın ıet ir. 

istasyonlarda ve P. T. T. ui-. 
şef erinde ~amga pulu 

dairesinde açık olup herkes taraından görülebilir 
fp ::ı tek sahibi alacaklıarla diğer alakadarların gayri menkul üzerin 

dt ki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrcıkı 
müsbiıe1 eri'e birlikte 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri 
l azırnd ır. Aksi halde ha~ıarı Tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar 

Aldığımız malumata göre, ı,!'ayri menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
bu:ıdou böJle istasyon gişele pey akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu 
. p . . f 9erecekıerdir. Teklifi vaki olan alıcı salış için muayyen 

rıle oslo Telgraf gışe!erınde 1 • . . 1 o an zamanda ıcra daıresınde buunrnadığı bulunup ta artırma 
damga pulu satılması kararlaş meclisini terk etmediği takdirde yüksek teklif vaki olursa 
tırılmıelır. almaktan vaz geçmiş Rd olnnecRkdır Kendisine ihale olunan 

Yı lbal! ınrtan itibaren bütün kimse bc.1el ihaleyi ~ vermezse ihale feshedilecek ve aradaki] farklaı
bu gieelerrte her nevi damga pu dan ve zararlardan mesul ıutuıacakdır. alıcıhır111 icraya müracaat 
lu satılacaıkr. ldrı il~u olunur. 

[ R S i N i L A N 

Mersin Gümrü~ mü~urlüğün~en Nüshahı 5 Kuruştur 
Abone Türk iye Hariı; 

Şerolt 

Sonel ik 

hlhnylık 
( ç av ık 
Bır 8\. ıl-. 

lçın 

1200 Kr , 

için 
~ tonluk hir deniz motörli 30-1 ~-939 gurıu 

2000 " saat ıo da ~çık artırma ile ~alH,a çıkeiı·ılacaktır. 
1000 
500 Muhammen ki.Hueli 300 liradır. isltıklilerin 

yiizd~ 7 ,6 t enıir.at a~çesile güıuriik sataş koruis. 
Resmi ilinatın satıra 10 1 ·· l 16 '') 

~-...------- 1 )ouurıa nıuraca3l arı. -2\.-24 29 _ Kuruitur. 

lilvarılı n:.tlı iytısıa irı Çtışnı r li, çrırkcılı, Arp3Ç 
bahşiş, karğı pırıarı, Ouğıılu, Ça k a lk eşli köylerini•1 

leşl.il edilen Egitııum Okullarrnııı altı yüz liralık 
ıuuhamnıen hedeli bulunan der~ vcısıtalarııııu uıii 
bayali~ı lakarrur etmiş Jıulu ııduğuıadau talipler-İ'1 

15 - l -940 lan lıi rıP. ıu iis <ıdı f pazarte~i güııü kÖ .. 
\ li uıüz ihti var luw., tin~ müracaut eluıeleri ila•1 
~ . ., 

I olunur·. •) •) ... -~ 

ı 

Foto Gün 
En müşkül pesentlerin bedii zevkini tatmine muvaffak 

olan yegane atclye Fotogün atelyesidir. 

Hayatın ebedi hatıralarını taşıyacak olan fotoğraflar, 
Fotogün'ün çektiği fotoğraflar olmalıdır. 

Fotogiin, kıymetten düşmüş sanılan fersude fotoğrafları 
yeniler ve istenilen ebatta ağrandisman yRpar. 

Fotogüıı, bir zamandanberi terk ettiği amatöı' 
işine tekrar başlamıştır 

Zevki selim salıibi olanların Lnşka atelyelere uğradıktall • 
sonra bİı' keıTe de Fotogiine uğr!lmayı unutmamalıdır 

ADRES : Mersin Bozkurt Cadtjesi 

Yeui Mertıin Baemıcvinda basıluııuur· 
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et 
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