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Reisicumhur İsmet lrönü 
Londra büyük elçimiz Tevfik 

Rüşdü .Arası kabul buyurdular. 

Londra büyük Elçimiz hafta 
içinde Londraya ~idecek.ler. 

Sahibi ve Umum Netrlyaı 
MUdUrU 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
Tııl lı!erel• Baııı:ınl - Menlı ---
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Cumartesi 
21 

İkinci KANUN 

1 9 3 9 

Yılı;ı Sayı 
11 3196 

• • 
Reisicumhur ismet lnönü 

Yeni Londra büyük elçimizi kabul buyurdular 

B. M. Meclisi 
Dün toplandı ve ruznamede 
ki maddeleri müzakere etti 

.Ankaraı 20 (Uadyo) - j olunmuştur. 
Türkiye Büyük Millet Bazı kanmı lfwilıalnrının 

~f.ecli~i dün toplaıııuıştn. Bul ikinci ıniizakoreleri va pılını~ 
toplnııtıdn bir mum m:ıı;lJatası ~ve tarvaru nakline • ınnhsuı; 
ta dik ı · ı · t" 1, ~ • • 

O< ı ıuış 1r. >undan on-
1 
bonıelıuHel itilafnnıneve isti-

ra ru.znaınotlel· · d ı •l ·· · · ' \ 
.. · ..ı uın t c 61 ııı rnkimize ait kanun lavilıa ı 

ınuznkeresiııe geçihııiş Riya- .. · . .. . . · 
seti o·· lı k lın mcı muznkcre~ı yapılmı~-

nın uı· ·adro u memur-
ları lı kk d k" tır. Bundan sonra ınoclit'.I Şu-a · ın n 1 bazı madue-
lcrin doği~ tirilmesi lıakkmdaki rayı do; Jet ı·ei i vo 5 inci da 

ve Almanya ile yapılnn tica~ iro reislirri ile on aza intilıa-ı 
ret ıuuknvelo inin iiı;iinı;ii mii hını yapmı~tır. :Mc<•lis pnzar· ı 
zakerelori yapılarak kubul tc~i giiııü tekrar toplanacaktır -- . 

Reisicum~urumuz 
Londra Sefirimizi kabul 
buyurdular ve akş~m 
yemeğine alakoydular : 

ç -= 

Resmi daireler f" Mersine ait bir 
1 Yazı ve Yeşil okul 
clolayısiyle ,, Mutemetlerin isimlerini iş 

dairelerine verecekler 
Devletin her türlü yol köp 

rü bina ve Raır ine .. a'ılar Vfhut 
bunların tadil veya tamiri isleri 
ni alan bazı müteahhitler ie ka 
nuııu hükümleı inden kaçınmak 

maksadile ie dairelerine ıerni 

beyannamesi vermedikleri anlaşıl 
mıetır. 

Je dairelerinin henüz her 
Jila1ette teekıtaıı bu urımedı~ı 
ye bu kabil işlerin 1eri ve ze 
manı da muayyen olmadıQ'ı cı 

hetle ekseri:ra bölge iş amirlikle 
ri bunların faaliyetinden haber 
ahnoıya kadar ie bitmie bu'un 
makta veya bitmelerine 7akın 
hdber alınabilmektedir, 

rıa aykırı hareketlerde bulun 
makta te hatta istihkaklarını ha 
z•neden tamamen aldıktan sonra 
dahi ieci ücretlerini vermı1erek 
bunları sefil ve perişan bir vazi 
yete sokmaktadırlar. Bu vaziyeti 
göz önüue alan iş dairesi reisli 
ği bütün vekAtetlerin merkezle 
rinde veya mülhakat teşkilatların 
d1t yapuracakları her türlü teah 
hüı işinini ve bu isi alakanın 

ısim ve adreslerile birlikte ie da 
i ·eterine bildirmelerinin u~uı ittı 
haz ı c ı karar taştır mı ş ve vek Alet 
ierdeıı lıuou istemiştir. Bu suret 

Bir kaç gün enel tanıdık

larımdan birisi elime bir 
mecmua uzattı • Zannedersem 
Resimli A7dı • Burada Mersini 
tanıtan, Mersinin ıeagioliğini ve 
bu zenginliğin içinde yaptığı 

ileri hamleleri anlatan bir razı 

vardı . Dıkkatle okudum. O ya 
zıom tasvir ettiRi eehrin bu gün 
içinde yaşadıQım eehir olueuna 
hayretle dolu sevinQ duydum. 

Yugoslavya ve - İtalya L Yeni Londra Sefirimiz 
Tevfik Rüşdü Araı 

ı Müteahhitler bu EUrelle mu 

le mütekhhitlerin ie kanununa 
nyk1n hareketleri önlenmiş l'e 
işci ücretlerinin tediye edilmesi 
de temin ediliş olacaktır. 

Mersinin zenginliğini tak
dir ediyorum • Yalııız o yaıı

oın resimle olan tasvirlerinde 
bir eksik gördüm : Mersinin gü 
zel caddelori, park manzaraları 

yanında modern bir okul bioa
ıının yokluğunu • • v~ yine o 
yazıda Mersinlilerce pek hak 
edilenıemie bir dilek seıer ı.tibi 

oldum ; Kültür Bakanımız Ha
sarı Ali Yücelden Mersinde bir 
lise ııçması ctıleA'i •. 

