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ehrimizden ayrılarak Ankara ya gittiler istas T inşaat süratle ilerlemek edir 
Yonda birçok zevat tarafından uğurlandılar 1z:;/~~,:;;~~':I.';; halkın sevi cine paya yo' 
Evvel'-· k r ki b -d fl · b k b · · r • F Hattın ulaştığı yerlerde bav ram Rı a şam ·, üccar ü ün e şere erıne üyü ır zıyaı-et bır ransız genera- '-' 
Verıldi. Vali vekaleti Tarsus kaymakamı tarafından yapılacak line verilecek yopılmaktadır. 
. Dabiliyo Vekaleti .Mahalli !yoktur. Kalbimiz slzlnle ~beraber· ~nkara, 7 A.A. ('~adyodan) Aı:kara. 7 a.a . [U_adyod:rn]ı . ~attın T.ı.rca~ ist~syonuna 
lılareler müdürliigüne terfian dir, sizi unutmıyHCağız sizde bizi Fransız gazetelerı, Fransa l Erznruıııa do!tru ılerlcnwk b,ı g-1.mdığı duııJrn g un kaza 
tayin ed' . . .. .. unutmıı}ıo. Genel Kurmay ~aş.~a_nının ~ond lto olan ~iıııeııdit'or lıattııHl:t 1 ıııenınrları vo biıılerco hal'r 
din "~ ılo~ vahınız Ruknud- Mensub olduğum adliye arka ra seyahatındakı goruşmel?rıokde O ·l 1 J •• .. J 1 hiiviik tezalıiiratta bulmıııımı 

d 
.. ı.'a:ıulııoglu dün saat on l drşlarım ve onun bir cllı'll olan bir harp vukuuoda umumı u· I 0J ıaıH rnyuııo .::u :ır ra~· ı ·, . . . . " ·1 

ort b mandıınlııtın bir Fransız genera d(i~cnmi~tir. j kuı lınnl.ır ko::ıılmış mılh oyan 
Yirnıi tironile ıııomurivet ı aro namına siıe b11yırlı yolculuk ' l 1 11 0 llıahaıt ,. w. lar ve reni vazlfenlzdede muvtf lioe verilmesini teklif ~u~ğ!n~ Hu miirınsobetlo lıalk tara ar oynanmış ve ıa ' uınlıu-

lllek _ eu olan Aııknraya gıt- fııkıyetler dilerim. ,e bu teklifin kabul edıldığını f d 1 .. . 1 rh·ct lıiikftmetino şiikran, ıııin u k -1 1 ın an a tıııışı ımıtecanz kur · 
lllı 7.ro şehrimizden ayrıl- Yolunuz oçık olsun, sayın yazma teuır. . . . net duyguln.rıııı izlıur ettiklo-

Şlardır. valimiz 1• • Gazeteler, orduların derhal ban ke~ılıı.ıştır. Hattın he:- . . : .. .. . . 
. . . . ı . . ' rı gıhı huıılnrı lıuyuklcrıuıı;r,o 

i 
n. Rükniı",1.1·111 ~1"a .snlıı'oıtlu B. H.üknii<l<lin ....... asuhioğlu taarrıızA geçebılmelerını temın kılometresıııılo Krovooe kiiviinc . . . . 

t uu .... , 0 1 ı"Qin İngiliz makamlarının hazır 1 . . .. .. .. .. · I knrşı da l)lldırımşlerdır. 
a Yonda b"' t- d . u·· j ge cnlorin hirer hiror olleriııi ı d k ı 1 d·· u un ovaır ın - .. . . tıklara deum etmekte olduQcnu ge ı~ın ° ·oy 11 ııçyu:;r.( on faz- Sevinç tezalıiirntı gece do 

tırleri ve meınurlarile adlivo lsıkmı~ ve "0~torılen kıymetlı bildirmektedirler. ifa ameleye yomek nrmi~tir. devam etıııistir. 
llrkfı.111, alav konıutnııı beledi- tonw<"iilı~. ve sami~ni_ycto kar - , ------

Se. l'eisi vew azalan 
1

Halkevi ~l t?~~kkıırlor etmı~lır. . 1 na i ı iz k ra j la rı 1 Fethi Okyarı n ingi tere seya-
l'eısi v . ' .. 1 ıren haroket odetken ıse c...J 

d.. e azalarıle banka mu- ·ı 1 1 · · · ·~r hat ' • " h • tt d """ · ıd • IJ.r}e. . " . muıııaı oy ı, ıcpnız;ı ve .ı.u.er- K d d l 1 sıyası ma ıye e egı 1 r trı rı, Maarıf erkauı ıle sini kalbinıdo Ankaranı gö- ana a an ayrı -
sfl "IJ.alliınler ve daha birçok B. Riiknii<ldin Nasuhioğlu türiiyorunı. f~cli vo ıÇemlori Jılcr 

ı..~ tanıuıklarilo ke~if bir halk Şıı ayrılık dakikalttrında içi· hiç bir znmaıı unutaınıyacn- • " Bu seyahat Fahri doktoru bulunduğu 
llUt} . 1 d k. ğ d . 1 t" 1 k t Ankua 7 Radyo h 

11 ı tarafından oğul'lan- m z e ı acı, sızı ve heyecan o ka ım eıuı~ er ve ıren ıare e . . . . . astane"i ziyaret icindir 
f 

ı.4 llıışlaruır dar derlndlrkl, bunu burado size 1 ederken ı-ıiirokli bir surette al Londradau bıldırılıyor. '-' , 
l' • k ı lngiliz kralları yaptıkları 
, t;gurıa'-'I<'ılar arasında IAyıkile arzetmeğe imkan göreml- -ışlannıı~lardır. b- _k h 1 d t Ankara 7 a.a. [UndyouaııJ gandires hastane inin fahri 

jıtı1· 1'r " yorum .. .. . '" . 1 uyu seya at arına avam e . 
aeo· aııs1~ ve İt:ıl ·an konsolos- · B. Huknıuldın .Na~uhıoğlu- mektedir, Bazı gazetelonlo ~\dh.ro uoktorhığn uııvanıııı ihruz ot 

11
,,o lar1 da b 

1 
J k . d. Föol bir insanın hayatında! nu Tar:m~ Kayınnkaını .Mch-ı Kral ve kraliçe yarın ak I vekili Ii'etlıi Okynrm lııgi lte- mi~ o]an JÇotJıi Okynrm ln-

d
ill 1 u unın~ ta 1 ı. . uzunca bir merba.ıe olan Mersin ınod .Ali Urnıı, Bolediye reh~i, <tm Kauadadau 0 rılar .ı k Birle reyo yapacağı :-;oynlıntiıı son g iltere seyahatı bu hastaneyi 

ı. stasyonda bır kıta po)nı deki Do sene sekız oyı bulan me iş Y 1 . • .... 
1
• sıı o. lıük -d.1. N 

1
. 

1 
murlyet hayutıoızda dli SHbad Defterdarımız, J:m<lnrma ko- eik Amerika devletleri toprakla 1 cereyan <>doıı Sl,\'f\ ı gorw;-me- ziyaret mnhi,,•otin<lo olup iya 

o nu uın asu ııoğ una a 8 . v ~ 1 1 1,. k l " eJer -ıelaın . • . . . mesai arkadaşlığı yHptığıoız ze ıııutaııı ile J~mniyot ınii<lürü- rına gırecekler ve doA-ruca a- 1 er o a a nılar ol( ıığunu yaz- sı tlurnwln hiçbir altı.kası 
til'h· ıesmını ıfa otmı~ ve şalı ı vat sizden asla lnclnm mlşlerdlr .. d 1 b , , . t y . eingtona gideceklerdir. maktadırlar. I 8ko~ya<la San- yoktur. 

