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8ın·yct. Hariciye koıni:-:cri .Jfolo 
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odilocok. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı;/ say! 
11 3317 

Kardeş Hatayla aramızda_k_i_h_u_d_u_d_m-Uamelesi kaldırlldı 
Büyük Millet Kardeş Mısır Hariciye Nazırı B. F'ethi Okya; Tevzii Arazi 
Meclisinde ;Bugün istanbula gelecekler lngilterey-;-hareket r r · d y 
Kanun "i:;ihası sü-'ve yarın Yalovaya gidecekler etti r a ımatnamesın e apılan 

rekf; alkışlarla IReisicumhurumuz; Ekselônı Abdülfettah a. F~~!t~k;:, ~~1~~:1:·.~~~~:· Değişi klik 
L b l d fJ• ki İcra vekılleri heyeti tevzii arazi nacak toprakların eınııılnrında 
RQ u f! i ı Yahya Paşayı yarın y alovadaki köş e- siyle lngilterere gitmek üzere 1 

A.nk b l latanbula hareket etmieıir. B. talimatnamesinin bir, yedi ve on veya yakında bulunan köyün 
·r ~ra, 16 a.n. (~tıdyodan) rinde ka u buvuracaklar t dördüncü maddelerini deQielir 1 muhtar ve ihtiyar heyetinden 

llst b Urkıye BUyUk Mıllet Mec ~ Fethi Okyar akOQJa'da Saint 
rn il gllo Eokto .. Mazhar Ger· K d d 1 t A • L tt b 1 1. B 1· k' Anerew's Üoi•ersilesi tarafından mlştir. Yapılan delfieiklikleri fB 1 t~ekil edilecek bir tevzi he1eti; 

~~k·:~ ·~r:.:~ı .~~ı;:~.: ıc;:~:::i~ 1 ar es ev e .nazırı ueyana .• . u ~~a~ 11: en .ur . ı yeye 1 ::~~~:::~:·::~;= ın ~t.:. b:~ k:ı~ y ıı•;:::.k d •• le tin hdk Ü m '. ta ~~:: ~i i ~~~ 
1 

:..:· ::·. ::;~i ~: ~:.::: 
llarntor Refik Saydam meclis ruz Mısırm derm mu~a~~etlenm goturuyorum demıştu mek ve buna müteallik merasim aarrufu altında bulunan veya : göre her dekarının kıymetini ve 
luo esıoın beşinci maddesinde bu de hazır bulunmak üzere logil· usul.en hazine namrna tesbit ve her aileye h:VLi nisbetini tesbit 
p an Meydaoıekberdekl taştan Ankara 16 a.a. [Radyodan]· hususi muhabirine vaki beya- t , .t kt d. · tescıl olunan, gerekse mahliileu 1 eder, Kendilerine arazi verilecek 
dJas k ~re ye gı me e ır. h . ık' 1 • h 'l'b . 1 • . 1 ırı 8 adar inen sabada hudut Tiirki.T'eyi reımıcn zivaret natıncla· B F tb' Ok , d veya mu telıf kanun •e muaha 1 ımee erın ane ı ı arıy e ısım e 
tıııoıeı 1 ' • .; • . e ı yarın rur u- 1 1 - . f . . . · ı . ili 1 d 

d ı. es oln kaldırılması hakkın edecek 01.,.
11 

''ı"ır Hariciye T" k. H . . k'l' d b 1 d "' 1 d de er t4 mutegayyıp ve ırarı ea rını 9e verı mesı zım ge en e 
~1'1 181lbaoın tercihan ve mQsta " .uı " - ur ıyo arıcıye ve ı ı mAdul~ a Vu uknAml at' ı,.ı Gzaüma~kar 8

• hııılardan metruken veya sair su kar miktarını ve beher dokarı 
"'V8Q lllQ . nazırı Abdülfettah Yalıyapa- Şükrü Saracoglunun Munrı IJe e eıne mru te 1 
taıe ıakereslnl ls!emış, bu lobiearlar Vekili B. Raif Kara retle hazineye iotikal ecen Vefa nın kıymetiyle mecmuunun be 
)lb!ı kabul e~llerek okunan ra- ı şa Uomaııya. ban~ırah Besa- ziyaretini iade etmek üzre deniı'in tekAlet etmesi mubte· but mübadil rumlard an metruk delini gösterir iki örnek cet•el 
ecıııını sOreklı alkışlarla kıbu rabya vapurıle dun İ8kende- bulunduğumdan bahtiyarım. meldir. olup 1771 sayılı kanun mucibin hazırlanarak on gün müddelle 

A O~r. riyedcn hareket etmiştir. Dost ve kardeş Türkiyeye ce Türk miibadillıuinio istihkak ıtrazioio bulunduQu körün ve 

n ara, 16 (Hususi) - ı T"e ask"r·ı Mısırın derin muhabbet Fı·ıı•stı•nde ları bakiyesine k a reılık tutulan icabındı kazauın •e hatta vilA &ıte ,augoo TUrklye BUyUk Millet s'rnlecle tıivil • " 
ll• .. •nc isi toplantısıoda barem kanu erktm ile Türk .Ate~oınilitori hissiyatıııı gi)türınekteyim. ve umumiyetle eehir ve kasaba yelin münasip bir yerine asıl· 

un ! 'r h • h ,_ . ıarın belediye hudutları l.acicin mak suretiyle ilan edilecektir 
mı, lllOzakereslne devam edil Tiirkiye -~ Bankası miidiirii f 6 et lf are1ıdtı 

ve ransa Parlamentosu de kalan topraklar ile çifllikler; Bu cetvellere itiraz etmek is oı8... Yedlnr.l maddeye kadıır vs :\lathuat mümessillt>ri ta- d 
... kısıaı k ' b 1 evam ec/ivor eırasirle. etrafındl\ki köylerde ve tiyenler bu müddet zarfında ei 

()lu11 .... u t mazıı ere ve Kll u lrafıııdau un-m·lanıııı~tır. ~ ... ş o "f ya ayni kazaya bağlı di~er köy kAyetlodn i, tevzi heyetinde dahil 
\ ur. y Umumı'" af kanun la- Ankara 16 a.a. (H.adyo<lan] 

lopl 
alecııs Pıtzartesl lYQoQ tekrar A bılülfcttah alıya pa~a K .1 !erde vayahut bu kazauın tAbi olan köy ihtiyar hey elleri vasıta 

,.. uuiisten bildiriliyor: 
~nııcaktır. vapurda Anadolu Ajansınrn yihasını kaba/ etti }'T . buhmduğu vilAyeliu sair kazala siyle 9eya doğruca tevzi beye 
~ ı ıstınde tedlıi~ harekatı rındak i köylerde topraQa muh lince yapılacak tetkikat sonunda 
Sovyet Hariciye Komiseri Molotof devam etmektellir. Nasra yo- taP. ziraat erbabına ve köylülere yanlıelık veya haksızlık oldu,.u 

Ankara IH a.a. [H.a<lyoclan] d eli · v " .. 
ıngiliz Murahhası 
Ve ingiliz, Fransız Büyük 

Elçilerile görüştü 

:. . . lun a te ıı~çiler bir kamyona aeatıdaki e&aalar dairesinde tev anlaeılırsa düzeltilecektir 
:E _raıısa Rıyaı;otıcnııılınrlu- hücum etmi~lor<lir. Bıı eHna- zi edilecektir.. Bedelleri yiı·mi senede ve 

gnnn n. I..ıi>brüııiin tekrar da iki Yahudi Hlmii~tür. Muhtıu; çift<.ıilere arazi teni yirmi müsavi tııkeiııe alıumak 
intihabı clolııyısilo parlamento Diğer bir yerde miisııdome iQiu valilere müracaat edilir, Va üzere tevzi olunan arazi h~z .:.ı e 
ya verilen af kanunu IUyihası olmu~ ve tetlıiş rüe3asıudan lilerio gerek viJAyet merkez ka 

tasdik mlilmi~tir. Abdiilheliğ <ildürülnıii~tiir. zaeında gerekse diğer kazalarda 

ve ait istı hnzine namına, ciheti 
vakfa ait iss takıf namına ipote 
he baRlanacaklır. Borçlarını bir ------------------ ki tevzi işleri için \eneip edecek 

Barem Kanunu leri bir zatın riyasetinde, kaza den vermek isliı•euler namına 

tapu 98 malire memurlarından ferağı kaıi ve 725 ııumarıılı ka 
aeç~cekleri birer memur ile -.ua ounun 4 üncü maddesi hükümle 

lıııiltere tarafından yapılan teklifler 
~oıkouada iyi intiba bırakmadı B. M. m ecl isı· nde nl u .. zakeresı· _ ret ziraat müdürü veya kaza zi ri dairesinde iskonto yapılabile 

..\nı- raat memurundan ve tevzi o'u cektir \to "arn, 16 a.n. [H.adyodan] ten fazla siirnıii~ bu mültLkat 

s9kovaclaıı bildiriliyor: ta ilıtilttflı noktnlar görü~üle- ne başlandı Ve yed j ilk Okullar Sergisi MOnasebetile: 
l4i 

0
vyet Rusya Harici ve Ko- rek İngiliz ve Fransız teklif- d d · k b l ----· - - --