Kont Ciyano Yugoslavyaya 
geldi v{, merasimla karşılaı1dı 

Ank l'l rıt, 20 (Radyo) -
Reis icümhur fsmet lnönü 

Londra Büyük e!ÇiliQine tayin 
edilen Tevfik Rüetü Arası bu 

Belgrad 20 •nndvo" 1 1 1 . B 1 . tün kabul etmiş ve akeam yeme 
Avala ajansı bildivor· d b k·ı· . r· . b 1 5 ne a ı oymuşlardır. Başvek 1 

· - 1 rn ya ıarımye nazırı e e) 1 
51 1 

k 1 
_ ı . e aeve ı ın mısa ırı u un C . . . . _ 

Dun sabahki gazeteler oibi l . d elAI Bayar, Harıcıye Vekılı Suk-
bu - k- "" maktadır. kı devlet a amı ortı - S 1 b 
.. gun u KHZete\er da halya ha, . . ·~ araço,:t u u akeam yeme· 

l'ı<ıye nazırı v, t C 1 sında memleketlorıoı alakadar ~ınde davetli olarak bulunmuQ• 
r.< n ıyanonun v 

BelPje müvaseleti dolayısilo ilk ecien meseleleri ve beyaelmile lardır . 
s~hife ve sutunlorım istıklıale Va7.iretleıi görü~eceklerdir. iki . Te.v~ık Rüetü Arasın bu haf 
aıd tafsilatla doldurmaktadır. gün deu\m edecek bu görOşm• la ı~ensı~de yeni memuriyet me 

Kont Ciyaııo hudutta beşvE> ler hü) ük bir alaka ile taldı hallıııe grdeceı?"i halnr alrnmıcıtır. 
kit ve hıtricıye nazırı Stiyaııa· edılmektA ,,.e huua p}ıı;ımmıyt ı =-= = 
~ovlç tarafından karşılunmışlır. verılmcktedır. Bu mülakat yekdl OoUor eaM 

ae vekil ve Kont Cıyaııo hnlk ğ~rine komşu iki devletin mesai Y 

rakabeden aza kalarak ie kanu 

Suriye kazan gibi kaynıyor 

Halepliler man~a idaresine karsı is~an mı e~ecek 1 

Sayın Maarıf Vekilimiz Ha-
san Ali Yücelden ayni islek ü
zeriııde biz de ısrarlı dilekte 
bulunabiliriz • Fakat biliyoruzki 
ondan ieteyeceğımiz liee iQin ha 

d zır bir mektep binası yoktur . 
Lütfü il af far ve Faiz Huri en sonra Binayı da ondan bekliyorsak ve 

Sadullah Cabirininde istifası bekleniyor beklersek medhediıen zenginli

Haloptcn bildil'ili.'Tor; Harici)·e ve Dahiliye Ve 

ğimiz ve ie beearıcılığımıı bil· 
mem ki bir kıymet ifade edermi? 
Liseye elverieli bir okul binası 

Şnmda l\fosil.ı Bekrinin kili Sadullah Onhirinin istifa hazırlarsak Maarif Vekilimiz bu 

PartiERiyn.setinden ve Lütfi ederek bnrn~·a golmosi beklen husuı;laki iste~imizi seviuQle ka 
ınektcdir. Sadullah Oa biri bu bul eder bunda aslA şüphemiz 

Ilaffar ile Faiz Hurinin do yoktur . 
tarafından e:ddetle 
tır • alkıelanın1~ I birliğinin ve sulh cereyam arzu 

larını terarüz ettirecektır. 

l l · Vat!'DAı rnya gelir gelmez Ifaleplile- Sou günlerde Yeni Mersinin kabineden çoki ıno orı ·~ 
Ravşbank d [ rin manda idare ine kar~ı is- haberleri arasında en büyük 

'J mü Ür Ü• kütleyi tnm bir zafa dii.~iir- yan edecekleri haber veril- eeviacıi duyarak memleket namı 

Hii}{fımeti 
ğünden çekildi müş ve Şehbcndere mon~up mektedir. na iftiharla okuduQum bir yazı •. 

Ç k ·ır k f' t' 1 .1 d muhaJiflori lıaroketo gotirıni~- Ş·undaıı gelen haberler Tarsusta zengilerimizden c Sa· 
e ış ey rya ı ngı tere e . • . . dık Eliyeeil• in bir mektep yop 

fena intıbalarla karşılane11 tır · . . . çok karı~ıktır, Surıyonın her tıracağıoı bildiren haber oldu. 

Bitaraflık hanurıun totbihini tehir etti 

Japonyaya sili~ ve tayyare satılması temamen men olundu 
\'aşiogıon 20 •Radyo" - • -

\ara Aun_ ~arioi1e encümeni l.ıi 1 ta lya n lar 
. flık ıemlo tehirini tensip et 

mıelir. 

\'aeiııgton 20 • Rad10" -
Ame "k . rı a Harbıye nezareti 

bir enıirua . . 
_ nıe neeretmıtur. Ba 

na aore hin b' . 

Afrihada ingiliz 
hududundq. tahşidat 
mı yapıyorlar ? 

Berliu 20 •Radyo• -
Mılli ekoııoıni nazırı li. Dö 

barla milli lıanka müdürlüğüne 
tayin edılmietir . 

Lonrlra 20 c Radyo• -

Dr. Sahlın Ravi11bank mü· 
dürlüğüaden Çekilmesi burada 

fena intibalarla kareılanmıell,69 
la kapatılmıe olan Mark ertesi 
gün dOemüeıür . 

y ır Amerıka firması 

Japonza1a1a l&Jeare Paris 20 •Radyo" - Jışmıştı . OekiJiaj fena tesir •ap 
# saımı1a p . t . C'b . " # -0aktır. arıs ıuvar gaze esı ı utı 

Dr Ş;thl Almanya-İngiltere 
arasıuda ie birliQ'i yapmaya oa· 

1 hususi muhabirinden aldıaı bir 
-==---~==~~ıı::==== hıtbere alfeu yazmaktadır. 