"<.llZ z· . ,.. f muz VO a ıa azı ZO~ a onı • • • 
d ıraat te~kılntı tara ın- ve size karşı daima bllrmetkarhk ~ . . . . Burada pereembe guuu aeke ---·---··· 
an k a· . ·· ı larıoı mııbafazll edeceklerdir ceye kadar J olcu otmıslordır. ri geçit resmi rapılacaktır J h •• l "' İ · \_ 

b en ılerıne gavot guze 1 ' y · l" · · aponya U ru'·lle · ı / VfUpa ir b . • Mersinden mUstPrih olarak em va ııııız gelınceye ka Amerika hariciye nazırı Hol '- L 

'l'~ket tnkdım olunmuştur. ayrılalıilhslniz, Arkanızda muğber 1 dar vali vekalotini Tarsus ile zeçceei logiliz hükiimdarları p oıı·, tı· ıra Sl fll tesb 
1
· t ettı• 

Şehr· ır?n hareketinden evvel ve kmk bıraktığınız blç bir kalb sonu ikincide- nı karşılamak üzere Vaeington ~ 
to uınııı. A<lliye erkunı ve Ba dan hududa hareket etmitılerdir 
lılı namına gon9 avukatları- ' 8. Rüknüddin Nasvhioğlu şerefine Tok10 - Pomei - Hiranu ırüemel~r üzerinde enrih bir ee 
hit:dan Hüseyin Antebelli bir Polonyamn londra ma Kamavaudan döner döornu kil almıe bulunan Avrupa polit 
h • ._.hede bulunmu~ınrdır. 1 Be I e. d ive mi z yetmiş kişi l 1· k I harbiye nazırını daveı etmie ve kas• ıuıkkı ~aki raporunu impa 
Q A .J 1 e· .k [I . . ralora vermietir . ntebellinin hitabesi uyu ÇiSi kendisi ile Avrupa vaziyeti hak C b · ~ f t d · 7ıannedildiğine göre Arita 
~metil valimizi 1 ı r ZI ya e ver ı l l kındA görümüetür bu sabah a lınan ve imparator ta 
h 1 ngi tere Hariciye Harbiye nuırını Hiranuma rafından tasvib t:ıdileu kararlar 

00
,. tl, Çember] ayn Ziyafete şehrimizin bütün tanınmış il nazırı oe Başvekili J ~:ua~~~t:::zu ;~~~;~adana:.~~~! ~:rk!:;~d:ı!a~~ 1 ~ild~!:c~~~ir tedbir 

idt S simaları davet edildi ile görüştü bulunmue müteakiben hükOme Ôğledeo sonra ltagaki sara 
eO ovYetl 8. ı·ğ. .. . . -- . Ankara 7 "Radyodan" tin 21, 5 tarihinde esnslı surette ya giderek harici ieler hakkın 

~ 4 er ır ı ı mu Valı te paı lı baekanımızın Vl 1 hioğlu cevap vererek yapılan bu L tesbit edilmıe ve bu sabahki gö da ki rapounu lrıkdim etmiştir 
~Q ondradnn bildiriliyor: 
l ereleri hakkında l )iiyetlmizden B>'l'llmaS~ mÜnase fOplanlldan dolayı teeekkür etti I . _ 
oe.va L betiyle eehrimiı belediyesi eve! 1 ıer ve bu muhitte ÜQ sene sekiz . ~olooyanıo Lond~a buy.uk Son 

A nattabulunacaR 1 ki_ gün akeam. M~~s~o .tüc~ar buçuk ay bulundum. Burada is' elçısı e~vel~ Lord Halıfa~sı zıya :::::::::::::::::::::::::::::::::::= 
l tıkara, 7 A,A. (Radyodan) klubünde yetmıe kıeılık bır zı1a mim kalırsa bu benim için bir , ret etmıe bılAhare baevekıl Çem 

la)Q tıgUtere Başvekili Çember· fet vermiştir. bahtiyarlıktır 1 berlarn ile görüemüelür ha be rl er 
ler nı bugno veya 1arın Sovyet- Ziyafette alay komutanı Si Bülüo arkadaelarımın batı 1 Deyi Ekspres gazetesi Po 
hııat:llği notası bakkıoda bir be Iifke kaymakamı, adliye erk~nı rasını taeımak ve unutmamak '. lonfaya 50 milyon lngiliz iiralık 

ltı;ı~uluoacaktır. particiler, banka v_e müesseseler benim için bir zevk olduQ'u ka' bir ikrazatta bulunmasını teklif ' 1 d l ·ı · ·ı · 
~O~ Ya ~ gazetelerlnln yazdı~ıoa müdiranı, cumhurıfet halk par dar bir vazifedir, Her eeyin fev I etmektedir ı Japonya a ngı iZ ateşe mı tferi 
'~lltlı\ Oskovay8 bll10k devlet lisi erkaoı deVair müdirauı ile . 1 f iri . 1 f Vk ., d"ld• 1',ı. llrınctao biri gönderilecektir _ _ _ ' . . . kınde ıJel ve çe ı ere eevgım Polonyada bulunan İngiliı . e l e l 1 

~utta tı4 uutuo beledıye meclısı azalar' h- f vardır ı 
•ıı bQ oskovadakl loglliz Fran te urm(j ım büyük elQisl PolonyArıl harp Ankara, 7 (Radyodan) -
~erıı YOk elçllerlne tam selAbiyet hazır buluoctuıa~ . . . Hepiniz sağ olunuz. dediler tank ve askerl levazımat gönde . . . . . . 

ecekur Belediye reısımız Mıtat Tor Bundan sonra Silifke kay . . . . . . 1 Japooyadakı lugılız Ateeemılıterı tevkif edilmiştir. Henüz ser-
. . t k . t .. . rllmasını taveıye etmıetır best bırak ı t · ı · t · "'k"b · h ld-o~lu burada bır nu u ıra ede makamı Bar RilknOddin Nasohı ı mıran a eşemı ı erın u ı etı meç u ur. 

ı\I manya rek valimizin vilAytHimizde bu OA'luna Silifke halkının eelAm lngı"l'ız, rransız, Sovyet f lunduğu müddet zarfında yap ve eevgileriui bildirir bir hitabe Almanya, Japonya, Letonya ademi 
&ey 1- ••• ' mıe olduAu hizmetlerden bahset de bulunmuetur anf8Şffi3SI tecavüz misakı imza/andı 
t l. ile mile/ spor ha tiler Ziyafet geo vakte kadar sa 
'~eti • . . L Buoa Bar Rükniddin Naeu mimi bir hava içinde devam etti Ankara, 7 (Radyodan) _ 

errne ıştıraR G l l . . b azete er, ası mÜŞ• , Bu sabah Berliode Almanya, Japo.::ıya ve Letonya arasında 
etmiyor Finlandiya Harrcıye nazırının eyanatı 'L ·ı..ct t . ademi tecavüz misakı imzaıanmıetır. 

11 
P"ria l'(U u ın me nın tan-

e t a.a - Auto gazetesi 1 

te, ln:~ı~radan t.ılldirildiA"ine gö Naz 1 r o 1• yor l< 1• •• ziminde olduğunu ısvee ka~inesi ~arp ~otçesini ~ararıaC!tirdı 
"betıer~ı · Alman sirael müna yazıyorlar V 
llenı 1 dolayııirle Almanlar l d Ankara, 7 (Radyodan) -
~ltıi::c~~'ık. rarıelarına ietırak Memleketim her tür Ü ev/etler grubu Ankara 7 a.a •Radyodan" t~veo :arlamentos~ t?~ıa:a~a~ barı> büdcesi olarak 70 mil. 
1 Ct~ ,,. erdır, Bu rarıelar ge • haricinde kaf mava karar Vermiştir fogiltere • Fransa • Sovyet ron !ıralı kanun proıesını ..:..!_ e_ı_m_ie_ı_ir_. ----

;•ıçr& Japılacaktır, Uroguay Jer biriiği anlatıması üzerinde I • • d h 1 f 
-'· ~;ll~ınerlka, Arjantin, Kana Ankarara, J a&, (Radyodan) kalmafa karar vermietir, Fransız gazeteleri neeriyaUarına ızmır e ava ar ena gidiyor 
.! lıaı,a ubratıa. Noruo, BelQika Bütün de .. letler arasındakı· devam etmektedirler 1 --:- L / 
""e q Finlandiya Hariciye nazırı • f: h R b l k b • d'J • 

Ceklerlni .ıarıelara ietirak bir befanatındn Aıaod adaları münasebete gelince: Finlandiya Le Jurnal gazetesi, Sotret ~e Tin Q a a l it Ca aesıne 
r Sııtıcı bıldirmiolerdir hakkında bilhassa Fiolandiyanın Rusfa esas itibariyle anhıemayı' Yıldırım du .. ştu" l!dera, an baoka Alman tenis nın kendi tasvibi olmadıkoa ha· 
oı, Jonu F Milletler cemiyeti tarafından ~e rioten fapılacak rardım kabul kabul etmişe benziyor. Asıl' Ankara. 7 (Radyodan) _ 
ı.. 11 le,_1 ranaada rapılacak ·ı k k b d ı edilmifeCektir. müakiJIH t · t · · d d" t · !{aı '4 • tam . rı en arrıra uyara u a a ara vM me oın anzımın e ır zmırde havalar bir kaç güudenberi ittiradsız '9e fena gıt-
Gir~t.ına ietira:ıronluk mtlsaba takVife etmesi lA.zım geldiQ"ini Biz istemeden bize rardım esele küçCik Baltık davlet mekte olup bora ve fağıllur her tarafa zararlar •ermektedir. 