~tlieri l\Iolotı:r dün İngiltere, leri Hariciye konıh~erino tev<li m a . es 1 a ll ed i 1 d i Büyük istidatları Koruyalım 
li•-1\tıısa. Hiiyük el~ilerilo bir- edilıııiıdir. 0

Bu teklifler ~los k" • 
'e t ' Devlet memurlarının maa.•ı aaıı·lerı· ı·ıe Okul idareleri mekteplerin sııı<la ·ı farkı tehariiz ettiı'İ-l'ahq ngiltere lıükfımeti mu- kovada iyi iutiba bırakma- r tatili miinmmbetilo kendi ım- yorclu .. 

tir. ası Strangı kabul etmiş- mıştır. tutarını giJsteren madde kabul o/unda Ionların<la .talobelerinin sone- •*• 
l.' Bugiin, yarııı vo ciııi.iınüz- lik me~aileriı.i giistereo birer . ~~zme ve ge>rnıe için son 

gii as ajansınm bildirdiğine deki iıafta iı;inde giirii~melere Ankara, - B M. Meclisi Rs· I de uzak bulunduğunu izah erle sergi açtılar. gıt.tığım okul « İleri > okulu 

re hu ilk g<>rüşıno-iki ıiaat- de,?aın ediJeeektir. ilet Caoıteıio babe~a~lığrnda_ ~~P mitlerdir. Bir hafta devam eden 8Cr- oldu. 
arak Ankara ee rı ımar mu ur Bll menu üzer'ınde ae.~en Yo nok k k d 

i
l lılılünüo teekilA\ ve vazıfelerine a y giyi birçok kimseler, bilhassa 1 

• zanıam po ya ııı 1• 8 l'J p · t b · t k söıuledı· uzun müzakerelerden sonra tak Kiırueleri bulamı\•acaı?ımdan • aen arı• e ır nu u J dair kanunun dokuzuncu madde talebe velileri gezdiler vo .J ..., 

' · b k rir okunarak reddedilmie u mad korkarak siirntle nıerclivenled 

ld sinin tefsirine aıt maz atayı a görclüler. Ben de bu ı;ergileri 

en n Utk U mi a • bul etmie ve bazı eehasıa öiiim de taniı:ı edilmietir. Buna naza çıktını. İlk rastladığım sergi 
ran : gezen ve bunları doya cloya 

~ • cezaların~ Qarp•ırılması balrkın odasıııa ginlinı. Heni iiç tale-

orb . . daki maıba\aları da lanip ede Maaılı de1let memurlarının seyredenler araımıdayJm. k :.. k 
I k L k t l be arşıladı. S01·du lanma 

Q 1 Ve sergüzeşte atı ma ıs tyen eri rek devlet memurları a.,lıkları· - hAkimler '8 muallimler da· ~lektcp sergileri lıakkıncla l'l O l b't" 'k , cevap vcı·t ı er. r:H an ı ı~ı 

bilsinler ki bundan umumi bir nın tevhit •e teadülüne dair ka bil, ıubarlar '8 askeri memur kı1taca biı'~ey yaznıa.k veya odaya girdiğim zaman, u~ 
nunun müzakeresine detam er lar barı·Q d 1 . h sUylemek Iazımgelirse ufak 

h J h J J • - erece erı '8 er öğretmoıı Niyazi Arığı yanım-
M: arp aofuraca tır ae ı ıemiııtir. . . . I dereoeıe au maaı aaıiıerue tu- terek noksan ve ihmaller müs da buldum. 
IQ>•rn L Kanunun ılk maddesı üıerıo . . tesna; hepiı;i de kendi varlık y 
'lqd0 1UrUf m8SI 1'ç'ın de, LaLemlı'k Y8 0ziatm8Dln kaLUI de söz atan hatipler devlet me ta~ı ."ıatıdakı cettelde göeterıı ve mevcndi.vetlerine göre nın irıni be~ seneye yakın 

il 1 V U ı muriyetlerine ait dereceler te mıe&ır: bir zamandım beri binlerce va-

811'1 ' ' 'f Ahi İ Lf'f' ' l ' il' Maae vaffak olnıu~lardır. Bundan fan yavrusunu bir evlat ~efkat ul masmı Si a ann 811 ı ım avsıye 8 1 bu. derecelere ait maae . oisbet Derece asılları tutarı dolayı şehrimiz (iğı·etmeııleri ve nınhabhctile yeti~tiren bu 
4ı.:ıL ' lerıode durmuelar •e bılhaeaa . . tl b 'k 

ı>,tl •ıra, 16 a.a· (Radrodan) • •

1
. K 11 maaelardan kesilmekte olan mub 1 150 600 ni samımıye o te rı ederiz. yılmaz, osanmaz ve bıkmaz 

•ten bildi ·ı· ı ıngı iZ ra arı ,telif vergilerin Çıkartılarak gerit 2 125 600 Okul sergilerini gezmek muallimin elini sıktım, 
tıı rı IJOr: 1 3 100 Ani\ lQt ~skı la A . ,_ J ld kılın kısmının esaı maaı ola """ istiyenlere her sııııf sergisini, O, gülerek: 

~ta 4Qıb lillere Hariciye nazın mert1ıauan ayrı ı·,rak te bu ıuretle memura aafd 4 90 300 aynı sınıfta okuyan yavruları- - Büyle bir kaçak gibi, 
.''-batı asador tiyatrosunda çok l JSO b • '- • • bir maaı verilmdMini istemiıter· 5 80 260 b · ı ı 
"'tel'tıa: bir halk k.Dtlesl önOode ar Ve IR Rlfl fı dir. Bu mütaleaları ileri süren 6 70 210 mız gezdirmişler ve gelenleri ha ersızce oc n an llol~mak .. 

tbıt ~o ,1ona1 siyaset hakkıoda tarafınc/an u""ur• hatipler, bu esaslar dairesinde 7 60 J70 hüsnü suretle karşılıyarak 80· Böyle ~ey olur mu'. 
e~na.111 erana vermiştir. Bu kon • 5 1 bir ıekil bulunarak tesblt edil 8 50 140 rulan suallere ıniimkün mer- 1 Hem, yanlı~ oda.dan baş-
~''11 t::: lngtıı~, Fransız dostlu landılar me~i iQ~n m.a~d~ni~ encü.mene 9 40 120 tebe doğru cevap vermeye lamı~smız. Bizde usul, ilkten 
'"'e ..... p rQı ettıren B idin logil Ankara lü a.a. [Radyollan] 11erı terıJmesıoı ıııtıyen bır de lO 35 100 çalışını~lardır, i ba~lanır. Derece ~ <lcrecc yu-

111 oı ransa ' ı' takrir vermiılerdir 11 30 85 Sergiler·1 e bir sene zarfın- karı <akılır deili. Ve beni ~h llıaıuao t 80 aşaıasınıo teda İngiliz kralları düıı akşam B· ü · .. k. . 12 u ' 
1u ·11ı1 z Jade tedafUI ve te ·d . uıçe ene mımı ı ıocı reisi 

13 
25 75 da talebelerin yaptıkları el birinci sınıf eorgi ino gtitürdii. 

"it LI Olınası JA • Kanadadan ayrılmışlaı n. Faik Bayııal 9e Mali.,e Vekili 20 60 . 1 ı. · '........ ıım ve artık bıç A 11. 1 , 14 15 
işleri, resimler, harıta a.ı·, kil 

1 
Hem .vaı,ıian iı-ılnri güsteri\•or 

~,,,, .... ..,, logı1te F yrılış merasiminde vüz e 1 Fuad AQ"ralı •erdikleri izahatta 50 ., .; 
arıa<14 re ve ransaoıo . . . • ı 15 10 40 

işleri derece clerece yaptıkları lıem Je izahat veriyordu. 
~ o şOpbe edemez. hın kışı bulunmuş ve krallar 1 maaı ve derecelerin tar ininde aıflt ve e~ev_a_ t, ınü~te_ rok )'a.- 1, Her>ıe.v nıiintazam konınnı;ı 

Ilı,~ 1°tbalık 99 t 
1 
~iddet ve lıararetlo al kışlan-

1 
esas olan cihetleri izah eyleınit Tekaüt te harcırah : hesapla - k 1 '( ..-

"""11.., •ll1en1er bQslerlgQzeş e atı ınıştır. ler ve memur maaıtarından alı rıoda ve muhtelıf kanunlarda ma pılan as~ı k·tl'Y e~ orı, lıayva-, temizliğe çok <likkat ve itina 
~~ ~l bir bar s kn erki bundan Ayrılış esnasında yirmi nan vergilerin kesilerek müleba aı asıllarına tallüt eden hüküm nat ve çıçe - or goze çarpmak edilmişti. .Adedi altı Yediyi 
cıe e b P çı ac11ktır. De· ki kısı mi ı k. t ta bulunuyordu. ~ bıılan ve hor hirin<le ,.ü-,~Ieı·c· e 