1 
İtalyanın Habeeistan Fransa 

müstemlekesi hududunda 1apıl f1
1

ransızlar 
dıQ'ı taheıdat bilmiştir. 

mıetır • Markın düeüeü iae Lon 
dra mahfellerinde endiee tevlit 
ettiğine bir delildir . 

Yeni banka müdürü arka 
daelarını iQtimaa tGplayarak gö 
rüetO . 

Haleptkkı muhnlıflerın 1arafında büyük bir kayna~- Bu mektep adının da cYe· 

başında Kamil Hen:mo vardı; l ıııa o~duğu ve tarihi günloı:~ıı eil .oba• .oıaoa.aını ögren.ince göz 
Bunlar Şama protesto telgraf arifesınde bulunduğu to: ıd ı ıerımdokı eevınQ ıeıaı bır damla 

ları vaıtdırmakta ve Doktor 1
1 

edilmektedir. Biitiin Surıye · yaela0parıldd.adı · ö 
5 

k 
w • c • ı u ye ı sene nce Anun 

Şehbendori •oyid etıııoktodirler bir kazan gibi kaynıyor. eani günü bir ilk mektep tale-

f ransa Hü~Ometi 
/apanya hududunu 
açmak niyetinde 

değildir 
Lonra 20 •Radyo• -
Siyasi muhafılde zannedildi 

gine göre Fransa hukDmetl l~ 
pan1adaki hat ve bareketinı 
Londraya tebltA' etmietir. Fransa 
Prene hudutlarınıo &Qılmaeı ta 
ıeplerini reddetmektedir. Fransa 
haricife nnırı Bay Bonne lı 

besi olarak Mersine girdi~imiz. 

B a 1 o haz 1 r l i Q ı ilk gün set inçle, baQ'ıra, bağıra 
L.1 okuduğum : 

c Yeeıl Tarsus, elrin Mersin, 
Adana , . 

LA7ikmıdır düıman girsin 
Mersin Qocuk Esirgeme ku 

rumu menfaatine her yıl veril· 

mekte olan balo bu sene enel talana , • 
Mısralarını taeıran eiir ha\ı 

kilerden daha muhteeem ve mü rıma aeldi . Ve biraz düeününoe 
kemmel yapılmak istendiainden eair Faruk Matizin CAkın• piytı 

sinde çok güzel canlandırdığı Vali •e Parti Baekanımızın muh 

terem refikaları balouun hima 
cYeeil• mefhumu te binleroe yıl 
Türklerin peeinden ko11tu~u ye

yesini kabul Ve hVzırlamd ieleri 9illik hayalimde dirildi • 

ne ri1asete baelamıelardır • Bu Tareuılu, içi hamiyet 
Tücca!' kulObünde yapılan ve yurt eevgisi dolu ıen1.cııu M üstemlekelerindeki 

yerli Askerleri terfi 
ettin~cekler 

T&hşldat hadudun diA-er OQ 
kısmı daglarla muhat oldnQ'un 
dan yalnız bir cıhetten yapılmıe 
lır. ltalyaularııı Fransa müe 
temlekesiııe baeka taraftan htl 

M'JI ti • 1. 1, • panfa meselesi hakkında muha 
1 e er cemıye 1 ıonseyı faza etmekie olacaQı bitaratflı 

toplırntılara eehrimiıin en müm bütün gönlümle tebrik ederim. 
taz bayan ve bayları iı;,tir~k et Yaşil Tarsus, yeeil okulu ile bu 
mekte ve hazırlıklara ~eroken muhterem yurtdaıı ebediyete ku 

p i 20 • - cum etmelerini ıhtimali yoktur. 
Rl s Radyo• - \ 

H f 1 d 
. aın esaslarını lnailtereye bildir 

a ı ce se e Çın mese ınie\ir. yardımı eairaememektedirler. 
dar 1aeatacaktır , Ne mutlu 
ona ! .. 

lesini müzakere etti Frarııa harbiye ueıareli H' 1 italyanm nüf USU 
d( ~· d . i 

111 c 20 • " 
vlll okı ferli Bskerlerio Frau ' -·-- euevre Radyo -

ı_ ız orıluauuctaki bü\üıı rütlıoler 44 milyon elli a/tı Milletler cemiyeti konseyi 
h d rnplığı hafı bir toplantıda ittl ı r z edebllrcekı . . bı·nı· buldu erıne dnır bir fakla bir kararname sureti imza 

kararname bütu"o " 1 t K b k mustemlekele Roma 2o "Radyo" _ amıe ır. onsey u aramama 
re teemll edecektir. Müstemleke 1 938 senesi souunda yopılaıı ~ıııde Çine yapılan )'ardımın de 
do 1aşıyanların harp okull ıstatietıklere FÖre lıalyanııı nfı vamını Japo., eşyaeıoa Ambar 
kabul d"I . arına fusu 44 mılyon 56 bi dir. go vazını ve bu karara cemiyete 
m \ e 

1 eCeQı de kararloştırıl Büdco geçen nen 2 mılyaı aza olmıyan devletlerin iştirak 
ıı ır. se . l . k . 

2ôQ milyon lire\ açık aöıtermittir etmesın de tavaıye etme tedır. 