1ttlr etmlyecegioi bil söyliferek Fııılandiya her yapmak ietireoleri müstevli ad- leri arasında inkisar uyandır\ Havalar hal4 yaA-murlu olup kalabalık bir caddeye Jıldırım 
türlü detlctler grubu haricinde dederiz. maktadır, demektedir 1 düemüe2ede nüfusca zayiat olmumıetır. 
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'ı ~::g~:::_ ı1 938 mali yılı ıa~silatı Silifkede bir ylldı-1 
Son derece şavanı 1 -ı ..,. . i rım facı·ası 

-Ya~: ı 
1 Heııri 

!.!:deaux 1 

SICAK KÜL 

-30 - ı memnuniyettır ı 
1 1 

Onun tamamile parasız kal · sine galince: j Bir mUddettenber\ kaz~ları- 1 
chğına inanmak istemiyorlardı. Evet annesi kolaJ kolay unu 

1 
mızda maliye dairelerini teftış ile 

Mösyö Lemartinin Hiadiçinideki tacak bir insan ddildi. Piyer i meşgul bulunan vll4yetlmlz det
muhteşem mevkii zamanında on hır dakike telefondan çekilir: 1 terdttrı B. Halli g e rin tettışlerlnl 
larda iefüade etmielerdi. Bu ıün - Matmazel Kemiy, baeka !k~~I ederek şehrimize dönmOş · 
kabil olsa ia"'e talebedeceklerdi. b" ı b h k · · er r. a ır m~se ~den a setme. ıetıfo ı Vilayet mali vaziyeti etrafın 

Bir adam öldi1, bir kadın 
yaralandı 

Yanların~a bulunan bir merke~in ~e ayağı felce uğra~ı 
Xoteriae müracaat etti~i zaman rum eımdı. Yan taraftakı salona da malOmatına mtıracaat eden 
onların, genie 'a ferah J aeıyrı· g~çiuiz rica ederim. Sizi bir da bl arkadaşımıza sayın de rtdrda- Silifke (Husuı:ıt)- Haziranın 1 taraka ile titrerler ve rerlere 
cak vaziye tte olduklarını anla· kıka sonra tekrar çağırırım . rımız; 938 mail yılı vilayet tabsl- üçüncü giinü burada fee:t bir serilirler. 
mıetı. Onla ra iltica etse, hoe kar Müze müdürile işin maddi latının ber seneden daha mllkem 1 yıldırım kazası '.o lmue, fıstık 1 Zavallı kadın bir müddet bay 
şılamıfacaklardı . Babasının fe seklini konueaıak ietifordu. Mü· mel olduğu ve halkımızın hllkO 1 tarlasında çalıean zavallı bir gın kaldıktan sonra gözlerin i 
na idaresi n i ona çekiştirecekler zenin bütçesi pek azalmış oldu mete karşı olan vergi borçlarını ı adam ölmüe, karı el da aı:tır su 1 aça r, uzun seneler beraber re· 
di. T ahammülsüz bir hayat yaşı {tundan hiç bir ücret teklif ede intizamla ödemiş ve ödemekte bu ı r t: tıe raralaumıştır . HAdise eu ~ eadıl2'ı kocasının ölmüş olduA'u 
yacaktı onların ranında. En rui1ordu . Harpten sonra Fransa )unmuş oldukları~ı ve b~nu bir sureti~ . olm~ştur. 1 nu görür, ~yağa kalkmak ister 
iyisi P uriste bir iş bulup yerle· da müzelerin. kütOphanelerin, fıl vaz\te tklakkl ettıklerlnl soylemlş Sı lıfkenın Bucaklı mahalle· fakat bıma ımkAn bulamaz. 
eecek, tezelliilden korktu~u için kültelerin ve bütün manevi ha· lerdlr. sinde oturan Hacı Mahmud oğ Feryad eder, bttA'ırır. Etraf 
mütevazi bir kazanca ufak hıfek vata temas eden her şeyin ikti I , lu Mustafa ve karısı Sıddıka tan bu acı sese yetieenler ken· 

gelirinden de biraz ekleriı> ge- sadi buhranlarla mahvolmue en Tarsusta umran ~areketlen Cumartesi günü ÜQ yavrular~m dilerini feci bir tablo karşısınde 
,.ı·necektı· . k A d"d 1 evde bırakarak ve merkeplerıne bulurlar. Mustafa ölü kadın yıl· 
v aıını araetırınıı. sır ı e sa . . . ' . . k. . k. . bınerek kasabaya yakın olan dırım teeırınden arkasından ta 

- Babanızın bürük bir met net ve ıl'.m ze~ ının me9 ıı~ li Bütün dükkanlar ye• {eski Yakadaki tarlalarına gider ayağına kadar ranmıe ıanların 
ki ieııal ettiği otomobil sosrete kaybet~esı !Ozund~n- eef ı l. ~ı~ • b. ter ve ektikleri fıstıkların otu· daki merkebin bir aJaQ'ı felc 
sine müracaat ettinizmi? kısmetın peeınde suruklendığını nı ır tarzda yaptı- nu temizlemeye başlarlar. olmuş. 

- Orara gittim. On bee gu·n görürsünüz. / 1 ö ı d "' h r·r h f "f K d h t" · 1 . . rı ıvor g ere oaru, a ı a ı a ını ee re ge ırır er ve 
lük bir tecrübeden sonra bana - AJda sekız ruz frankla 'J' _ . J yağmur 1ağar ve gök güriil\üle Memleket hastanesine ratırırlar 

"ki · kıı · ı ·k ·ı · d · · ö ı · o Tarsus •Hususı• - Şebrı· . . . _ • verdı erı lltıp ı vazı esın en veremezeınız 1 emır . d ü 
1 

d b 
1 

. t ri artar. Kendılerını yağmurdan vakadan da maballı bukiimeli 
istifa e\\im. Ha1ır, hiQ bir eey rapamı· m~z e_ son_ g n er e e edıre a muhafaza iQin rakınlarında bu· haberdar ederler, 

- Ne~en? yacağım . ahyetıni goze çarpacak dere~e ıunan bir zeytin ağacmın sayesi Kadın tedavi altına alınmıe 
- Çünkü .. ieime gelmedi. - O halde azizim onu ayda de arıırmıetır. Her tarafta bır ne iltica ederler. Aradan az bir ve bilahare arzusile evirıe nakle 
Genç kız hafifçe kızardı. bir frank bir ücretle kabul eder canlılık vardır. Çarşıda bulunan zaman ğeçtikten sonra deheetli dilmielir. Bu betbaht ailenin üç 

Reddetmesinin sebebi aşikAr gibi görDnünüz. umum dükkuolar belediyenin 1 bir gök gürültüsü ve müthie bir yavrusu vardır. 
eimdi. Biraz evvel namuslu bir - imkansız. gösterdiği ve istediği eekildeyap :---------------------------
yer rica ederken ima etmiyor· - Ben ödiıece~im . Bu genQ tırılmakta 9e tamir edilmektedir 8. Rüknüddin Nasuhioğlu şehrimizden 

Say'3 : 'l 
GOney Yurdda 

-Folklör-

Atalar sözü -Oeyişet 
- 27 -

Derliyen: Sait uıur 
-D-

• Dini bir uQ'runa QııAh&lf· 
• Divriği dilencısine b&oıe~· 
• Dost ile Je iQ alta ,erıf 

etmP. 
• Do~t başa düeman aıd• 

bakarmıe. 
• DosttRn zarar gelmez• . 
• Dost kara günde bell

1 

olur. 
• Dostluk kantarla aııeverif 

miskalle. 
• Dosta çok varan ekei ,os 

görür. 
• Dört paralık mum al dl 

derdine ran. 
• Dört gözle yaea. 
• Dökıne eu ile dea?iroıell 

dönmez. 
• Düşmanın karınca ise d9 

kendini merdane bil. 
• Diinra bir yaQlı ku1ro~· 

tur Rşkolsun rirebilene, 
• DOora bura kim kaz•P' 

kim 1iıe. 

• Dün1a hazreti Sılleroı•P' 
bile kalmadı. 

• Dünra kazan biz kepoe· 
yiz. 

• Dünya kime kalmıı ki sa· 
na kalacak. 

* Dünyaıa da7anma avr•l
11 

güvenme. 