•letı Untardııo pare top atılmıı;ıtır. · . . arının maae 0 ara es terinin tatbikinde bu cetvelin ikin .; '' 
'ıı ere e sonra botun ... bıtı yolundaki mütalealara "areı Her talebenin defteri ve cazip eser te~hir edilen oda-
•, tıullıaeı l Dlernanyooal nlzamıo ı Kralları hamil vapura kro lık olarak da bu hususu bugün oi su tununda fazılı mikdarlar bunların tebyiz edilmişleri, se larda, eşyaların hor biri iixe-
'-•:ııablıtrı!'n hakemlik, uzlaşma vaziirlcr torpiclolar refakat et kü bfttQe mefhumu içinde tatbi 1 ve emsali hasıllna ait hükümler ne zarfında ~a.lebenin ne der~.ce rinde ayrı ayrı llurarak gez-

1h •tın tenzil ve tııbklkloi J' mekto Ye havada bir filo tay kına imkAc olmıucaA'ı gibi, aıne de •lÇünr.ft sütundaki rflkamlar çalıştığını, ılk ba.şlaclığı gun- meğe vakıt ınHsait değildi, 
lttır, yare uçuş yapmaktadır. , it bir faıda temin erlemekten eaaatır. kü vaziyetile son günii ara- aonu lklMld•-
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Yazan: ı 

1 

Heııri 

.,!:deaux I 
SICAK KÜL 

YENi ~IERSIN 

·ı:ı:;;~;n: 1 Ihracı kontro-1 Dügv ün erde 
ı oı::J la tabi mevad --... --=------

Güney Yurdda 

-Folklör-

2 

Atalar sözü -Oeyişet 
- !lS 

arasıı1a Umuını salonlarda Balo, Çay 
ve sair ziyafet verilmiyecek Orada belki cebren iosnn Pi7er sakin bir sesle: Hububat ta ithal 

bir çok eeye muvaffak olur. Bu· - Olamaz yanılırorsunuz, ' 

- 33 -
Derliyen: Sait Uğur 

rada biz kanunun hüküm sür- ben imla burada. eu saatte rende l edildi 
düğü bi~ memlekelt~ ıa&ıyoruz. vusu var. . 1 İhracat maddelerinin hiQbir 

Düğün hediyesi götürmek düğünü bir 
ettirmek de yasak günden fazla devam 

-E-
•Ecel .reldi, bat ağrısı baha 

-: Kanun ve .~ıza~: ıı:u_ta. Piyer içeriye girmişti. Sesi , eikayet_e mahal ye~~iyecek suret 

f b k 1 
" il Dahiliye VekAleti israfın j ıa devam etmioecektir. bık .bır meml.eket orle. m.ı..Butunlnin kuvveti karı:ıısında uı:ıak çok te temıı ve tertıplı ıhracı mat· 

ne, 
• Emek olmayınca söıııek 

(1) olmaz. a rı alarm ıegal edı dığı, her t •t• d · ek c:ıaı:ıkın bir lup bulunan mevcıddan ı:ıimdiye 
1 

k . • • d "" b. an ı ıraz e emıyec " il • 'i önüue geçilmesi için vilaye\lere 1 G - Düğün için umumi ı:a 
esıo ıztırap duy usu ır zaman h 1 1 . r ı kadar dıearı sevk anında kont· • Eeeğin yorulduğu .,ere 

do, polisin müdahale hakkını a 0 geK~ıo_ ıh. b . .1 rola tflbi tutulmakta olan Yu· yeniden biı· tamım göndermiştir ı :onlarda balo, çay vesatr ziyafet 

k b tt
·x.· b' d · h·ıA k ı - ımı a er vereceğım rı ı F" dk ç . . Bu tamimde ıia,,et edilmesi iı:ııel1 verı·ımı· vecekıı·r. 

av e ı.ı ır an a sız a ıı a· . 1 murta, ın ı , ekırdaksız ku· 
1 ı 

han mı yapacaklar. 
• Eşekten indi ata bindi. 

nuo ve nizamdan bahsediyor- ca ederım'? . . . ru üzüm ve Palamuttan başka nilen mühim noktalar vardır. 7 -- Yalnız akraba ve ço 

8 
ınuz . ~ Mademkı benı beklıyorlar \diğer bazı maddeleriu ve bu me Tamimin bilhnssa dügünlerdeki cuklara bir gün için ziyaret ve 

• El işler alet ö~ünür . 
• Eşeğini sağlam baaıa dil 

Allaha öyle güven. - Hakkınız var. Müsaut Ue~k, ef~ndisinin emi~lerini 1 ya~da hububatın da kontrola merasim lem ait kwmları eunlarj rilabilir, Bunların harici kimse 
u~~ror. ~ırsattan istifade etmeli alma~ .u~&re .ılerle~k~n Pıyerde 1 tabı tutulm~sı hakkı_ndaki Ti!la · dır: davet edilmisecrktlr. 
Sııı teovık etmek buda benim kendısını takıbetmıetı. ret Vekaletıoce tanzım ve Dev- 1 _ Geline ait cihaz mera 8 -Loğusa vesilesiyle de zi 

• Er adısle deve hcivuduflıı 

vazifemin haricinde, hakkım yok Hiddetli bir sesin?• kimseyi let Şurasınca tasdik olunan ni- simi yapılmııacak ve cihaz veril yafet vermek hAdiye götürmek 
buna. beklemi)lorum • d3diğini duyun z11m~1ame talimatnamesinin gel- memnudur. 

• Eı:ıki hamam, eeki tas 
* Eski yaran, eski dost. 

O halde ne rapmalı '? Şu ca oda hizmet~isini iterek fazı mesıne intiıaren henüz tatbik miyeceklir. 9 - Sünnet düğünü yapıla 
Şarl Donu ismini tamam söyle oda ·x.· d .. u-ndu- sahasına konulmamıetır. 2 - Gelin arabasını bre maz. Yalnız aile aralarında hu 

"' Ekmek elin ise karın se· 

1 
nin. ı 

. . . . sının eeısın 0 gor · 1 dım deA'ılmı '? - Kızınızı ıA'fal _ Sizden binlerce af dilerim __J3J.mdilik kontrata tAbi tutu arahadEın başka araba takip ~t susi eğlence yapılabilir. • Eski çamlar bardak oJdll· 

ederek sizide bu izdivaca raıı falrat maksadım protokol değil dlaca mş addeler buğday ve arpa- miyecektir. ıo - Sunnet çocukları roü 
olmanızı mecbur edecek. . . ır. ehrimiz Mıntaka Ticaret G 1. b cevhl\ratla sokaklarda gezdiril· 

- hte bu sebeple onu der dır. Sılzd~en sadece kızımı alma müdürlüğü henüz filen kontrola 2 - ~ ın ara asında askı mez 

• Ev yanarsa Cihan da ys· 
nar . . 

• E ı i hamur ovalar (2) güzil 
lana kovalar (3) 

h l
ğa ge ım. baelamamıetır. asılması, nıean ve çevre merr.si 1 Bu hükümlere riavet etmi 

al oredan kurtarmah)'ım. G d b b kl d'h' 1 
1 

O d 
ld ~ . . . enQ a am, u e eme ı6ı ..... ,. .. ~ J mi yapılması memnudur. yenler hakkında zabıt varakası 

- ra a o u~unıı emınmı· h- k . d M f L , , k k , l • Eli hamur, karnı aQ. 
eiaiz f ucum ;::;iınkı:ın~:e~rı~\z kim em 81\etımıze RÇa gıren .4 - .?~~-ün i~in her neti tuıulacak, elde edilen eeyalar • Elimdeki düğümü dieiaıe 

_ Şarl Donunun evinde de lhedıye goturulmes.ı ıa~aktır. l muhafaza altına alı~arak suçlu vurmam. 
ğil fakat annesinin evinde oldu siniz '? S • t b b • • 5 - Du~ün hır gunden faz 11\r mahkemeye varıleceklerdir 

- Pi1er Lanje, Nikolun ba Urtye e ası iri (1) Sömek: Pamuklan eği: 
ğuna eminim. Bu yaşlı kadını S " [ ,v • • d b • d dikleri iplik 1uma$l'ı. (2) 01s· 
müteessir e'mek iqtemezdim. Fa bası . yakalandi U eJ man ısmın e ır a am 1 - Matmazel Nikol dö iNo· amak: karıetırmak. (3) Kova· 
kat mecbur olacağım. Bahç h il . d t l Kar s n 1 do·· t r_· ı· n den b 1 •·ak lamak: Göz altına almak. 