Muhafaza teskilatm~a 
~ir haf tahk faaliyeti 

Balonun neeeli ve mükem 

mel olması için hiç bir eey esir 

goıımemekte ve çok eık ve za 

rif sürprizler teklif edilmektedir 

Resimli Ayın bol bol reeılli 

Rini medhetliQ'i eirin Mersiude 
de bir kaç tana cEli yeeil• bu· 
lunmasını tatmin edilemeyeıı 

bir istekle arzuladım . 
Tabiat Jeeilliği içinde yüzen Anknra, 20 (Radyo) -

Mereiııtilerin biraz da gönül ye 
Geçen bir hafta zarfında gram uyu~tıırucu maddo 25,136 şilıı~ınin fılizlenmesi içın Sadık 

ınuhaföz:ı eo~kilfıtııut7. G7 ka.- :-; ğara kağıdı. !30 'riirk lira ı 'Elı)·eşilin kararı, dıleriz ki bir 
çakçı, 756 kilo giimriik kn~a- lH kaçak91 hayvanı yakala-! baelanaıQ olsun ! ..• 

aı 215 kilo iulıi~ar kaçaQ'ı, o+ıs mı~tıa. a Avnı Mtıtlu 



. 21 lkincikanun 1939 Cunıartesi 

Avukatın11zın köşesi ; 

kuk·sorg 
eeva 

- 1 -
Okuyucularımızdan (K. H l 

1 
ııe\ i tıızminoL davası acmak se 

imzıılı nldığımız bir mektdpt ıılnlıiyetini do vermiştir. Bundan! 

YENi ı\ı\ERSIN SAYFA 2 
;--------------------------------------·--------·-------------------------------Şehir ve me .. eket habere i 110ndan zarar _____ _,_ ____ ,-: gelmez 

Malatyada kuru kaysı ve i~inci sınıf müessesererin An ' 
Zerdali ihracatı mütehassıs yetiştirme oo~k~.'ı~:ıı. biçilmez ııır 

l\'lal1st1l Geçen sene evvelki 
seı1eye nisbeter1 az oldu 

U"r•retlerı' varlıkLır. Tanrım, insan ya~rıı 
" sunu yarudırken ııormal yeLietı 

rilmiş olmak ş:ırtıle ne kadar un 

deniliyor ki: . g ) ri, kanuııeuz nieanlıların hiı i 1 
cGazetenizde, okurccularıu ! birlerine verdikleri hediye, m~k Şehrimiz Tllrkotis mOdOrlu mOsbid gıtmemesl yOzOııdeo nok 

s&n olmuş ve mbbsuı 800 bin kilo 

Bıriuci sınıf evsafını hüiı kıseden münezzeh ve rıe ıemiı 
olmıyan sınttf ınüı sseselerin ku hislerle meşbu )'aratmıştır. 
!anacakları ecaelıi mütehassıs· Çocuk cıer geçeriz, Halbuki 
lara mukabil verecekleri müta- çocuk öyle an olurki bir küçuk 
hassıs yetiştirme ücretleri hak hareketile bır kısa sözüyle bU hukuki. sorgularına, avuk~tınız tup, foto~raf ve Rnirenin da geri lüğllne gelen mtılOmata gOre \J)i 

vasıtasıle cevap verllecF-ğıuı oku isteuilebilPCe~ıni de kaydetmiştir senesinde Malatyada iki milyon 

kilo kuru kaysl istıhsal ed\lmiş 

bundan o sene içinde bir milyon 

tahmin olunmuştur. Ayol senenin kında İcra Vekilleri heyeli esas yüklere ders teriyor, ve ibre' 
kaysi ibrucatı evvelki seneden kararnameye ek bir kararname numunesi oluyor. Düu gece sine 
mlldevvcr lstokdtın yapılan ibra knlıul etmiştir . Teşviki sanayi manın nkşam kısmını göl'Op cı 

dum. Benim de şu müşkülüme Bütün bunlara rajtmen; yu 
covnp vermenizi rcca ediyorum knrıdn do Lafsil eltiğimız gibi. 

Bir seuedNı beri nişanlıyız uie11ulaııdıktan soııru, her ne se 
resmen ıı1eanımız yapıldı . Faknt bep ve suretle olursa olsun, ev 
son znmnnlerda nıeanhmla arıt lenmek istemiyeıı lJir nişanlı 

rnıın lı i r soRukluk ve gerginlik kanunen evlenmi)·e icbar edile 
girdı. Bu vaziyet üzerine, bun me1. Fakat uene tc krar ediyoruz 
dan sonra evlensek bile saadeti bu serbesıt tam va mutlak de· 
mizin dcvom edemirecoıtini sanı ğildir. Yoksa hiç bir zaman bir 
yorum. Nişanlımdan, hiçbir ma uişanlı diğerinin oyuuca~ı ola 
zeret beyıın etmeksizin kolayca maz. ' · 
ayrılabilır miyim'? Bunda kanu ::>ize son sözüm; ~udur ki: 
ni bir muhıur ve meııuliyeti mu Eğer nişanlınız da müstakbel 
Cip bir va_zifet vıır mıdırf Yoksa 1 yuvanızın snadeli bakımından 
ayrıl~~k ıçın, boşanıı:ıada _oldu I esaslı bir kusur ve mahzur uul 
ğu gıbı . n_ıal!ke~ıcıyemı m~ıraca I muyorsanız. te mazeretiniz siz 
at etmelıyını? Lutftın bent ıat cede şayanı kabul dealil~e. bir 
min edici cevalı1111z1 bekler say 1 senedenberi, hususi yeller ıui iyi 
gılarımı sunarım, feu:ı a n ı ıı d ı g ı n ı1 t e 

Cevabımız: b i r az da _ a 1 ı e t ı~ıııız 
Medeni kanunumuz, nieauh ve kon<liuize hayat yoldaşı ola 

larn evlenmek için hiç bir huku rak sı::çti~iııiz bir arkadoşıao, ge 
kt mecburiyet tahmil etmemieıir çlci bir takım sel eplerle ve his 
Nıeanlanına, iki ııırafın evlen siyatıoıza kapılarak ayrılmanızı 
IJlek için biri birine vermie ol muvafık bulmuyoruz. Bu haya 
duklnrı EÖzden ibarettir. Haıta ti menu Ozerinde biraz daha 
knnunumuı. iki taraftan birine cıddi ve şuurlu düeunmenizı 
evlenmofe icbnr i~io dam hakkı tavsiye Ader evlenireeııiz saadet 

bile vermemie ve evlenmek için dilerim. 