:--------------------~-murdu~ Acaba kadınlar erkek kızı derhal kurtarmamız lazım. Gayri sıhhi olan bir kaç [ k A k • "j 
N 

kahve kl\natılmıa, di~er kahve ayrı ara n araya gıttı er 
lerin arzusuna esir olmadan, ha ikel airketine kendisin\ tavsife "' "' ıs 
ratta takibedecekıeri mesıekıe · edincere kadar. sahiplerine de kahveıerini intı Ar Sunar zama sokmaları ve daha fazla Birinciden artan ui vazif'oloriııde de bas,·arılar • 
rinde muvaffak olam11acaklarmı - Pek !\A. Siz muuenet 1\f' d \.l" U dikkat ve ria 0 et etmeleri ı" oin kaymakamı fil.olımo 1 1 ran diler. lstanbul fr~vafros"' 
bir gün? Şimdi anlırordu. Nasıl ettikten &onra. ' 1 J .,. 

b
. . l k . t . d ? A - Fakat sük"t etmenı·z·ı rı· tenbihatta bulunmuştur. ifü edeceklerdir. Tarsus [HusuHi]-B. Riik- l bAe ır ışte Qa ıema ı!\ ıyor u ca u YE' t ,, .. ı..•r>Sl'T B R .. k .. . . ki haftadanbeıi aile b• "' 

ba bilgisi hangi safhada ilerle· ca ederim. Furunlardan üçü yeniden ' ... , ru..rJ ' .,_,: • u - nuddın :\a uhioğlu' bugün .An . . . . ~ı1 
misti? logilizce konueuror. Gar - Demek seri ki cürmünüz rapılmak üzere kapatılmıştır nüddin ~ asulıioğlu Yiliiyeti- karaya ge~orlork;n Tarsus eı sınamasında 'erdıklerı ;o 
rımunyen bir lisan olan Çinceyi olarak. Diğer mevcut fırınlar da iki ay ' miz valiliğini üç sene sekiz bu istasyonunda bir<;ok zovat ta-1 metli temşiller ile umuın Mars 
biliyordu. Resimde, heykeltrae - Bir saniye, kendisini Qağı içinde rapılacaktır ~ çuk ay g ibi uzun bir müddet rafından karşılanmışlar velhalkının takdirlerini toplaf:: 

hkta, porsölen ve çini imalinde racağım, h•nurunda konuşmak K·ıı· J' kt• • 'lk k ) hüsnü suı·etle ifa otuıiş, neza- uğurlanmışl:ırun. t iyatro heyeti, memleketin 
halıcılıkta uzak earkın sanatım isterim . U Uf Ulf 8 oru V0 1 0 U keti, ı;;oviınliligi, va.ıifcsindoki Kar~ılıyanlar armmı<la be- mükemmel ve havadar ıeri 0111

: 

tahsil etmişti . Stenogrofinin, dak üzer~~: ~~,r::la~~r~ı].:n~::çza~~:: isnekteri Anamura g'tttı'ler 1 ciddiye~ ve oınri_ ~<l~rodek~ l~- l~diy~ aza.ıa;~>artieiler, fab_,ie.kele baeın~a _<Yeni gazino} 

8

D 
t ilografinin daha Qok aranılan ., t' 1 ya.katı ılo k('ndumn herko~o rıkatorlenıni~ ve birçok tc- 1 hıl kısmını ıstıcar e1le1erek i·t 
bir bilgi olduQ'unu nereden istid bir iki kelimeyle vaziyeti anlatır Vıdye\imtz kühür direkıörü • a· . f . b' ıa1 ed~bilirdı '? Müstemlekelerin Tekrar telefona geçer: Şefik ErgüudGz ve ilk okul is· \ ~ev ~rmı~ ı. b I 

1 
.. d ~ekkiilloro mensup ze vatla zel hlr sahne inea edip 7eoı I• 

genie serveti, lüksü içinde büyü Müzeye girmek ietiyen gene pekt~ri Naci Aydemir evvelki ura 11 n un< uğu mu · memurlarımız bulunmakta idi idare altında ve ( Ar sunar 

ren, güçlüklere. aıkıntılara he· kız yanımda. Hindiçinidan atdet gün akeam tapurla Anamur ka dotçe imar işlerine, yol ve Valimi' geloulcre teşekkür ot tanbul liratroau) namlle çok 
11 

mende pek nad ir tabi olan bir 
1 
eui. Biliroreunuıya bir çok ••· ıasına gitmielerdir. Anamur ve Maaril' işlorino büyiik oheın- ınişler '"6 tirouiL durduğn kında temaillerine dstam ef

11 

ha1ahn içinde ıaeıyan bir inea 
1 
neler hep bu şarkın uzak köşe köclerinin okullarını teflia ve ıııiyet vermi~ vo vilayetimiz- müddet zarfında bu zevat ile ki .. h b ..,0••' J "' yece erını a er aldık, ..-

nın bir gün ekmeğini kazanmak !erinde ıaeadı . Uzak şarkın sa yeni sene vaziyetini tetkik ede d o kıymotli e:o;orler bırakmış görii~ınüşlerdir. ,fakiyctler dileriz 

mecburiyetinde kalınca ondan ,l nat ilmini tahsil etmiştir. Kendi ceklerdir tır. Parti iR,lednde de çok de- 'l'ARı.H1"'E MF~ŞHUR AT~}at 
karanlık, karıeık ieler talebede· sini na zeman görmek istiyor· gerli hizmotlerdo bulunmu~- _ ..... C> 

ceklerini diieünememişti. Jı sun uz ? Bir ~ocuk tur. At .h i'' 
- Durunuz, durunuı mat· Hattın diğer ucundan gelen . ' l arı te maşhurdur. Me lskender atın kendisine ' Sayın lUilrnfüldin Nasuhi d ü ~

11 

maıel Knmiy, Gime müzesinde,. cevap müspettir. Tabanca temizler• euıyet at slünde dünrara ra at edecek bir liale geldiğini ıe 
bir arkadaeım var. - Ne zaman ? Derhalını ? oğluna iyi yolcuhıklar ve ye- y~lmıştır. Bütün zaferler ,at üe· 1 rünce me1dana oıktı. BabeS• ~8 

- Gime müzesimi dediniz? l rarın sabah. ken kurşunla ı·ng'ıltereJe tauyare 'ınşaatı tun dk~ kaz1 ~nılmıethı~. Dünyanın diğer hazır bulunanlar lelı~tıP 
- Uzak şarkın bilhassa Hin Teeekkür ederim, Yarın ken f J U J • en u ,ı ve ı ı en ma ır ordusu tth ri hayretle tamaea ettıler. ı- !' 

di~ini sanatların&, •mezhebine tah dilerintı refakat ederim. AllAba· yara an 1 • k' f J' çok atlısı mahir va cindi olan lııkenderln atı maharetle td' dl 
sis edilmis Aymonie, Pelio, Boko ısmarladık. G-6 939 günü Mahmudiye mahal IO ışa euıyor ordu olmuetur. Asyanın göbeğin 1 ettiğini g örünce gözleri ,seır o 
heyetlerinin büyük esrmarelerile İtle eimdi bu an meeultu. lesinde oturan at"paç köründen Londra - Tanare inıaatın de olup biten akınlar, ea .. elar ' allan indiıti zaman hemen °'1o 
teeseiie etmie bir müze. Annesinin himareei henüz on orta okul talebeaioden 514 nu daki fevkaldde faaliyet dahH hep at üstünde olmuştur. Atın nun alnını öptil ve oğluD• f 

- Bize ziyaretlerini esirge· dan ç&kilmemieti demek. maralı Davut oğlu Neşet Gülte eimdiden tayyarelerin nerelere medeniyette olan hizmeti ook es · sözleri eörledi= • 
miren möarö Hakinin ismini du - Size terilen üoreti söyle kiu adındaki çocuk evlerinde kooulaca~ı meselesini ortara at ki •• çok büyüktür. Bu günkü •- Oğlum sen kendine •11~ 
yardım. meAe unuttum. Bir frank kadar ebeveynlerine ait tabancayı te mıetır. Bütün merkezlerdg kafi mcıkineli asırda bile ordular yi 

1 başka bir krallık ara, bBll
1 

r 

1 b mı·ııerken eıı·nı· tet""'e d k miktarda son derecede modern t h" 1· d 
1 1

•11d' - Ah demek reni müze mü az bir para, ununla nasıl yaşı 11§ o unmaeı ne 8 ın ızme ın en, onun ve· kralh~ım sana ıetecek " 
dürünft tanıroreunuı? Hu ook rabilecekainiz. üzerine tabanca atee almıetır. tayyareler vardır •e bunlar erkA kur rardımından vareste kalma ' bOyük deltildir•. J 
iri. Belki bu iete onlarada biraz - Annemin cihazından ka- Oıkan kureun aol bacaAın nı harbi rece m•tlüp olan vezai mı ıtır. Bunun içindir ki, at geo ~ BBke!al. ökOz hıelı d•"''ı 
ıardım etmie olurdunuz. Tanıdı lan küQük bir sermare bana ee dan raralamış, çocuk haetaneıe fi ifa edebilirler, Mütehassıslar miste ve gelecekte kendisine her 1 tir. Atın başı ökQz baeıo• ti"of 

k ld ı t geçen eyh11 ayındaki vaziyetin h • ~ınız, 7tlşadı"'ınız bir bava ioe· nede bir kar bin frank bir tari a ırı mıe ır · ı d · · ld ~ zaman mu taQ olduğumuz bir zedi~i için adını Ha.kefal ~ • • ... tamamı e eQ'ıemıe o u .. unu ve 1 , • u . 0ııv 
risine girmie olacaksınız. dal temin ediror. Babam bana I' ~: ı f • J ı büyük lngiliz merkezlerini öom hayvan o muetur. muelar. Çok oe•ik te eerı 41 