- Durunuz, Ceza kanunu ruamı ? · e ma a esın e o uran 1 } } f y ~) r . y - --------------__.,,,, 
- Nikol Lanje ismini taeı- Surıye tabasından Ahmet oğlu 

DUO 341 inci maddesinde eeha Mehmet Acur adındaki kı'ı:ıı' ka lıyarak kaçtı Rusya da dığını pek AIA bili~orsunuz. " 
eın tetkifine rardım edenlerin çık olarak rurda gı'rdı' ~1·nrten • 

- Onun babcsı ölmüetilr. ~ ----------
de cezaEı var size okurum. _ Hayır, benim. Onu bana >·akttlanarak hakkında kanuni ff k /d j k d 

- Bu maddeler beni tasav muameleye teveseül olunmuştur. asfaneye O ırı an a ının yaraları Çocuk limanı 
vutiıtrımda az çok kuvvetlendir gecikmeden iade etmelisiniz. Re M k f hl •k 1 · b l 
di. Teeekkür ederim. eit olmıyan bir çocuitUD kaçırıl emnu ama e ı e ı u u11uyor Çocukları, genQ yaelarıudll 

ması kalebentlik cezasile netice b [ d B - Hangi tasavturlarınız? de,..·ıl- U Un U Dün Bahçe mahallesinde !erek karısını ranına oagıımıe . denize alıştırmak ve denizle si 
lenir. Bunu bilirorsunuz • 1 ·r - Sonra öğrenirsiniz. Şim mi f Nusratiye mahallesinde otu· olııran Liman eirketi amelesin ve hiç bir şey söylemeden _üzeri I kah mtislekleri kendisine sevdi 

di vaktim rok. Kaçırmak, eşha t t k . ran Halil oA-lu Cumali adında dtın 324 doğumlu Süleyman, ka ne atılarak kadını dört yerıoden mek foin, Sovvetler Birli,..iode 
Şarl Donu kafa u ma ıs· b' 1 • . d 1 T ı s sın tevkifi, bunlar dücyanın her ı ır sa us uzerıo e taşınması ya· rısı Mehmet J{araufil kızı 24 bıçaklamıetır. . . b8ıı tarafında var. ı:Niı:ıanlı ve aaafı t 9r; 1 Aak bir kama bulunmue oldu· Hadiseyi müteakip en kü denız veyahut nehre sahıl . ~ " • il - yaolarında Zeınebi karnından 1 rı kadına gelince . - Siz kızınızı terketmieti- l ttundan hakkında kanuni mua · ve arkasından olmak üzere dört çük çocuA-unu fanına alarak fil şehirlerde bir Qok seneden be .1 

_ AeRbileamevioiz, kanun niz. Sizi kimse tanımı)'or. Bu I meleyq girişilmietir rar etmi13 olan carih zabıta tara •çocuk liman"ıarı vücuda getifl 
" 

1 
yerinden bıçaklamıetır. Yaptığı r ·d k d 

dan harice nıkmayınız. iee de rica ederim karışmayınız B' h f f d ından ŞI detle ar'lUffiO ta ır. mie bulunmaktadır 
... 1 ır a ta zar lR an mız tahkikata göre : H k 1 1 k 1 - Zamau kanuna muhale zaten burada de~ildir. astaneye a dırı an adı Bu limanlardan birini teS~i 

- Burada deetilse bile, ne- 1 Sü\eyman\a Zeynep araların nın yRraRı çok n~ır ve tehlikelı r..den B k. k 1. • ~e 
fe

te mu~saiı bir haldedir. Evvel ı " a u "'Ocu ımanı uQ p Lı·manımızdanyapı• ı daki ademi imıizaçtan üç aydır rtir. fades\ııde: "Yaralarım çok l v , 

emirde muvaffak olmak is,ifo· rede olduA"unu biliyorsunuz, onu .. ,, 
• 

aerı vaQamaktad·rlar iztirap veriyor ce~ap veremiy~ nedeııberi faa'iyette buluuros .. 
gidip beıraber arayacıığız. [ h 1 1 

v j l rum ' _ Tuhaf bir IAtife ! Burada an l TOCaf 1 DOn Sülesmon henüz an la ceğimı: demiştir. j dır. Her yaz, Hazer denizi ssb 
- Polisin müdahalesine se · r isiniz yok sizin hem ne hakla e Son hafta zarfında yılpılan şılmııan bir meseleden dola'S ı Tahkikata devam olunmak 1 Hndeki bu limandcı aoo kadıt 

bebiyet vermie olacaksınız. 61 vinıe giriyorsunuz, şimdi polise ihracat 3,731,SOG kilo 173,234 li komşularından birinin evine ge tldır, lçocuk, eğleoqrek denizcilik 
Mösyö Monmoro müşterisi b ld f> 9 18 •

1

0 h b v c ~· ray; u u. >Unun 5 , O liralık I . .1 renmektedir. Yazın, her gı.ı 
nin arkasından giderek : a er ere e ım. 2,200 tonu krom, 42,23.6 liralık 

1 

lk Okullar Ser~~l M~~-asebetı e: 
- Tedbirli, ihtiıath olunuz - Ya ! demek sözümü din lö5 tonu pnmuk, 30,82f) liralık .. k J .d [ K [ bu limana ba~lı küoük relkeıı 

Rica ederim size. lemek istemiyorsunuz. o halde 707 tonu arpa, 10,25~ liralık 14 Büyu stı at arı oraya ım Jiler filosu, genç köptanlarıo idil 
PiJer Lanja merdivenleri size baeka lürlü mukavele ede- tonu Antep fıstığı, 3074 liralık ı .. . . : resinde denize aoılmaktadır. QO 

ce-'"im. Evvelfl elinizden telefonu 67r:: k- k Birinciden artan aozlerım Hcvınç<len parla<lı. Q ki d . d . t"I ,sv 
do 

.. rder dörder inmietı'. Şofo"ru-ne " <> tonu da uepe, ereste, "av 1· U " 1 . k'l<l .1 • • ..... ~ rT" k S .1 u ar euıı e gazını er • . v mumı nr ı-:e ı e ~ovreuıYOr .ı..,y ur - <;ocuğu.. eııue ·ı~ 
Şarl Donunun Paristeki adresini bırakınız. dar ve saıredır. ' • • kt h tt B k ~ 30 

1 

ve n.nılıyorumıı. ııo büyük istidatlar var.. ma a ve a a a uya 1 .. ,11 

~ermişti. Hemende bütün Parisi - Fakat pek ileri gidi1orsu 

0
.. l k . . · * l" . T" l . l I l 50 kilometre mesafedeki ads" 

nuz kafi ! meme 1 çı Il * * 4.ıy lll' { RCUlll ııo ere {U(. . ıe dolaeacaklardı • Notrdamdan , Be~inci Rtnıfın lıai'.ırlaclı- ret ve kuvvetin votmcz!. tetkık seyahatları tertip e1 1 

Luvrdan. Tüilöriden, Konkord - Size derhal telefonu bı- [ · * · mektedir. Bu çocuklar arasıo<' 
k " 1- H' b' 1 B • d ğı sergi odası na. giruik. Çok * * 0 

me1danından geçecekti. Günee ra manızı s_or uyorum .. '.ç ır rr a am avağını J> • 1· k tl' tema .. u· .. , edenlere, navuı:ı, kapt
9

11 'J .. ı b' f ı aınl ><'Ilı ~eze uon vo ·ıynıe ı , ,, v " 

fÜksekli~ini ikmal etmiş. inmek yardıma muracaat etmeftn!Z· Kı k k /d.. guzc ır nar rnpısı Y• - ._, o esere Ö U l 
· · al t ·e c lln" <"rr ·etmen .,,.Tı· vatman gibi ÜD\'anlar tevcih e 

üzere. zımı aramaktan beni kim&e me mı~ ve bayraklnrln sfü; onmı~. ız. ıa ' r ıı "'t ı..,ı .ı..' mekled ir, 
nedemez. Adana - Cizrenin Zavik kö l"eri !!irdin-imiz; :1.:ıınan yenle yaıi Anğn te~cıkkiir ederek 1, ) ., o • Hl·· · k 

Parisin oldukça tenha bir 
sokağı burası. Adresin göster· 
diA'i yer hususi eski bir bina · 
idı. iki kısma ayrılmıe, ikieide 
meskOodu. Sanki içerde kimse 
ler rokmue gibi panjurlar kapa 
lıydı, Piyer Lanje !Azım gelen 
malümah sadık usağına 'erdik 
ten sonra: 

Matmazel Nikol onun içerde 

Piser cebinden küçük rövel yünden Ahmet adında bir ke- serilmi~ iki halı giiziime çarptı. ayrıldım. l!'aknt iki ıı:ılı zihni un ar ıçınde bır ço ııf 
tekçi keleğe direk taşırken tah Ben, B. Arığa daima ta- me takıldı, kaldı. 1 gımç kızlar fardır. Limanda r 
ta parQaları arasından fırl11an . 