tazminat verilmesi evelce ş:ırl 
Hukukçu 

konmuıı olsa dahi bu eartı mu 
tebAr addetmemİŞlİr· Ou da göe 

teriyor ki kanun; iki taratıı, ku 
racakhırı yuvanın müstı-ktel sa 
adeti namıua, evlenmel.c hususun 
da tam bir serbesti vermietir. Ni 
ennlı knldıkları mOddel içinde 
de görüşürler, konu~urlar eıter 1 
bır yuvn kurmak için her ba 

kımdau nralıırında bır anlaşma 1 
hnsıl olursa o zamnn evleııme 1 
akdi111 icra edoı·ler, diye 
muşıür. 

beraber, her 

düşün' 

şeyde! Bununla 
oldugu gibi 
lak de~ıldir. 

bu hüri) et te mut 

Ne olursa olsun nişanlılık 
ne kadar çürük olursa olsun, bır 
bağdır. Bu itibarla kanun, orta 
dil haklı bir sebep yok iken ııi 
eanı boz.an tnrafın, dığ'erine, ni 
kAbın olacdı kanaatile yaptııtı 
nıasrnfo mukabil münasip bir 
tazminat vermesini muvafık bul 
mue bundan baeka, kendi kusu 
ru olmaksızın nieanın bozulma 
sından şahsan fahiş bir surette 
zerar ııören tıırafa kanun, ma 

Okuyucularımızın 

Huhuki ıorgulrrna 
cevap vereceti .z 

Sayın okuyucularımızdan 

ğördüğümüz rağbet v e ala 

liaya karşılık olmak üzere 

bu kere oldukça fedakarlık 

la okuyucularımızın hukuk 

ceza ve icra mevzuatında 

rııstladıkları müşkilatı bize 

sordukları takdirde her sınıf 

okuyucularımızın anlıyabile 

ceği şekilde kendilerini tat 

min edici cevapları 

mizde bulucaklardır. 

gazete 

Bu mevzu için gazetemiz 

de muayyen bir autun talı 
ıiı ettik. 

Gaxetemizlo avukatı sizi 
mümkün oldufru kadar sor 
gulartnız üzerinde tenvir ede 
cektir. 

iklyOz elll bin kilo lbrac olııo · 
muş ve geri kalanı 938 senesine 
devrolunmuştu. 

OPÇen 938 senest kaysi ve 

zerd:ıli mbhırnlu hava şeraitinin 

t d b· ı 1 k knnuı1uı1da taraf ed 'ıleu ı. kanlar nrasında, nnııe iııin eline Cıt 8 ı O ma llzere bir milyon uıriııci 
O it bl kil sınıf sınai müessese evsafını yapışmış tahminen beş yaşıudn 

Y z 8 mış r oyu bulmuştur oJdı.:Q"una hOkmettığim bir ç0cıı1' 
Kuru kaysl mUbayaölt!r nda haiz bulunmayan dığcr bir u iki tarafına yalpa vurarak yak 

Alman mnmessillerl bıt t ı k ı mum sınai müesseselerde kulla laşan bir sarhoşt cı n korkan aıı 
ş !I ge mt-- nılrcak her e u· .. l 

l -" dir. Fıallar mUstti• git ··ti • cntı ı mute HIS!mı nesiue korkma onc!tın zarar nP.I • mış r. -h d. - 1 ,.. mu er ıs. mule ıassıs UHta içiu mez aaue dedi. Y•ınlıırı hizasıll 
____ __, ..... ...-.._____________ aylık olarak yirmi lira ücret da yOrürnekle olduğum için ;şi 

M t h 
hazineye yatırılacaktır . 20 lira de bildigim lıu muhavere hoşı.J u a a ss 1 s !ık Ül!ret ve müesseselerin hir ma gitti. Bu mini miuı yavru 
deu beşe kadar kullanacakları bu teminatı vermekle beraber 

Yetiştirme kararnamesinde 
T adilatl yapıldı 

ecaeH mütehassıs ve montöı ıo- · tedbiri dtı ihmal etıniyerek au11e 
re ı1ittir . Bu mikdardarı fazla ı:ıiııio soluııdan sıığına geçınıŞ 
mütehassıs ve moutör kullana sorhoeun buluııdu~u tarahakl 
cak müos~eseler altı aydan fazla elini rntmuştu. 
kullanacakları her mülehassıs . Bu yavrucuk mautiki bir ı~ 

t 
. 

1 

• • • 1 ve monıör İQin a da altı mıoat verirkeu ıluiyati Ledbirı 
kusat \ Pki\letınden bıldı J 2- 1055 sn yılı ıeşvıki sana . . Y !ıra de alınıe bulunuyordu 

rilmieLir . , · k . . . . . ödoyeceklerdır . · 
• '> .. 