- Muvaffak olursam ae•ine el earmeri:ıle\i. Şimdilik klfi bu vel\lrae er mucaue eye bardıman ettikten sonra hue Atın bu değerli hiımeti do hareketleriıle lskenderi QOk 8~ 
ceğlm. Perisi, inEanlarını, sonra bana. Sonra bir kadın, :rı:alnız J 1 ket Oelerine dönebilecek muta layıaiyle larihte üu almıe san fa tehlikeden kurtarmııur. t••,, 
sisli semasını unutınue olacaQım başına alunca az masraf eder. uevam o unuyor arrız ta11are miktarının eimdi kazanmış ismi tarihe geçmiş at der bu atı harp ıamınıod• ııd' 
Mesut günlerimi, yani o 1ahancı Kamir eiikran dolu bir he· Anamur, OOlnar, Mut, Si· ancak füzde yirmi nisbetinde şahsiyetleri vardır. Bunların ba nında taeımıştır. Bindt9lş o~' 
kadının havatımıza karıamazdan rec. anla_ muhattabına teeekkür tahmin olunabileceğini beyan et zılarıııdan bahsedilecektir. Por şehrine kareı rapılaD 01111.,6~ 

., ... lifke kazalariyle Mersinin Çuue d • 
evvelki ~enelerini batırJıuaca"-ım. edıp _ K_ıtmek üzerg iken oda hiı mektedirler, Bunun sebepleri e Bükefal • Büfük lekenderin rebede maktul olmuetor· t'" 

' e tf'. lu köyü ve Fındıkpınarı yayla - "" , 

P
. d h 

1 1 
f t 1 me yıeı matmazel Nikolan zirare eunlardır: atıdır. f skender daha genQ bir der atın maktul ttilatüOu .. ~iı 

ıyer er a te e onu aç ı. . h b sı civarında çekirge zuhur et ı - Süratleri dl11.er memle f" '"l. üd. • • t d 
0 

tinı a er verir Nikolınu? Pir er 1§ delikanlı idi. kendisinde daha (Bükefalra) adında bir J 
u uze m urunu anıyor u. na b . . mietir keller tavvarelerinin süratinden " 
bir sefahati esnasında tesadüf kızının u zıyaretıne b!lyrel u bu yaeta ıken aekerliAe n bil· kurmuştur. t>ititl 
etmieti. Hatld kendisine Hayfong etti. Onun şerefine hazırlamıe ol Buralarda miicadele için ge çok daha fazla olan avcu tana hassa atçılığa kareı çok merak lskender cindilikte tı•'' 
tan bAzı kırmetli parçalar da dutu ziyafetin niharetinde baba reken tedbirler ahnmıetır relerinin kaliteai, •• ho•••i •ardı. Babaaı Fiıl•in idi. Dtlnrara gsldill gO• b~ır!İ 

2 - Londr&Jı himaye eden "' k d ı d ,ı 
getirmişti. Mahirane bir tarzda sına belkide pek haein bir tarz l'ıman Habrırelr'ı ve ameli bakımdan anlaeıtmaeı değerli ve sevimli bir atı vardı nı ı,~ ı~man an. arın ~o ·e ,e 4 
sorulan suallere karşı iri ur da muamele edip gittikten son- il imka b" b- dd" - d Fakat bu ata kimse birıemiyor! l ırra ılere galıp geımı d• ~, 

,, ra rea· olmuatur? Yahut _.,.. - # nsız ır o us 8" 1 9UCU e . • . ları olimnira koeularıP ""' dımcıları olmadıısını itiraf et· .. ..,ıman "' ' - - ef ·ı k 1 t d r. kımee raklaeamıyordu. Bükefalı j "' b"r'• 

ml··· ·ı. Evet, hu·snu·niyet sah·ıbı' mösyö dö Norua Enteralre bah Umanımızda bulunan Alman 1 g ırı ece 
0 

an ayyare 
8 1 ı . _ b b d kAfat kaıanmıetı. Bu b• ·6'' "'' · · · t ı b ı ·k ·d · ı d · ı-bır gun a asını a hazır b.a· • ~ 

8evl·mıı· arkadaalar olabilirlerdı· . çesmd,ekı muhaverelermden son bbndıralı Makedonya vapuru bu op arın ° mı tat 
8 ıma e 

1 
• . • lııkenderin doQduQu gane _,,6 "' b · · 

1 
· · m si lunduğu bır yere getırdıler I Jtr- ,, 

Kendi arzularile ona, fielerini in ~a u ·ı~dıvacın .o mamaskıt ?ıQ~~lbubat yOklemekte, ltalyan bandı- e B·t· bü -k l T k Iekender babasının mirahor düf etti~i ioin babası :rJJillB'~ 
t
. k . 1 arısını ıkna etmıe olaca ı. ı ralı Obevlra vapuru krom madeni u un JU ngı ız mer ez hakkında çok bürük ·ti" ızamıne, ataloglıırın razı ıe e kolda babasının müdahalesine teri hakkında ayni müdafaa ter larını muahezeye kalkıeh. Bun d • ii ·d· N"t k" bd ı1dl

1 

ı' 
rine 7ardım edirorlardı, fak&ı k 

1 
k yUklemektl', Hacı Eşref istim ge .b t 1.k k ıar ata binmeyi bilmirorla,. c'edi uem e 

1 ı. ı e ım 9s .ı ızmış o aca . 
1 1 

az çık kt B b i tı a ıoa ma ı oıaca tır • boea oıkmadı lıkeoder O' 
inkieaf etmemiş bir bilgioin müp Yeni bir fırtınanın mukı.ddi m s g arma 8• ur an ye İngiliz makamları, lmparalor İekender bu sözleriJıin istihfaf . . ~ 81a-ı0•1 ,r hemiıeti içinda kalmıelardı. Sa· mesi başlı kt B lk" K . . ve Şile vapurhm komur boşıslt- luğun bütün se9külcen noktala edildiğini görünce hemen ortaıa men ıçınde danralara ıısd 1 

lilhireileri tahdit edilmieti. Say h uru bi:~~~ ı~ -~t-: amırı~ makta olu;:> Deniz yollarının OU· rıoı büyük bir havai faikifet atıldı . Atı dizgininden rakaladı du. Hindistan ve Mısıra 11ııı ' 
nonda oda madam Leınartivi ta 1uzb·ı · d" guru u ere manı neysu vapuru da yolcu ve eşyayıı vüoude getirilebilecek asri tayya hayvaııın başını güneee Çevirdi koca ülkeleri kendisine r 
e J o a 1 ır ı. . . .., nımıeh· Bir kızı urdı demek? - Kııınız mı? toccarlyeyl bamllenbugUn lstanbu 1 relerle techız etmek için bir aıı okşadı, hiddetini teskin etti mıetı .. . gare.dılıs 
Tesadüf etmemieti, halbuki anne - Sonu var - la hareket etmiştir. 'plAn hazırlamaktadır sonra üstüne aUadı. Vr. Hmıamettın 
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TENi MERSiN ~AYFA 3 

Ankara 
Radyosunda 

60rıinkü proğram 

IQ,~~~--~~--~~~~-----------[g) [§]~--~---------@ 

Dünyada Neler Oldu ---Oluyor 
MERSiN 

PiY t\SASI 
1' --...... ... ,.._ 

Poat llrkiye Rıdyodifüzyoa Ayak parmaklarına aşık! .• 
7-6-939 

Aaak •l,,rı, Türkiye Radyoıu Nev:. Yorktı büyük bir fenerim ıyak ucunuza ııık ver Kle~::uklar 
•ra Radyosu. hastane Nev· Yarktı küçük ne di, yorganın dışmdı kılan Dı v mıh 
DALGA UZUNLUGU vardır ki demeyiniz: Bu bü- ayaklarınızın parmaklarmı gör I Ka~ı malı 

1639 yük hastanenin küçük bir oda düm. Ben hayatımda bu dere ı Koza 
l.A. Q ~· l83 Kes. 120 kvv sında, küçük elli, küçük ayak ce güzel aiap görmedim, bu Kırma _ 
2() 1( · 9.74: m, 15195 Kcı. lı bir hasta bakıcı kız uyu- kadar zarif parmak nedir bil Kozacı pırlagı 

Ku. S. Ku S. 
44- = 
37 
36 

35,So 
35,50; 