1 
I Der8 yılı içinde bİL' taraf rıca müteaddit kabinler vsrd', 

büyük bir yılan ant olarak üze kılınn.ı:nnı t:ıeverın · ve burad ki ıat · yeıtı• 
bll 

tau giinliik vn:1.it'olorivle ıue8 a Qocu ar, se 
11 

de 
rioe saldırmıe ve keadiı:ıini baca 1 -O .. Hocam .. dedim, • . ' bahri)'elilerin ileriAinde, iki i 

verini çıkarır : 

"" d \ · t kı ·ıtlık ı.rul olan, den~lorini '-·otıs . . . . ce"ıl ~ın an ısırmıştır ne .ı rıH o ·, • ..... . . 'f Y nız gezısı arasında telsız 
mın sizinle evlenebilmesi için Yılan tarafıııdan eokulduğu Seı·111• o<l·.ılaı·ıııııı tırıııek ıçın ngrnşan avın · za . . 1 . 1 .' .,rOB

8 

oenim muvaffakat etmem lazım c • d<>~eme- . . .. l · ğı, gemıc ıearet erı ve seı rı 
nu gören Ahmet zahirin vücudu 

1 
. . b~l 

1 1 1 1 
mancla ıkı gıızc halı yapma far esasları ö~renmektedir. A~ır 

- Pek AIA. Şimdi beni din 
leyiniz. Benim hayatım hakkın 

da az çok bildiklariciz var. Kızı 

ve bende buna mani olurorum. .. _ _ . erını ı o ıa ı ar :ı ::Jüslenıi~- 5 v na 1ayıhp olumune sebebıyet . . 
1 

ı·t 
1 

ga muvaf'fıtk olan bu kızcağı7. ca gene bu limana merbut ,," 
vermemesi i"in elindekı balta sınız . ( a ı >a. mrası .vüksck •. ~ - Manasız bir itiraz. Maa· 

mafih madam dö Noruanın mu· 
v no kadar takdir edibe azdır ufak buharla müteharrik ıı> 

lıe bacağını dizinden kesip at ziyaretçiloro mahsus. ı.t 
1 

(Hinül i tor<liki, bu yavru t · · d ki ksP19 

mıetır O, hor zamanki gibi uer- ep gemısın ° çocu ar ı 
- O dR, bu gün buna razı ôımemek için bir bacağını cuğun gece giindüz <lem iye köprüsünde, du· mende vef"bı.ı.,. 

hal ciddiyetini takındı. - çün- ı.ı~ 
vaffakatı kAfi, 

değil . feda eden zavallı adamcağız ke k" -~ · rek emek verdiği, çalı~ar:ık telsizde nöbet almaktadır. çoc 

B 
· · silen ıarasından (azla kan kay -u vazı o~ınue Jaiihaliliği sev- ç,lı .... lı~·arn, 1\.-, ll"'lki <le bir "Ok 118~ 

ni israr edecek kendiside müte - enım gıbi onuda, tehdit ı 1 u " ol " ) 1 hl rf . . " 

'akkız dn•rnııncoktı. Gen• kızın etıiniz, icbar ettiniz galiba. be:tiAinden biraz eoora ölmüeıür ıııez - '"~ arını çattı, ıılnın- mahruıııiyetleı-e k:ıtlanarak ara mn • ı gemı liplerı ,,rII 
v B 

1 
<la.ki lnn·u~nklnklar <;oğnl<.lı. · kında da pratik malumat Je 

bulunduQu bir zamanda meyda 
na Qıkarsa, Artür ona otomobile 
binmesini rica edecekti. $ayet 
reddederse babasını beklemesi· 

takibedildiğini anlayınca Şarl - una üzunı görmedim. l' ~ b 1 ' 1 yaptığı hu halı - hatta ına<ldı ı.ı 
d 

k' h k'k tınan 8 8f 8fl - Hayır aldanı.vorsunuz mekte ve çocuklar modeller ., 
Donu onu tıaşka kapıdan kaQıre Hakkınız ~ .ı e. ı atlar onu fık kıymotinc1oıı hira.ı faılmnna - t>" 
bilirdide. Her oeyi iyice düeüo 1 rinden Qevır~v:rdı. . Limanımııda bulunan Bur nrkada~. Ben mutevazi · bir satın ahmmı -ço hu 'Sanatkar inşa eylemektqdir. Limanda ııtO 
dükten sonra karar vermeliydi. - Ne gıbı bakı katlar ? haniye vapuru Dev~et demir)'olla üğrotmonim. A riı~tokratlık ne- talcho lıu ı:ıuretlc te~vik ve yüzme mektebi ile vaterpolO d'ı.ı 
Fakat zannına kalırsa Nikol Ni - Size bunları tekrar etme rına ait kömürü boealtmaQ-a de nıe gerek .. Bu iki halı bir taltif cılilsin. bü de vardır. Bu limanlar eanhaınm ••inde deQildi. fi !Qznmanz bulurum. Sizin cine '"m elmekle, Fe11az motoru talelıonin bir 8cuolik mc.aM llıı tc. vik, lıonı onların eok eyi nolioelor ahnmakt•d'' 

Şart Donunun apartmanı so ten bir erkeQ'in etlenmek arzu gaz ve benzin çıkarmakta, Al· eseridir. Keneli evinde '.'npını~, ~evkini 'ırayrotloriııi artırır ./ man bandralı Yalova V&puru "( • ' e · ---- . 
kakla düz ayaktı, arka tarafın suna eaşarım, yoksa rezaleUeri 250 ıon olan kömür malzemeeiy lıaz;ırlamı~ ve ~ergimizc• kon- hem de digor ta.lebolerimize, Küçük ilan şartları 
da genle bir bahçesi vardı. 01· nizi örtebilmek için mi? le 100 tou çimentO)'U tahliye wu~tur. Htttt:ı ımtılıktır. Ji':ı.- i:-.tidat sahibi yavruları ıoçet u111udu: 

- "Bana hakaret edironu· ederken bir taraftan dıı 4 yüz kat hiçbir alıcı çıkmadı dedi mıza. bir niimune olur. ıır dera ıçın acı 11nış 
nu ıonu bulacak olan hububat ıük B .. l · ltı de!a ı,ıı 60 llraş dukça esrareugiz bir binamn 

QOk eık ve çok genie bir garsoıı 
veriydi burası. Pi1er Lanje. he 
mende bir kadın zevki gibi dö 
eenmie olan salonların zengin 
tabloları kareısında boo vakit 
geQirip onları tetkik edecek de 
itildi. Kapırı kendisine açan 
gene oda hlzmetçi"i efendisinin 
evde oJmadıRını sörleyince: 

z . }emesine d"' .. am etmekte vı"ne ı . u cum olor ib:erinde hay· Her yerue, hor ıuomloket Oç derı lçlo 70 lmş 
- Oh 1 marılesef hayır ! De "" , t ııörı defa ıçıı so llarıı' ~ 

A
lman bandralı Dore vapuru rdııu ar lı. ~Iorsinde ilkokul- te sanat hi>ylo himaye cuilir omm'ı waıı: ıııaıır.ıu her cı.r~11•

1

~ •• 

mek Nikola evden kaçmasını tek • ""' ... Kurtuluea ait Çimentoyu çıkar da. ç:ılı.,au bir hılolıoııiıı oseri.. ve goıH~ İ8tiılatlnr:ı hu suretle oı t.rıış atıaır. Meseıa oa defa ae' •oııf , bir Jlh lçıo 1,0 karaş ılıoa~tur sır ,,,~, 
lif eıtiniz, onu lekelemek için. 

- 0, arzusile evini terketti. 
Size tekrar edisorum borada de 
~ildir. Ve artık beni "yalnız bı-

makta olup l\lurba~ Vapuru da f ki halı. kn-mot \'e elıonııniyct verilir. lık olmak lıere ber aaıır kellaı• araıırı 11tır· ı ~ • boşlokhr mosıesnı co barr lılbır etıl~ır· 
kömür melzem~si çıkı:ırmııktadır 1 Talolıeniu ismini ııuma- Ben hu k:rnaatteyiııı. Bil Bir u:n Hh no hufıeı ı~ueı oıııı•11 r ,,. 

Dün gelen Deniz yollarının l ' o.ırı &aıırdu rıııa hor ıaıır ı,ıı l>fllt 

rakınız • 
E 

- k b - 1 rasıııı ~Ol'l ıını. ıııeın :-;en no dersin s·ırgı <le rerlerlr.e aynca OD karaş alınır 111•' 1 
trus vapuru u guo ro cu ve 1 2S4 - lfotlıi'-'O Üziitok ". ·ı KdçDt llhlarıo uo hartı roÇaı~aıesı ,ı ,,rt 

tÜCC8r eeyasını hamilen İstanbu , .. .. . , ~ , • ğ°Cl' OkU)'llCUJll'i. dır. Bı mlkıarl reçea llhlar ayrıcı I' 

- Sonu var - la hareket edecektir. l Ooğsuın ıftılıarla kabardı. F A. rısıae ıaıııdır • ~ 
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Ankara 
Radyosunda 

bugiinkü proğram 

tENJ MERSiN 17 HAZiRAN 19J9 
- -

Polis kollejine giriş şartlar~ 
e 

1 - Orta talısilini muYaf- · B - Bir yılı tecavüz etnı 

1 İl mı ~====[§] 
mı==K=an=un==lar=·=ka=ra=rl=ar=-t=am=im=le=r =~ 1 MERSiN 

-... ... ~-
Türkiye Radyodifüzyon 

Poıtıları T"' k. R d 

Hususi mekteplerde alınacak ücretler 

~1 a arif V tıka 1 etinden : 
A k ' ur ıye a yoıu 

11 ~ra Rııdyosu. Özel Türk :tzmhk ve ya- daki, (78) iııri maddesine ria-
ALGA UZUNLUGU hancı okullarmda talehelel'den yet edcccklenlir. 

1639 l 3 1' iri. 183 Kes. 120 kvv ücret :ı ınma işinde bıı - Azınlık Ye yabancı 

2 
.A. Q. 19.74 m, 15195 Kes. okullarda tatbik edilen Talim.at ?kull:ırı.nua okuyan talebelerin 
O l<vv. 1'. A. P. 