1
1 ı aııununun ıkıncı maddesının .... ••. ·•• • 1 Öyle ya sarhoştan bir zarar 

• <> .. 93 :-ıaplı mut~h.ass.ıs yeliş I biriııci bendınde ya;ı:ılı birinci ş J • gelmez ouun şuuru malıeııgıdir. 
lırme kaııununun bırıncı mad· e ırınıı·z Tr·caret ve Zahı"re o ı , d · . . . . sınıf evea!ıııı haiz lmluoau sınai tun as ıu a zarar \'ermek ıhL 1 

desı mucıbınce neşredılmıe olan • . 1 malı olan hareketleriui şuurlı.J 
5 ö - 938 lıırihli ve 2 8738 s· mueeseeeler Qalıeıırnıkları ecne- Borsasın.ıa b . - ,, . ı.· - ı .. . . 1 U ır ııısau kolaylık'rt bert rof 
yılı kararname, 6-1-1939 tarih uı mute ıassıe ve nıoutorler ıçın . . • . . . a . 
• r.: 938 h · -· ı edebılır · Kıın bılır nasıl uır 

h ve 2-10205 sarılı kararname n-5- tarı lı ve 2-8ı38 ı.u Da·n h ı. ı · · ı 1 • ı. yapılan 1 ru ıu etınııı colırı altınd9 nefs 
ilP, ıışa{tı ınki yazılı şekilde ta· J'lll ararnamede yazılı ücre•leri ı . h . 
dil edılmiitir . ' \tediye edeceklerdir • 1 muameleler , nı . ze ırlıreıek sarhoş bas1>

11 

• ı lsıua olmaktan ziyade kondiııe 
. . • . . . . . . . .1 uu ~ehrımız tıon ret ve za zarar verır sözlorındeki tasııf ı - 1055 sayılı teevikı sarıa 1 3- Teş\ iki snnayi rubsatnu D " . · 

b · · · b d. . . . , f • - · un u asta ır f 
yı konmııınun ıkıncı maddesının mesını hQız olmayıp da bırıucı ı hire borsıısıııdn· vur edılelıılir. ç- k- h d e 
ırıncı ru ındcı . yazılı bırıncı 1 sını sınaı muesseeeler meyanın Otuz ton çekirdekli kaysı ı sioirinın buhranına tabidir. tşıe 

srnıf eve&fını hdız olmayan sı· da bulunmuynıı müesseselerin 1 ı7 auruştaıı on ton acı çekir'İek canlı bir ııumunesi kü -k (ilB 
na! nıüeRS<'~elerindeıı birden be r.cnebf müıelıassıs ıstıhdamı için 36 kuruş 50 snıılimrlen sofun l ' kk· ı· 1 k çu .. ll 

1 ı 
. on C 1 cll t Hl ışları, bızı 1 

ŞA ~adar kullaıııl~cek her ('Clle · vekAleto vuki olacak müraca ·ılla lou sıyııh kaysi yarmacaıı 23 
b\ ıçın a~dn 20 lır ı, bE>şleu yu 

1 
rında, bu cilrntı mahalli hükü lıurus 25 saııılmden Üt,ı ton raz geçen 

631 lıoşuıı yolun keıı' 
karı ola~ıl ıu~n her bi_J i için ~Y ı metinde_o tevsık ettirerek alaı.::ak s~rı k.a}' Bi yar maı;ası 23 kuruş rında ııöbe\ .bekliyen foytonı.ıtl 
da beş lıra uorel tedıye edıle .. lnrı vesıkayı müracaat istidala '7 . ı sautınıden ve otuL ton aua hayvanlanlaıına çarpup ny~kıar 1 

cf.ktir • ' rıoa raptetmeleri thımdır , dolu_ bu~d ıı_yı 4 kuruştan mua ailına YlJ~arlnndı Bu sükutu g6 
4e gormueıur. 1 ren kadıncıığız, hoy diye küçıı~ 

Adana horsıı::ıada: bir tıes çıkardı ve yoluna efil 
Kle\ landrn 10 kuruşla 42 v:ım elli. Onun heyecanım zeP 

!kuruş 60 santim pıulnk 34 tedemiyerek çıkardığı çıjllıtT' C. I-1. P • C. H Partisi 
kuruş 50 santimle 37 kuruli ara alay ve~ ı · b. ,,. , · "ı e. • yapan ıraz urı>" 
ı;ında kapı malının 37 kuruş 25 dan 8 
sa.ntımdırn alınıp satıldığı gelen geleıı v_e kılJ~ları insoıı 
haberldueıı aulaşırnışLır. benzıyen bır kaQ kışı ıkide bl' 

de kadını taklıt ederek flgıeıı 

Comişerif kamunu 
1 
Mersin ilçesi hafta· 

ve ocakları /ıh toplantısı 
Cumhuriyet Halk Partisi İki köu/ü kavga miye haşladılar. Ne dersiııiz ço 

Mersııı ili mutat hafıalık toplan J cuk bir iki kır ı·~ arkaya b1:ıkll~ 
tılurıuı fdpnıış ve ıuuhtelıf ka I etmişler tan sonra annesıne iş•e huulııf 
raı lar vormieıir. rtan zarar gelir anne deoıl'ı 

f/arS komitesinin 1 ~arsus (l~us_ut;i) - mi ? • · • 
• d b • k Uwo koyuııden kııhvecı ı H. Dayı 

yertn e lT ararı Me:1met ıle ayni köyden Kerim -~~~---~~~~~---"-

topı lantısı 

Hare ko;i~ Etili 25-30 bir hi~~ ) üzündoıı kavga etmiş· y 
her alrnmıetır. kız ve kadının Halkevi himaye lor ve ~1tılıınet Korimi bıışıudaıı ll rttaş ; 
~-==~-==--==='!!!!!..!!!!!...~~="'-~- sindeki Emin Aliuiıı biçki ve taşla aA-ır suretle yaralamı~tır. 