9~65 ~ T. A. P. 31,70 m, yor.. miyorum. Hırsızlığı falan unut Buğday- Çavdar 
p es. 20 Kvv. Vakit haylı geçti hastane tum, ayak ucunuza oturdum, ,Sert anadol 4.75 

"'fembe 8/6/1939 de el ayık kesildi. Uyuyan has •yaklarıoızı ayak parmakları- Yumuşak 4. 75 
12,30 Proğram ta bakıcı Marian Gribes bir nızı okşamağa başladım.,. Yerli buğdayı 3.37.5 

l . 12,35 TUrk mUziği aralık gözlerini açtı: Aya.k Bu sohbet böylece devam Çavdar 3,87,5 
e1 • ••• _ Neve . parmaklarında bır temas bıs etti. Hırsız Marion' a: Anadol yulaf yok 
~ • S ser peşrevı. . . B d k' l kt A 
'er c lldettin Kaynağın - Neva- s~ktmıdş~~ ·~ ucubn a ı eAe k - Evlenelim dedi. A d 1 rpa 
• varıu Hi"ra l h ld rı ugmesıne ash: ya Marian düşündü: na o 
,. . S ... n a arap o u. d b. d .. d" y ı· 

elabattı'n p N'b ucun a ır genç ı ım gor u, - Görüşelim ~r ı •ent ıoarm t a- . ! · Şarkı HalA A genç ve güzel bır adam .. - Yarın buluşahm. Nohut şark 
t cı ya~ıyor. G- J d k- .. k · F l d l · . • . _ S . . uze, genç a am, uçu Kız randıvuyu kabul ettı, asu ye ana o 
3 · antur taksımı. ıı· k" "k 11· k .. "k akl · b h d d'v' y ı f ı· • . N" e ı, uçu e ı uçu ay ' ertesı sa ı ren ıvu ver ıgı u a yer ı 
!eıcıe • • • · ıhavent şarkı Kör k h k v b' M · k k 8 • 'f dalgın suya bir bak. gen~. ızın ay ıncagını ıs- saatte bulunacağı !e~de bulun 8 ehrlcıme fH 

· . • N tk M b settı· du, adam da geldı. Fıkıt kı • ep 
.._ • • eşe a rm a ur K · · · k - T ti -"'tkısı O - uzum sesınızı çı arma zın elini ııkar sakmaı, sekiz • ı çogen 
i. M Ocendim dea cana. yınız dedi. el omuzlarınd•n ve kollarından Balmumu 

ubur saz semaisi. Marian Gribles doğruldu. yakaladı. Marian ubıtaya ha Cehri 
tı, .13,00 Memleket saat aya- Genç adam cesaret buldu, her vermiş, dört polis memu Susam 
~riaıans ve meteoroloji haber- ancak heyıcanını dindirmek ru hırsızı yakılamıştı, hüviye Yapalı 

• için kalbini tutarak anlattı: , tini tesbit ettiler. Senelerden Siyah 
t1rM 13,15,14 MOzi k: ( Karısık - Ben hırsızım bu odayı ı beri zabıtanın aramakta oldu-
t' vgra ) Şark rn çalmak kastile girdim, harsız ğu bir sabıklllı imiş... Anadol 

19,00 Proğram 
Pı. \9005 Mnzik Melodi101' - Aşk uğruna ~apsi tercfü ediyor ~~!:m., yapak 

,, 19, t5 Trırk müziği ( lace kSinuna yıJdızkllırı~ı~1 ~fal 1 ve k~.n~şmb.aldd'a~ evi terketmi- Güz yunu 
ı fa81ı S t . . ka arşı gösterdi erı ı tı at 1 yecegını ı ırır. Konya malı tiftik 

rak· - a ıye Tokeyın ıştı· . . . k d / . - Yozaat 'Yle ) nıhayet hır ımza verme ere Bunun üzerıoe dons aşıgı & 

20 OQ M cesini geçeuıez. Fakat ne yı- 1 nı polise teslim eder. Cesper Keçi kılı 
tı, tja , emleket saat Aya- zık ki, San Frans:skolu bir mahkemeye verilir. Orada bi 
leri. na ve meteoroloji haber- genç adim bunu bilmediği ı kim bir daha kı:ıın peşinden Pirinçler 

P l b Menı 
için Lili ons • münase et koşmuyacağına dair söz ver-

~0~15 Nışeli müziği • R. peyd• etmek hevesine düşer.1 mek ıartile kendisini serbest Ceyhan 
l Oıo TUrk mllziği Pons genç idamın müracaat- b k v k b. Çay 

. d . dd d I · ıra acıgıoı, yo sa ır sene Kahve 
~, · · · . - Rast peşrevi. larını aıma re e er. smı A • 

Se .Abdi efendinin Rast ~rkı Cızper olan genç ise mütema hapse mahkum olacagını Cıs Badem, çekirdek 
a ~ın aşkınla çak oldum. 1 diyen kızı . takip eder. Hatta pere ihtar eder. Casper aşkın içleri 
d, Paitr beyin Ra.st şarkı Bir uzak seyahatlerinde bile ona dan vaz geçmiytceği için bir Tatlı badem içi 
( ~e dUşUrdiki beni. uzaktan refakat eder. Geçen sene hapsi tercih eder. -Şim Acı • • 

N lkd d. b. k Acı çekirdek 
~ _ · • · • - Tanbur tal<slmi. gün Casper kızın ovwta a· ı, ır sene sonra le rar ta-

4,25 
3,62,5 
6,5 o 
18,72 
:3,50 

85 
70,71 
69,70 
12 
18 

yok 
46,47 
45,-16 
55,5(; 
80 
yok 
125 
129 
55 

20,21 
19.20 
90 340 
102 

60,ö 1 
37 
95 ~ı LOtfi beyin Hicazk~r şu· ki evine gidl'r, yıldızlı mutla 

1 
kibata başlamak üzere, hapis Urfa Yağı 

i6 ,Sana no1du gönOI. k• konuşmak istediğini söyler te bekliyor. ı _tç_e_l __ ,, ____ 7_5 __ _ 

c\ç~ı Arif beyin HicazkAr şarkı d 
1 

d 
~ - ey.gonea.1 sa~berk. Y 11 iZ ar arasın a 
<lahı!rtf bayın HıcazkAr şı.rkı 
~; .. ·~·'.~· I!:: knrdi ş••k• Hollivudda yapılan gizli bir Anket neticesi bildiriliyor ı §§ E ezan e 
~ • 'lefasıı ya e dOşdUm. Hollivudda sınema alemı frank kazanmaktadır. Pol Mil 
tt, Şemsettin Ziyaaıa Hicaz nin bOtUn Alaka.carları arasın ni ise bütün kalbini ve ruhu 
10 kı kin:ı görse seni. da gizli gizli bır anket yapıl nu temsil ettiği role bir sanat 

Nöbetçi 

8 Haziran - 939 da 

HALK Be.zanesidir 

, 

193 9 

1 L A N 

lçel va~ıflar müdürlüğünden 
Muhammen 

bedeli 
Lira K. 

teminatı 
Lira K. Cinsi 

Mağaza 

No. 
8-20 

Mah ilesi 
Cami şerif 500 00 37 5o 

Yukarda yazılı mağazanın 939 )'ılı icara on 
giin mliddetJe açı k artırma ~uretile müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

9·6 939 Cuma giinü saaı ı 4 de kati ihalesi ya
pılacağrndan istekli olanlr.rlu fazıa mahirııal almak 
isleyerılerin vakıflar miidiirliiğiine mliracaal etme. 
Ieri ilan olunur. ı-3-6 - 8 

1 

2 

1 l A N 
lçel Orman çevirge mü~ürlüğün~en 

Muhammen vahit fiyatı 
M. Cinsi Lira K. 
709 Çam ağacı 4 90 

içel vilayetinin Gülnar kazası dahilirıde Su
uçtuğu Devlet orm~mrnlan 799 metre mik-
ap kereslelik çam ağacı 7 6 939 giinünden 
ilil1aren satışa çıkarılnuşdır. 
(~am eşçarının bflher metre mik~p gayri 
menkulün muhamnum bedPli 490 kuruştur. 
Şartname ve muka velenamP. projP.lerini gör 
mek istPyerılerin \h~rsın Orman çevirge mli 
d iirliiirti nP Giilna r Orma ıı höhre ~e ffig'i ne 

., .. .. 'i • ' 

\C Ankarada Orman umum müdiirlüğiiı)e 

müracaat etmeleri. 
~ - Satış 26-6-939 pazartesi günü saat 1 t de 

)lersin Orman çevirge miidürlül1 ü dairesin
rle yapılacaktır. 

5 - Satış umumi olup açık arttırma usulile ya
pıhıcak tır. 