31 70 
m name hükümlerine riayet edıl- lllTetlen lıusıısımda hu nkulla-

9465 Kes 
20 

K ' ' mediği görüldüğünden a~ağıda rın lııı~ıısi Talimatnamelerinde 
CCMAİlTESl vv. ki hususların taYzilıirıe lüzfım ki hükümlere unılac:ıktır. Bıı 

' i 17/611939 .... 1 .. l" hususta bir deıJ'.isiklik YaJHla-
l3,3Q Proğraın gort; ı:tş~~~fm Özel okııl icla- bilmesi ir.iu yekilliörin ~uYafa 

ı 13·35 Türk müziği releri her ders yılı h:ı~mda ya katinin al;nrriası l:i~ııııdır. 
- 4 - Tenzil;Ula alınacak 1a 

2 ... - Şetaraban peşrevi. tılı, günrlüzlü talebelerden ala- lebe için kahı ıl olunacak esas-

G 
- Dede ef Setor~ban şarkı_ cakları fıcmtlerin ınikdarlarmı ı V 1 ·ıı·-· 1 , 'l. l lôzu- d ~ ' .. t : . 1. 1 .. ,· . k· ar c~ı ıgın ı..'lsvı nmcn geç-

, rn en <löiin ümden ıritıni- go. eı 11 Hr ıste) ı ma .unınız 1n· b l " kt · 'f .. ·k · k )or o " " •
1 

.
1 

V k. 11 ._ .. 1 k ış u ımaı;.ı ıı. m çn< 11 -
. va. ı a~ ı e e ·ı we <lOill erece · - 1 3 S 

1 
d' " 0 al'ınm okullara parasız olarak 

ba-n •dettin Kaynağın Şetara- ur ır. ô 
1 
T" k k ll alinahilmeleri için Vekillikten 

Şarkı G ·. k k 2 - ze uı·. o · ıı an res . . 4 ecemız ap ·ara. . . . mııva ·laknt alınması ırap eder. 

k - !ı-taki I\.rt .. trllil'ıl·ı·c 11 zk·'lı' Ş:"I' mı ortaokul ve lıse tahmatna- 5 p "'. t · ı · ı N . • , · · .. . . . . . . : - ara . .,ız Ycya enzı at-
5 _ eşe ılc geçen ömrüınii. rne~ını tatlıık .cttıkleı 1.ııclen hıı lı ohu·ak okula alınal'ak ta lehe 
~ita· · ~ - Muhayyer türkü Talıı.~atn~ıııenın, 1aksı.1 hor~·u- leri~1. hıı t"!nzilat veya ınec-
6 n gun kana benziyor. mı o<lcmıyeıı. talehen.11~ •dıpl.o camlık _kar~_ılığı olal'ak oknlım 
, ~ ~edriye Hoşgür Mııhay- m~ ve~~ tasdıknam~sının veı·ıl hede~i ışlc~·ııı.de çalı~tırılrnala-
f cıı tuı·kii Gtineş doıi·du dam- mıyecegı hakkım.lakı (79) llllGU n caız dc~ıldır. Buna göre lıa-
ara. 0 madde:'ini tatbik edebilmek için reket edilırıesıni dilerim. 

14 OQ 'I 
1 

k avnı talimatnamenin, taksitle-~ :Maaı·if Yekili 
.... , n eme ·et saat aya- : l 1 1 kk J "ı· v· .. · ı, ajan rııı a mrna zaman arı ıa · ·ın- l lasarı-A ı ı ııcel 
l . s ve meteoroloji haber-
er1. ---------------

Şık 14~10, 15,30 Müzik (Kal'l-ı ou·· nyada Neler _21du 
Program - PI.) Oluyor 
l8,30 Prnğram ---------

.. p 18,35 Müzik ( Melodiler YEryüzünde Kadın 
r. ) 

k 18,45 Müzik ( Kfıçiik Or-
l~tra Şef : Necip Aşkın) Polonyada, bilhassa Var· Meksikada •lenen öpüş-
da~ liıımphries Pierronun ve- dişçilerin çoğu kadındır. mek ka kocalar için de cürüm 
ı 1 (Hazin senernd ) Pariste Pieyel salonunda sayılırdı; son zemanlardı :za-
3 .. Arna<lei fnvano (Senerad) konser veriliyordu. Kalabalık bıta garlarda ayrılarkeo öpü· 
1 ' ~loszkovvski Ispaııyol dansı çoktn. kapıları kapattılar, zı- şen kadın ve erkeklere göı-
}Jj .. llalph Beııatzky Grizinge bita yolu kesti. Bir genç klz yummaktadı \ 
5: d~.ıa git.meyim (Va~s) polislerin ortasına eblap bay Kaliforniyada 17 y.ışıoda 
l"ad) .tul Lıncke Kaprı (Sene- kırdı: «Beni bırakın z, ben 60 kilo ağırlarında bayan Reli 

Beetbovene aşığ.m ! ,. polisler na Brever, Ju Jitsü müsaba· 
he 19, 15 Tüı·k müzi;;i (Fasıl kıza yol verdıler ve kendi kaları yıpmakta, 75 kilo ağır 

Yeti) " kendilerine söylendiler : « Şn lağındaki erkekler d~ meydan 

l'ı ~O,oo Memleket saat ttya- Sinema artistleri ne talihli okumaktadır. 
le~· aJans ve meteoroloji haber· erkekler! ... » Romanyada 32 yaşında ha 

ı. Danimukada bayan Ka· yan Anna Mayer kumaş ve 
20,10 Neşeli plaklar. R. rem Johnson üç senedir_ müd terzi paraların n pahalılığını 
2() 

15 
.. ~. . .. •w. delumuıni muavini idi. Geçen protesto etmek maksadile so 

la l>eşr ', Trn k muz~gı .<Saz- hafta mahkeme Azası tayin kağa çıplak çıkmış, tevkif edi 

2o
e\ ve saz semaılerı) edildi. Danimarkanın ikinci kallıerek bir hafta h•pse mıh· 
3o ·r- k - ·-· l .. 1 UI' • muzıgı dın hakimi oldu. kum edılmiıtir. 

kı 1~c1Mıattin Pıııar Hicaz şar 
~ .. S 8 a ~al~imde açılmış. • .. • • 
bu tıplıı Ziya Hicaz divan Y edı kere kuremızı cevreler 
3 .. 11 gece yesile. ' 
~ İslıak Varan Hüseyni şar- . Amerika sinem~lara~da 1 Snvoun tercümesi bizde 
~ l3aygın snlarm. ıbır ha!ta zarfında gosterılen züppedir. ingiJiz koJleji Etoua 
lQ k~adettin Kaynak Ilüsevni flimJer uçuca getirilirse, elde ilk tessi edildiği zamanlar yal 
15 r .. lJ. Görcisnmi geldi. · le?ilecek kurdela ~üremizi ye- nız as•l:zadelerio çocukları 
§eli t~ · • .- Hüseyni türkü Me- dı kere çevrelermış · 1850 de bankerlerle fabrika-

eşelı. Amerikada orta krat bir .. . . 20 50 • . . torl~rm çocuklarına da alma· 
lltjt_ ' n..onnsma (Hıır po- fhm stüdyosunda bır senede 

-.a hadiseleri) ~ 0 kullanılan el.~ktrik kuvveti bir ğa başla~ılır isimlerinin ke-
21 ,05 Temsil sen~ zufında 33000 apartı . narlarına sine nobilitate yani 
22 00 II f l k k manı ış klandırmağ• kafi ge· asaletsiz yazılırdı Snob oradan 

lls11 (r.,'_ a ta ı · posta ·u- 1. . . 
~ııeb· l'll l ) ırmı ş gelıyormuş. 

. 22 ı :ı. ere . -------
fü .. 1)1

•30 ~Iuzık (Dans müzı-
2 . ) 

ri, ~i 3,oo Son ajans haberle-
hiy0 ~~t, eslıan:ı tahvilat, kom 

2 
ukut borsası (fiyat) 

.. })1}20 Müzik ( Cazh:md 

ı~proğram. ı 
'<Dçük iLANLAR I· 
E~ARAYANL~R 
n· 

a~il ır veya iki odalı müs
ev 

olanı arıyorum . kiralık evi 

---Di KKAT--
sA YI:N" HALKIMIZA 1 

Fındık P111arı ve Gözue yaylalarına nıuntazanl 

seı·visinıiz başlamışdn. Saym halkııuızı11 her tiir 

lü istirahat ve ınenınuniyeti'ui temin e<l e ceğ imi 

vad eder. \":uhterern halkımızın Akın garajına 

miiracaaL etmelerini temenni eylerim. 

c arın y . . ı 
e"at lJ enımeı'Sin gazetesı 20-30 1 

.ıa ncuol/1 d · - · ~~lla o u a resme mu-rı. 