Çocuk eıirgeme kurumu dik i ş > ıırdunda ders almalarına Yara aQ'ır olciu~undnn mec Hava tehlikesini Jii' 

Bu gün Halk Partisi bina 
ı:ıında Cıımı eerıf kamununa 
bağlı ocakların ıetirakıle bir 
toplantı yapılacak ve bu loplad 
tıda Parti kamun ve ocak işleri 
le üyelerden yardım parası tah 
sili hakkında görüşülece~i ha 

tubatıo ikinci ıünö a1'şamı ve bunun için de yurda arda ruh Merı-in memltıket hfl ıauesı 
bir müeamere verecektir. otuz lira verlmeı,ıine karar ver ne gönderilmiş ve yaralayan da 

şiin ve ~u1 umu na 
_, 

mietir. adliyere teslim edılmiştir . yardım et. 
=====""-------~~~ 

sapa sardı. Siz kocalarınızı kıskanıyorsunuz . 
fü:ılbuki biz henüz evleümemiş genç kızlarız en 
do~rusu peygamberli{te kızlar leyıktir. 

Kadınlar · Pek doQ'ru, muı;afık . 
Günsel • Fakal n sıl olur ben peygamber 

miş değılim. Fakat bu genQ kız peygofl'llı 
olurs·ı derhal biyat edeı iın. Koklaıımış ç:çeklilr 
ne de olsa kokusu az olur ve biraz pörsüı:ıJ~ 
bulunur . 

26 
Kocalarınız üzerinde tesir icra ederek pey· 

gnmberlı~imi onlara kabul eıtirmelieiniz. 

evvelA güıelli~imi öğmekle başladı, bu fena bir 
eey dfl'il ki. 

Bır başka kadın kocReına • Haydi aen de 

olalı on dakika bıle olmadı. Ben size rabbın 
emirlerini lııldirmedim.KorktuQunuı şeyleri ber 
taraf edeceğim, emin olun. 

Günsel • İşte s ize allahın ayetini okuyur1'
Aşlaumış ıığRÇların c;iQekleri daha güzel ve d6 
kokulu olur. Meyvelerı daha sulu, daha Jezıl' 

ve daha fazla üsareli olur Ham meyve hast~ 
~111 anasıdır • 

Kaciınlor . Pek doılr "Her kadın kocasına,, 
haydi onun penramberliQiui kabul ediniz 

Erkekler - Zorla mı. 
Kadınlar - Zorla ya. kabul elmeyeıı erkek 

bizim kocamız dejlildir. Sizdtı bize ayni yolda 
yürüyorsuouı. Hardi şimdi ona biyat edeceksiniı 

Erkekler · Şevketli kral bu feylezofları ner· 

den getirdiniz. Basımıza bir püskül.lü bela açtı ı 
nız. 11Bir erkok Günsel adındaki kadına biyat 
için yaklaşır,, 

Erkek · h hayan ((Ünsel aıı ııe kadar lutuf 
k r bir pernambersiuız. Allahın uuru Qzel yO 
z.ün02doo, ışıklı ııözünüzden, kalbime akıyor. 
Bakıelarınız bana ayrı bir ürperie veriyor 

Bu erkoğın karısı • Bu nasıl biyat. bu bir 
iUihi aek<lır. 

Oünııoliıi kocası · A, vullnlıı hou tıuna gole· 

mem • f 
Günsel · Ne var ki kocaeı6lım . O lJıçim hirat,; 

Jar bifatlurın eu iÜzeli ve doaruaudur. Biyata ' 

Günsele blyat et kocacığım. 
Erkek - Ah, Günsel siz ne kadar iyi pey• 

gambersiniz, 
Günsel - Teşekkür ederim. 
Erkek · Dudaklarınızdan çıkacak her emri 

<.·anla, baela yap:ıcağım . a~n sizin en sadık bir 
Unıınetiniz olnoa~ım Ölünceye kadar sana köle 
lik edeceQ>im. 

Karısı • Senin ne söy lediA'ini kulaRııı i@idi 

yor mu . 
Günsel - Soylesin hemşire, bunda kızacak 

ne var ki. 
Erkek · ::5aoa peres\le etmekten bJyük haı 

duyuyorum . 
G~nsel • Teşekkür ederim 
Karısı • Teeekkür edersin ya, Bayanlar ben 

sözümden caydım. Bu böyle devnm ederse pey 
gamber bayan kocalorımızı elimizden muhakkak 

ntacak . 
Kuclıular • ~af.il edelim dersin. 
Bır ien~ l:m. • Bayanlar ilk hamlede ioler 

J{adıolar • Hayır, hayır bir genQ kız pey· 
iamber olsun daha iyi. 

Günsel • Nasıl olur bayanlar bunun imkdnı 
1ok. Peygnmlıorleri allah tayin eder. Sonra al 
la hın gad nhııı n uğrarsınız. işte size bir ay ol 
okuyorum. Genç çe evlenmemiş kızlar maddi 
hayatda evli kadııılnrıı naınrao acemidirler. Bil 
gieiz bnşın zalııne .lııi ayak çeker. 

Geııç kız • Sen 1111 bıliyor un ac&lıa. Ben 

05yle bir yürurEIPIO bu hususdn sonderı fazla 
muvafık olurum. Rou birisine bakarsam ouu Lü 

yiilerim . 
Günsel · Tuıırı lıüyücülm i ceh nn~mde )'aka 

calrnr. Boııi dinlo~ ıu nllııh uıyorkı geııQ kıt kal 
bı engin deniz gıbıdır O kallı fırUna, t ı1 !unlar 
la doludur. Bu fırtınııya ıutulanlar ·çın kurtuluş 

ümidı yoktur. Genç kız kalbiııdtı gizli ölkeleriıı 
·müzıç hııyalleri vardır. Onlardan kendıuizi mu· 
hafaıa ediniz • 

Soytarı • Onlıırın hanılleri günı>ş gibi parlak 
dır. Baran ben senin peygembNli~ıui kabul et 

Soytarı • Bayan Günsel ayet diye "okudol0 

dolmaları ben yutmuyorum Bir lahza ıçın sil 

lıiyata mecbur olsam bu ancak kara gozıe' 
içindir Lütfen bana mucizen rıedır onu gö~ıe1 

E rkekler • Brnvo soytarı oldun olalı bir 1 

avhıdııı. Muci1e isteri1. • • 
Giiuael · Fvkat bütün peygamberlerın rıı 

zeei olduğunu biliyor musunuz. H p inın ıJlıJ 
zesi rnr mı idi 'l 

Suyt.ırı • Oısuıı olmasın biz mucıze isLiyO 
dcğıl mi arkadaşlar. 