6 -- ~ıu vak kat tem inalı 294 liradır. 
7 -- Talipleri 1 şartnamede yazılı vesikayı getir

meleri rnzıınrlır. 
8-14- 20-24 

1 l A H 
Mersin Askeri satm alma komisyonu riyasetin~en 

Cinsi 

Odun 

Mıkdarı 

kilo 
360000 

GUn 
23/6/939 

Muhammen bedel 
Lira Kr. 

4320 00 

İlk teminat 
Lira Kr. 
3:!4 00 

l --

Saat Şeki 

Cuma 15 Açık eksiltme 

~ıersin garnizonundaki kıtaatın L>ir senelik 
ihtiyacı olan yuk·trıdJ cin~, miktar, muhaıu 
men bedel, muvakKal terninatile eksiltme 
giin ve saatları yazılı yakacük maddesi açık 
·k~ihme ile eksillıneye kondu. cıı ..... Halle turkOsü Akşam mış ve ankette şu sualler so kftr olarak tavsif edilmiştir 

lır ke . rulmuştur. E k k l" ı . 
rvan ıner yokuşa. 1 - En iyi oynuyan kadın n ço se sape ı o an er 1 Osmanli Bankası 2 -

... 21,0() Konu ma ( Ziraat . . kek sıfatını senede 9 milyon 
Eksiltme ~lersin As . Şb. iist katında askeri 
mahfelde Askeri salm alma komisyonu tara
fından Japılacaktır. 

--.ali ) ş yıldız kımdır? . kazan Şeri Buvaye kazanmış 
2 - En ıyı oyuuyAn er-

2115 . • . . . ? kadın yıldızlar arasında bu 
~Qh • MUzık ( ıııut solo - kek yıldız kımdır. . sıfat jan HarJovıı hatırlatan 
h .. _ terenı B k T 1 (V 3 - Eo çok seksapelı olan 
... ~ l er : remo a ar rkek ve kedm sanatkftr kim· An Şeridan~ v~rilmiştir ı 

2~ n P,.arçar ) e . Gazetecılerın hoşlanmadı 
~eetr ,25 MOzlk (KOçUk Or· lerd4r?_ Gazetecilerin boşlan ğı sanatkflr vasfıoı kazananlar 
l . 1; Şef: Necip Aşkın) madıkları kadın ~e. erkek da C~n Kr~v~or~ . ile Klark 
1 . il aıo Aııonı • Melodi senatk;ırla~ bangilerıdır? Gebldır Ea ıyı gıyınen yıldı· 
"e affeaıe Valente Uzak bir 5 - Sinema Ale~inin en zın Karol Lombar ve en fena 1 

a ~~ekeuen {aerenad) iyi ve en fena giyinen yıldızı giyinen yıldızın Luiz Rayner j 
• Strause Hizlaşma (Vals) kim olabilir? olduğu bu ank'3t nıUnasebetiy-

21,45 Ko 6 - En tenbel erkek ve le meydana çıkmıştır 
ı.. 22,oo Mun~şm(aK k 

0 
"adın sano.tkAr olarak kimi Ea tenbel sfmatkAr olmak 

•e't zık: llçU r- A · o 4 " .. Şer: Ne · A ) tanırsınız? sıfatını elanlar . lıs Fay ve e 
.. Ptitı cıp şkıo. 7 - VUcildU en müt~na· ri Kuperdir .. . 

t LAN 

Memlekette tasarruf ha 3 
raketini n inkişafına hizme 
arzusunda olan Osmanh Ban-
kası, Aile Sandığı (Tasa rru 4 -
CUzdanı ) hesabına tevdiat 
yapan1ara kur'a keşidesi su-
retile aşağıdaki ikramiyeler 
tevzie karar vermiştir, 

Keşideler 25 mart ve 25 

Teminatlar eksiltme saatma kadar kabul 
edilir. 
Fazla bilgi edinmek isteyen istek tiler Askeri 
salın alma komisyonunda mevcut ol~n şart 

nanıeleri her gnn görebilir. 
8 - J ı-17-22 

--il A N 
Ey1Ql tarihinde icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdaki 

ikramiyeler dağıtılacaktır: 
Mersin liman işleri inMsan T. A. şirketin~en 
llersin L\maurna gelecek vapurların yüklc-

:a~t~ı i Rektenwald Vıyana sip olan kadın yıldız kimdır? Lbcudu en mutenasıp yıl 1 
ı. ~ E ~'t (_Vals) _ Sinema dünyasının dız o1arak hemen hemen itti· ı · 
8 

berab~erıc'ı kelman Benim· en zeki kadın ve erkek yıldı- fakla Ceki Koğanın genç karı 

TUrk liralık 
1 adet T. L. 1000.-
4. ,, tt 250.· 
5 ,, ., 100.-

nıe ve boşaltmasında deniz ameleliği işi 14·6-939 

Carşamba giinü sacıl onbeşde bir müteahhide iha
le edilecektir. Talip olanların şartları öğrenmek 
üzere şirkete miirucaatları. ~ lieu~ varstlne gel . . zıoın isimleri? sı Beti ~obl seçilmişti~ 

~'tinde ) rger Şarkda ( lsımlı o - En güzel kadın ve er- Hollıvudun en zekı kadını 
• heı·~ ÇE:şmed " parçası kek yıldızlar? sıfatını gene Beti Davis almıştır 

~ll>u.ı· ı es Kopetya balesinden Bu suallere verilen cevap Erkeklerden ekseriyet kaza 
2~ lar tasnir edilmiş ve şu neti · nan Ceyms Kagneydir 

'Pı ).4.Q Mkzik ( Operetler ceye varmıştır: En iy oyuuyan En ~U~el kadın ola~ak)h~ 1 

23 o · yıldız kadınlardan Beti Daviş yecan fılmı~de nazarı dı~ke~ı 
ıh., ' O Son ıjaos haberleri, erkeklerden Pcl MOridir.BotOn, celbeden Heh Lamar saçılmış 
~ .. at, ettham tebviJAt. kambi· milnekkitler Beti Davisin hic en güzel .e~kek olarak da sine· 

25 ,, ,, 50.-
50 ,, ,, 25.-

Ceman 85 aded T.L. 5000. 
TUrk liralık ikramiye, 

1 Aile sandığı hesabında
ki mevduatı kuranın keşide 
edildiği tarihe tekaddUmeden 
altı ay zarfında: 

T, L. 50.- Tnrk lirasin-

Kulak, Boğaz, tturun Miitahassısı 
DOK.TOR. 