1 

._ _____ , ______________ _,, 

Akm gara]• sahibi 

Bakı Harma 

PiY t\SASI fakiyetle hitiı·ı~nlcl'in, baha Ye ıııiş olan çiçek a~ıo:;ı vesika~ı, 
rı;;ı 

16 6 939 
r;:;ı anaları Türk olmak ailelerinin c _ N i'ıfüs lıiivı·\r.-•t ei'ız-

~-= - - =ıQ:ıl YC kendilcl'inin giçmi~tcki ve danı. ·"' 
Ku..._ s . şi:ndiki akhi~i d~ıı·um~.~ı.:ı. t~üz- <; - Talebenin ana babası 

PAMUKLA.R gun Ye rnulııtlenncc ktJtıı ıtıyat velisi veya Yari!'.i · taı·afıııdan 
Klevlınd 44,45 , fena ad YC lıııylan olmadığı verileı.:ck ·llı)terlikı,.~ musaddak 
Dağmalı :~s : zabıta tahkikatı ıle füıln"'ılmak. kefalet ve taalılıiit senedi (Bu 
[:~=~a~. ~~ nO _ 2 .. - Vünı~lu~ı tcş.ekkiilüh senet, yapılacak ~uçma sıııavın 
Kırma :w:5o duzgıın ve sa!.!lıgı yerın_de ol- dan sorıra kalıııl edildiği tali-
l!lkarta 10, ı 2 . mak ve hnlaşı~ı hastalıgı hu- be tebliğ edilıncgini müteakip 
K. kötlüsü yok ı lıınmamak. tanzim olımmalıdır .) 
KoZI » 3 - Pdtek, kekeme kel ve 9> Scçıne s1rn\\'ları yapıl-
~~r~:ğ~t~idi : l bariz surette fiİl'İk .Aift.ınetlel' ııındau lin~·~ talipleı·in miiı-aı"a 

(j arıedcn, Ytıcııdıııı lıarnH'J kısım at ctınclel'I şaı·ıtır. Bu ınüı·a-
YAPA -11 1 fonnda yanık kesik, Ye diğer caa tlar. 1 Haziran ile 25 Teııı-

i-::dol !~:!~ \yara here eserleri hulnnma- muzun arasmtla Yukuhulma-
Avdınh 52,.53 1 mak. lıdıl'. . 
Yık•nmı ş 80 1 5 - Orta tahsil son sınıf 10 - Palis kolleji. yatı~ı 
Keci kıh 55 imtihanında muvaffak olmak. vn parasızdır. Talebenın vedı-
Tiftik 110, 120 l J BUGDA y 6 - ~lazerctsiz bir vıl tah- rilıııcsindcn lıs.ş~ giyllirilınesi 
Buğday, sert, şark 5 silini teı·ketıniş olanlar: kabul Ye teçlıizatı da, kollej tal'afın-
Diyar Bakır 5 'ş:u·tlarını taşımı yanlar, yaşını dan lemin edilir. 
Anadol 5 hlıyiitiip kiiçlilteııler kolleje kal 11 - Kayıt vr kabul seç.-
Yumuşak 5 bul edilıııezlcı·. nıe ~ınavlaı·ı 15 Ağııstu tda 
Yerli 3,50 l Kabul olııııııp da sonradaıı 1 b:ışlar~ Bu sm~l\'a girebilmek 

ARPA kabul cn·akımn hakikate uv- için talebenin, kağ'ıtlaı·ınııı nok 
Arpa Ancdol 4,25 ' gun olınachğı_ meydana çıka;ıJ:-;ansız Olarak enaz smaYmtlan 
~:r~~ Anadol 3~:~5 bl', kollcjden çıkanlıı-lar. hir hafta öııco kolej müdürlü 

,, yerli 3,62,5 ) 7 - Kollejin 3 n1.;ü sınıfına irüne ğehr1 iş hnlıınma::;ı şarttır. 
Çavdar 4 alınat:ak talebe; 12 - Scçıııe sıııaYı; yazı-
Mısır yok \Yaş haddi yaş bıw faı·k lı olal'ak . yapıl~r. 

PilİNÇ j17 - 21 21 1,68 62 Emnıyet U.1\lfülürlii~Cın-
Pirinç Maraş 22 l 20 1,67 60 ce, Kültür Bakanlığı orta iiğ-

Su~am c~yhın ~~'20 f Kollejin 2 inri sınıfına alı- retiııı G~nel direktörlüğü ile 
l~ eten tohumu 8,9 nacak ta lehe: temas cdılerek aşağıda yazılı 
Burçak 4,50 J . Ağırlık arasındaki derslcl'llc.n nıü?asip m~k.darda 
Kuş yemi 5 ; Yaş haddi yaş hny fark sııal tertıp YC ızlıa r edılır. Bu 
Kum dan 5 16 _ 20 19 ı 66 58 sııallcr, kapalı zarflar içinde 
Fasulya şark yok 1 18 1:65 57 Yilayet Emııiyat müdür veya 
Nuh~t şa~kadol 6.~\ ! Kollejin 1 ind sınıfına alı- fımidiklel'İne gönderilir. Mııay 

A dol 6 2- 1 nacak talebe. yen bir gıin Ye her ders İ''İn ,, na . o 

1 

:. 
Mercimek Şark 4,50 A@ıl'lık arasındaki ad~rsin ~ del'siıı ehem.miy?ti ile 

,, Anadol 8 jYaş haddi yaş boy fark ll:.ıı:enasıpsaatl~~ten~ıpcıhlcrek 
Börülce H, ıO 15 _ 19 17 1 63 52 \ ılayetlere tehlıg ı~d ılır. Bu su 

::k:T~e y~k 16 1 '59 49 retle imlilıan, her yerde aynı 
Patltes > 15 ı :54 43 gün \'C saatlel'de icra edilmiş 

.. O N olur. 
Üzüm Antep yok DERSLEH 

UZ M 

1 

.M: 

> Nevşehir > • 18 ve 19 yaşlarındaki ço- A) Türkçe 
> Karaman » 1 cuklar, kollejin ikinci sınıfına B) Tarih coğrafya 

KA. YSI 1 k~bnl edileceklel'i~j yaş boy ve C) Hiyaziyc . . . dPn iba 
Kaysı kurusu yar yok 1 a?ı~·lık arasında kı farklara ta- rettir. 
macı > ı' bıdll'ler. . . 13 - Seçme sınaYıııda 

Çekirdekli » ı . . 8 - Ta~ehe .kollcJC ?ırmek kopya yapmağa yel!tmeııleı· TC 

MalatyA > ı ıçın. pullu. lııı· <!ı~e~~o .. ı~~ ına-( ya yaıımdakilcrd~n yardım di-
Hadı~ın çekirdek hallı emnıyet rnudurlııgu ve- ı-.me-, krıll l d içleri . 

1
. w: .. d e be u ''~·m ar sınav ı~ı 

' Y
a fi.mır ıı.!mc mumeaat e e- d·ı· 1 

k k . ~ . ı e 1 il' CI'. 
Ceviz kabu lu yo cektır. Bu dılekçeYe; bahasının j 

• iç • 1 adı ve mesleği iİe kendi adı, l4 - Kollcjc tal?he kayıt 
Badem iç tath 85,90 1 okudurru okulların isimleri-. ve kabul muamclcsıue haşla-
Çekirde~ç ta:ı~1 y~k l yahan~ı dil biliyorsa yeya okt; nacağı mahalli emn~yct te"'ki-

> ıcı R7 lyorsa hangisini okuduğu veya lfltı ıııakaınlan ta~·ahrıd:rn ora 
Yer fıabğı 23 l bildiği, okul kayl numarası, da bul~ınaı~ ıı~~r vasıtalan 
H1rnup 2 1 boyu yaşı ağıl'lığı ve Oturmak veya muııasıp dıgcr sıırt}tlcr-
Kitre Şırk 28,30 1 ta olduğu yerin açık adresi ya- le halka yayılır. . 

> Anıdol 110,200 1 zılınalıdır. 1 15 - Sc~ıne sıııaYına g11~-
Mazı Şsrk 18,2·1 f . _ ınek iizel'e Vıl:\vct ınerkezlcrı-

> Anıdol 18 25 Dılekçcyc as:ı 1 rıda vazıh · · ·ı 
8

, s k lı wl .. c d . k 1 ne gelecek taleheclcn ımtı ıan-
Cehri 1 ,2 evra ın a11 anması a "ere·- l 
Ç

e.y ı·ct · ı:: ı:: I ela mııvaffak olmııyanlaı·m m 
1 ll'. ı 1. . d.. -Kc.bve . . yer ere ge ış ve gerı oırnş mas 

Sablep 90 A) Talebenın, asken oku\- rafları kendilerine aittil'. 
Çığit y<1ğı 4t ' l~ra g~ı·~ce~ ukıııfa.1· lıakk_ında- 1 16 _ Seçme sınrnncla mu 
--------~---, kı kabılıyetı bedenıye talımat- vaffak olanlara mahalli Emni-
-----------' namesi lıtikümlcrine tevfikan, 

1 
Yüt ıniidiir ve :'.\mil'liklcı'İnde 

1 
HEDiYELiK EŞY lıı sıhl!atli bulaşıcı ha~alık.larllan ;.azılı ~arak telıligat . yapılır, 

A beli'! Oldııklal'lnı gnstcT'lr tam im tnlılıgden sonra polıs kolle-
1 Smıf ~eç~n talebeler için l 1eşckküllü sağlık_ lıe~·ctler:m.~cn jiıı1~ı lmlunrlnğı ı. lıi'ıktimcl mer 
! mubtehf cıns hediyelik eşya alınmış \'C fotograilal'ının uzo kezınc kadar rrelış ınasrafı ta-

l 
rine hastane tarafınd:m ınülıür lebcye aittir. 