Ziya benson 

8- 1 t 

Hastalarını bergün sa!lt onbeşten ıonra kabul 
~~~ut boreıtsı (fi at) bir fena filmi olmadığı fikrin- ma alemınıo en tenbel yıldızı dan aşağı düşmemiş o1an her 

ı»ı. ) ,~Q MUzik ( c!ıband. dedir iki defa sinema akademe Gerı Kuper beğenilmiştir Ro· mudi bu keşidelere iştirak 
~5 siaden milkAfat atmış olan bu ber Taylorun :aldığ1 reyler dej edcek:tir, 1 

, 
5,ı4 arır?ki pqram. yıldız, bugün haftada 130,000 Geri Kupere yakıodır ·----------- •----------------·-----

ile muıyene ve tedavi eder. 
Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 
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i l A N 

Tarsus mal mü~ürlDğün~en 
Taponun Muhammen kıy 

Miktarı Cinsi Mahallesi tarihi No. Lira K. 
401 M2 tabtani ve fevka Şehit kerim Eylül 67 680 00 

ni yedi odalı bir 335 68 
bab hanenin üç 
te bir sehmi 

il udmlu Şar kan rarıkı am garbPn sahihi mülk 
şimalen tarıkı <lna ve Ohamos Kiregos 
ve Köus lıanesife Roğçalı) an mağazası 
c nuben sahibi mülk ht>fk.,resi 

Miktarı Taponun Muhammen kıy 
eski ölQü Ciosi Mahallesi tarihi Na. Lira K. 
300 arşın Bir b.i b dülıka Eski ırkat K.saoi 280 00 

nın 46 sehimde pazarı 340 

1 

46,5 sehmi 1 
llutludu Cephesi ve yf•sari larıkı am y~mini ha 

cı Memet lıamis ikeu verPsesine g•·çen 
dlikldın arkası mil~ran Boğçalıyan ve 
mü~terekln·i ıken Ömer ve Boğc(jllyarı 

Miktarı 
eski ölQü 

RO arşın 

dlikkArıları 
Taponun Muhammen kıy 

Cinsi Mahallesi tarihi No. Lira K. ı 
Bir bab dükka Eski hkat K, sani 240 00 , 
nın 64 sehimde pazsrı !140 
46,5 sehmi 

Hudud u ~+>bhesi ve yesar i tarakı anı yrmini ha
cı Merud ha mis it; P.n verest>sine gtıçen 
dükkan ar ka~ı Mi~!r<tn Rc·ğcahyan ve 
müşterekleri iken Omf>r ve Boğcalıyan 
dükkanlara 

Miktarı 
eski ölçü 
280 arşin 

Cinsi Mahallesi 
Bir bab dükki Eski lrkat 
nın 64 sehim de pazarı 
46,5 sehmi 

Taponuu Muhammen kıy 
tarihi N o. Lira K. 
K. seni 1120 00 

340 

Hududu Yt•mini tarıkı am )fSari ~lahnıut paşa 
dükkfınlnrı Ct>phesi larıkı anı arka~ı 
~lahmut paşa diikkAnları 

Yu ka rda hudut mık.tar ve sair evs:4fı ~·azılı 
lıane ve dükkanlar milli eruhika ait olup tflnılL 
ken s~lıl cağından 1-6-939 tarihindt>n itibaren 
• irıııi giiıı miidci~tle açık arllırmaycı konulmuştur 

Talıplerin 20-6 9~9 tarihinde yiiı.tle 7,5 JWY 
akçasile Tl.irsus mal nılidiir liiğiiııde nıüteşekki\ 
satış komi~yonuna mü•·acarıtları ilan olunur. 

8-10-14- 18 

·-S a y ı n B a y a n v e B a y 1 a r a - ... . . . . . . . 
MUHIM BiR MUJDE 

Sıcaklar geldi . diye sakın telaş etmeyiniz çünkü 
her şeyio bir kolayı vardır oda ancak hıkikı ve en 
yüksek limon çiçeği esanslarile imal ve taktir edilen 
90 derecelik Ülgen İlolonyalarana kullanmakla bertaraf 
edilir çünki Ülgen kolonyaları vücuda serinlik ciğerlere 
kuvvet sinirlere sükunet verir-

-===:====:o·=======--
Ku:ağınızda kUpe olsun evioiıden dışarı çıktığınız 

zeman mutlaka yanmııda bir miiltar Ülgen kolonyasını 
bulundurunuz. 

=========~========= 
Ülgen ıtriyat mağazası daima taze yeni ve modern 

çeşitler getirmekle her kesin teveccühünü kazanmış 
en zarif hediyelerinizi ancak ülgen ıtriyat magazasın
dan gayet ucuz fiyatl• tedarik ede bilirsiniz. 

o 
SAÇ LOSİONU 

Sacların sulrntuna mani olur. Tuvaleti tesbit eder. 
Fiatı 75 kuruşdır. 

DIŞ SUYU 
Diş etlerini takviye edip dişleri temizler ve tesbit 

eder. Fiatı 50 kuruşdır. 
YAGLI KREM 

Koltuk altı ve ayak terlemesine mani olur latif rayi 
halı fıatı 5o k11ruşdır. 

URA Y CADDESİ ÜLGEN ITRiYAT MAÖAZASI No. 24 

_...._.-Di KKA T--
sA YIN HA LK.IMIZA 1 

Fındık Pıııarı ve Hözne yaylalarına nıuutazam 
ser,'isinıiz başlamr .. Ju· ... .'ayııı halkımızın her tiir 
lii istirahat ve ıuemnuuiyetiııi. temin edeceğirui 
vad eder. 1f1uhterem halkııııızuı Akın garajına 

müracaat etmelerini temenni eylerim. 

17-30 
Akm gara)• sahibi 
Bakı Harma --Yeni Mersin Baaımevinde Ba11lmı~şır 

YENi MERSiN 8 HAZiRAN ,939___..., --M------.---· Gözne yaylasın~ı . e r s ın en güzel mevkide satılık a~J~~ Yeni l Gözne yaylasının mezS 5• 

Cenubun en çok okunan ve tutunan gazetesidir. 
içten ve Dıştan günün en mühim ve en taze haberlerini 
YENİ ıv.t:ER.SİN DE BUL UR..SUNUZ 

Siyasi gündelik-gazete 

ersl•n • 11 Yıl/ıh fasılasız intişarın 
• da muvaf f akiyetini halktan 

• 
yenı 
--------------~----------- gördüğü rağbete borcludur. 

YEN İ 1\1 ERSİN : SizinGazetenizdir Dertlerinize dileklerlnize YENi 
ME R Si N sütunları açı~tır. 

VENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

YENi ME iN IA BAASI ·---..... ------------------------Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 
Yeni Mersin Matbaasında 

bulabilirsiniz. 
IMJ~IRı rnl@W©)A\ O~V~IMOlb~IM IXJ&~lPlb~~lb~ 

K.İT AP G-A~ E:TE VE MEC]Y.[U A 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~anelere ait her çeşit Def terler Evrakı 
matbua fatura ve st\re en ne\\s bir tarzda ve beğen~irmek ş&rtile yapıhr. 
hariçten yapılacak siparişler kabul ve tezeldengönderilir. 

Nsaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOK.TOR. 

A. Vakup Aslan 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal etmiş 

Hastalarını her gfın8- l 2 15 - 18 e k~ıda r k(j bul m urı yene 
ve tedavi eder. 

Bozkurt caddessiade 
ADRES: Yoğurtpazarı 

No.1 

mevkiiade tüccar Erdişlİ M~ .. 

1 
lafa evinin şımaliade tabıı>İOIİP 
dört dekar tarla satılıktır• 1'8 

f' 

olanlar Mersinde bakkal 'f
4
e' 

suslu Ahmede, Gözoede kah\' 
ci SalAhaddine mUracsatlllr1ı 

~ 

YEHi MERSi! 
Nüshası 5 Kuruş~or 
Abone r Türkiye ttarıC 

Şerait ) lc;io tcio 

2000 " Senelik 1200 Kr., 

Altıaylık 600 ıOOo 
Oc; aylık 300 soJ 
Bir aylık ıoo Volct~ 

Rues~i ilinabn ıatarı ıO 
Kruştur. -"" 

Fenni Sünnetçt 

Sıfö Tanrı Over 
1 St~d vp, ağrastz sü uııf 

yapar. 
F aki çocuklara parııı 

1 
Adres; Tarsus paşa gs 

zi nosn karşısı 

~~~~~------~ 
Zayi izin halıJı 

6-5-939 g ioünd~ Karaııt1;ç 
Alayından almış olduğuO' ~ 

l
ay müddetli izin kağıdını ıs 
ettim. 

1 
Mezuniyetim esnaaıodd 80 

kerlik müddetim dolduğuod~. 
ve terhis kiğıdtmı MerıİO;, 
kcrlik ıubesinden alaceğılO ~I' 
zayi izin kağıdının hükaıO 0 

madığı ilio olunur 

Mereioin Ş. hmurlu köynad;; 
331 doğumlu Abdiillı8 

oğlu Mustafa ,.,ı 

Sağlık 
Eczanesi ,,. 

Mersin Gümrük karşısın~ı 
her nevi A vruP~' 

Yerli eczayı tıbb1t' ye ve müıtahzartJ ' 
bulunur. 

~--~----------------------------~ 
UCUZ İLAN T. C. Ziraat Bankası 

İŞ VE İŞÇİ 

AR.IYANLAR.A 

Satılık, Kiralık Evi, Arsası, Eşyası olanlara 

Cenubun en çok okunan ve 

tutunan gazetesi olan 

111r \'ffglM~ IAAJ~~®OIM -. 
Okuyucılarmıa arzusi.ma uyarak bir kUçUk 

!Ju\N TAR!FESİ H.AZIRL.Al\UŞTIR 

Bu tarifede Damga kanununda yapılan son tadilat nisbetinde 

MÜHiM BiR UCUZLUK VARDIR 

Satılık, kiralık neyiniz varsa i'eyo ne almak 
istiyorsanız 

İş mı, İ , cı mı arıyo sun uz 

Tenzil:\tlı KÜÇÜK tLANLARIMIZDAN İstifade 
• 

EDİNİZ 

~------------------------~---------illi 

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

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birik lirenlere 2 8.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarrııf 
hesaplarında en ez 50 lirası bulunanlara senede 4 def9o 
çekilecek kur'a ile aş1ğıdaki plAoa göre ikracni1~ 
dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 L\ralıt&: 4:.000 Lira 
4 ,, 500 •• 2.000 ,, 
4 '• 250 ., J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4.ooo ,, 
100 ,, 5o ,, 5.ooo .. 
ı~ 4o 48 ., ,, • 00 " 
160 ,, 2o " 3.i>oo ,, 

DiKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içiaıd:. 
50 liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tJ 
tirde 0/o 20 fazlasile verilecektir 0, 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylQI, BirioclkAoıJ 
1 Mart ve haziran tarihlerinde çekilecek:~ 