SEDAD SAHiR SEVMEN vıırulnmş resmi rapor. l - Ssnu var-

: Ura y Caddesi No. 41 - Mersin . 

' • 1 

Nöbetçi§§~ 

§§§.Eczane 
17 ka~rau· 939 da 

HAL'< Ec.zaneıidir 

1 Kulak, Boğaz, Burun Miirnhassı~ı 
• 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarını hergün sa!lt onbeıten ıonra kabul 

ile muayene ve tedavi eder. 
Mersin; Hastane caddesi Veli Tevfik fabrikası 

sokagı Eczacı Suphi evinde: 

1 



4 

Satılıl<: arsa 
Yt1ı i ~apılan .. \tcıliirk parkı yakwlarıı <la ~it ı f

ke cadtlP-sile kışla c ıdde~i <lrasında Boktur lHt) 

• iikriiniiıı evi önündeki 336 mt~ lre murubbaında 

ki arsa rniisait fiatta satılıktır. 

Talip olanların ~ft>rsin Ayintap ticarethanesin
de Kıratlıya ıuiiracaatlar1. ., 

4-10 

1 l A H 

Mersin As~eri satm alma komisyonu riyasetinden 

Cinsi 
Odun 

Mıkdarı 

kilo 
3130000 

Muhammea bedel 
Lira Kr. 
4:l20 00 

Gün Saat Şekil 

İlk teminat 
Lira Kr. 
:~~4 00 

30/61939 Cuma 15 Açık: eksiltme 

1 - Mersin ~arnizonurıdaki kıtaatın bir senelik 
·~ 

ihtiyacı olan yukarı<lJ cirı~, miktar, muham 
men bedel, muvakK~l teminalile eksihnw 
güu ve saatları yazılı yakacak madde.si açık 

' k~illuıe ile eksilln1Pye kondu. 
2 - Eksiltme llt>rsin As Şb. iist kaımda a~keri 

malıfolde .\skeri ~alın alma koıuis\onu lara-
fıııdan yapılt1caktır. w 

3 - - Teminatlar eksiltme s2atına kadar kabul 
edilir. 

4 - Fazla bilgi f'dinmek isleyen isteklilt>r ı\skeri 
satm .alma komisyonunda mevcut olan şarl 
nanıeleri her gün gürebilir. 

8 - ) 1-17-22 

~--------------------------~~--~ 

UCUZ İLAN 
İŞ VE İŞÇİ 

A.R.IY .A. NLA.R.A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyas1 olBnlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutunan gazetesi olan 

.- W(gfMO ~~~$)01M ~ 
Okuyucılarının arzusana uyarak bir kUçUk 

İf;A ... r T.AH.1FJ~S1 IL\ZIRLıL\UŞTIH. 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHİM BİR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık: neyiniz varsa i'eyo ne almak 

istiyorsanız 

İş mi, İ~ı;i mi arıyorsunuz 

Tenzilatlı KÜÇÜK iLANLARIMIZDAN istifade 
EDiNiZ 

1 
1 

1 
1 

ı 

mı ____________________________ ~ ______ mı 

- S a y ı n B a y a n v e B a y 1 a r a -· 
M Ü H i M 8 i R M Ü j o:E 

Sıcaklar geldi . diye sakın telış etmeyiniz çünkü 
her şeyin bir kolayı vardır oda ancak hakikı ve en 
yllksek limon çiçeği esanslarile imal ve taktir edilen 
90 derecelik ÜJgen kolonyalarını kullanmakla bertaraf 
edilir çünki Ülgen kolonyaları vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere sükunet verir- . 

=-=~o=======--

Kulağınızda kilpe olsun eviniıden dışarı çıktığınız 
zemao mutlaka yanmıl'.d& bir miktar Ülgen koloayasıoı 
bulundurunuz. 

~~~~~========= 

Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve modern 
çeıitler getirmekle her kesin teveccühünü kazanmış 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat mıgazasın
dan gayet ucuz fiyatı. tedarik ede bilirsiniz. 

Q __ 

SAÇ LOSIONU 
Sacların sukutuna mani olur. Tuvaleti tesbit eder 

Fiatı 75 kuruşdır. 

DİŞ SUYU . 
Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 

eder. Fiatı 50 kuruşdır . .., 
YAGLI KHEM 

Koltuk altı ve ayak terlemesine muoi olur latif rayi 
halı fiatr ao kııruşdır. 

URA Y CADDESf ÜLGEN ITRIY AT MAGAZASl No 24 

Y ıt l M~~nsıN 

• 

Yeni • 
1 e 

. 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 

17 IIAZIRAN ,93~__.... 

Osmanh Banka•• 
i LAN 

Memlekette tasarruf h3 

raketinin inkişafına bizrne 
arzusunda olan Osmanlı sao· 

, f çten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 

1 
kası Aile Sandığı (Tasarrll 

, d" t 
COzdanı ) hesabına tev 13 

YENİ lv.I:ER.S!N DE BUL UR.SUNUZ 

Siyasi gündelik-gazete 

yapanlara kur'a keşidesi sır 
retile ıtşağıdaki ikramiyeler 

tevzie karar vermiştir. 

yeni Mers·n : 11 Yıllıh fasılasız intişarın 
da muvaf fakiyetini halktan 

Keşideler 25 mart ve 26 

Eylül tarihind~ icra olunaCS~ 
. , dallı ve her keşıdede aşa~ı 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
gördüğü rağbete borcludur. 

VE N İ 1\.1 ER S İ N : SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerinize YENi 

ME R Si ti sütun lan açık u. 

TUrk liraJı\t 
1 adet T. L. ıoOO·· 
.. 250.-
~ H U 

5 ıOO: 
ti ., o 6 ,· 

25 " ,, 

YENİ ERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşı ız. 

25·· 50 ., " ~ 
Cemnn 8:> aded T.L. 5000·' 

Türk liralık ikramiye, 

BAASI YENi MERSiN M 
------------------------------·· 

Aile sandığı besabıoda· 
ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddomede0 

altı ay zarfında: 
T. L. 50.- Türk lirasıo· 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle ya ar. 

dan aşağı dOşmemiş oları her 
mudi bu keşidelere iştiralı 
edcektir. ._./ 

En yeni ve çok çeşi li harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
IXl~lRı OO@W©& a$)1f[gfM0lL[g~ lHJLA~fF!l(g~lb(g 

K.İTAl? G-A..2 8TE V-E JY.rEO:ıv.t:UA. 

·rabı yapılır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Defterler (vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa 've ~eğen~irmek şartile yapılır. 

Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye HariC 

1 ı·~ın Şerait ı çin ., 

ı O K 2000 ~ Senelik 2 O r., 

Aıtıaylık ooo ıooo 

Oç aylık 300 50:> 

Bir aylık ıOO Yoktc~ 

Ruesmi ilanatın satırı ıO 
Kruştur. ,,,,,,,,,, - • 
Fenni Sünnetçı 

Sıtkı T ann Över 
SPr i ve ağrasız sliuuel 
vapar. 
• F aki çocuklara parsıı 

hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 1 
Adres; Tarsus paşa gs 

zinosnk~ş1sır 

1.-.----------------------------------------mmuzara---•m••••••••••••I ~ 
ııo-.c....-.zıı-m.m:.a;.;!lllilıl __ ı;;a. ___________ • ____ ..., 

~------------------------------------

' T. iş bankası 
1939 

Küçük cari lıesoplor ilrc "' İfJIGru 

3 2,000 lira mül{afat 
Kuralar. 1 Şubat, ı ~hıyıs, 1 Eyh'ıl, 26 

Ağustos, ı ikincitt·şrin 

TARilJLEttiNDE CEKiLECEK Tilt 
• 

____ ikramiyeler : ------.. 
l Adet 2000 liralık = 2.ooolira 

5 
" 

1.ooo 
" - 5.ooo 

" 
8 " 

500 
" 

-- 4.ooo - " 
16 ,, 250 ,, = 4 000 ,, -
60 

" 
loo ,, = 6.000 ,, 

95 • 50 - 4750 
" 

., 
" 250 25 - 6,250 

" " 
,, 

435 32.ooo 

En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kuralaıda 
dahil edilecktir . 

T . İŞ Bankasına para yatırmakla, y•lnız pira bırili · 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

zrsunu. 

Yeni Mers:n Basımevinde Baaılmışbr 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100 000.('00 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirni ve ticari her oevi Banka muameleleri 

Para biri~ Lireulere 2 8. 800 lira 
ikramiye verece~ 

Ziraat Ro.nkasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en az 50 !İı'ası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'a ile aş ığıdaki plana göre ikramiY6 

dağıtılacaktır . 
4 Adet 1.000 Liralı" 4.000 Lira 
4: " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 •t 

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

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içiode 
50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı talı· 
tirde 0/0 20 fazlasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, ı EylQI, Birincikanurıı 
1 Mart ve hn7iran tarihlerinde çekilecektir. 

vasfi Orgun 
Güven 

Si~orla Sos\~t~si 
M'üMESSfLI 

~ersin Azak han 
No. 4 .1 Yangın - Nakliye - Hayat - Kaza - Cam -Otoınobı 

Si g o r ta 1 ar in ı zı r· 
En müsait şartlar ve tediye kolayhklarlie yaıP• 