Hep erkekler • Evet biz mucize istiyoruı 
Güıısul - E\lıl brn ı ııı muoızeleılnı göılerıı!

İQllldedır. Hnydi gelıu gözlorıınıu içiuu dık"' 
bakıııız • 

Soytarı Güıu:elin gözlerinin içine uıı~ 
11Eret, lıu gözlerde mucıze dP~ıl, fılııe, h lfl, 1 ~ 
dalgaları hirblrini kovalı) orlar SPn yRlıuıc• r 
peygambersin, senin cezanı kral hazretleri f 

melidir. 
- Sonu Vttr -
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ANKARA 
Radyosunda bu 
günkü program 

Dünya~a Heler oluyor .. i LAN il AH 
lçel Def terdarhğm~an içel Def ıerdarf ığmdan 
Kazası MahaJlesi Mevkii Cinsi Mikdarı 1-Acık arltrurn va konulan: 
Mersin Nuıratiye Demiryolu Tarla 2890 M2. D k.k• Ç • ı. · '"'l T" k " · Uğursuzluk 

Türkiye Radyodifüzyon getiren şeyler a ' ı ırçır ve neualı y••g ar ur ' :ınonun 
poıtefarı, Türkiye Radyosu 1 Muhammen bedeli Kimden metrük olduğu ~if'kt>lİnin hazırıe) e olan 58881 lıra vt.rgi lıorçla-
Ankara Radyo 'J ~-- <*"" 433 Lira 50 l<ı • (Koati , Anntastan) rrnın öıJeıımemfSİnden dolavı ipotekli bulunan 

su. Amerikada buyuk bir ti- J 

DAL<1A UZl.JNLUGU caret müessesesinin odaların HUDUDU: Şarkao hark garb~n Mork delağ şimaleo Fuat ve St>Zar ş .. ş tlİ biraderlere ait üç ~itadan 
169 m. 183 Kes. l20 kvv da şöyla bır levha vardır; Demiryolu ~raziıi c~nuben Necmittin tarlasile mahdut, ihart•l ıemiu keıll dtığirmen, ikinci ~alı Daldkin 

T. A. Q 19.74 m. 15195 Kes. Eğer başınıza felaket gel 5- L ~39 giin ve 68 No. Ju karar Ja ıııiilkıyNi taksimdlı, iiçli11cii katı Elek dairesi ve garp dhe-
20 Kvv. T. A. P. 31io m. mesin istiyorsanız aşağıdaki PPŞİO satılmak üzre nıözayfide)e ~onuları yukarı . tinde makiue ve leferruat uairtlsi, şimalirıde pa-
H465 Kes. 20 Kvv. · şeyleri _yapmnyınız. Bunlar in ıfa hudut vP. ev~c fı yazılı bir parça ;.ayl'İ uıflnku - nıuk prf>Sesi nrnğaZ<4SI ve arıl;ar ve bir mikdar 

c.u.martesi 21-1-939 sana 1ugıt ig.~t~rmez. 1 un ölçüsü 28~0 meı re murabbaı olduğu halde_ ğa havlu, iiç ahu r ve fevkani dört odalı ev, tahtan i 
ı.:t,80 Müzik (operalarda Pı) kika ş ~·1•zın .. ~şına on da- zeıelrede y:nıh~llı.la 1890~1. ıuurubhaı olarak ılau ıki )'azıhaııe. )' ağharıe, iplik, makirıe, Ç~ltik, Çır-
140o s~l8t '" geçg . me)ınız. ı·ı il.., l ld ._ .l •J .. k '· l l 1 . k 

• l • '-'J~ns, meteoro· 'l fşı· . . d k"k +luı nıış o ı 0~11 an :ışı ıgırıuan yPnHıtın l 5 gtw cır, tenr · P, sa uuu ıanr, •uz ıarıfl\'l ve ma ·ar na Jo' 1 b ~ - nızı on a ı a ev .... • • • 11 ıa erleri vel bırakıp gıtmeyiniz ruiiı!tlPtlt~ ruiizayed .. ye konulmuştur. 6.2.939 tari- kısmını h:•vi fahrıkanın lauımı, makine alal ve 
14, 1~ Türk milz •ği . Pı. 3-lyice düşilumedeo bir lıi ru~ miisatlı f pHZH rltısi giirıii saat 15 de siiriiltın ! ede va tile hi rHk tP ve lMlısili emval kanunu lıii kii m 
14·4 ·-.ı 5,30 Müzik (opPret- işe başlamayınız . p~hı.~r hadıli layık göriilltüğii takdirde ihalei ka lerine le\fıkan (\lüstecir· ()akik Çırçır falJrikası-

Jeı~;~0rıı~ müzikleri· Pı.) 4-Müşteıinin adını yan ti~· esi )'~pılac:ığından l:ılip olarıhırm yiizde 7 bu- rıın icar mukav~lt>name ve zeyli hiikiimlerine ve 
17.35 Pıogl'am lış yazmayınız. çuk lt'nıinat a~çularıru nıiistashilıen o .. fterdarlık- ŞPraile göre icar hakkı İulifaı mahfuz kalmak şar 
ıs: ., o i~~~k~~:~~ sa.ati Pi.) 5 -Kahahatı başkasının ta nıiittışekkil komisyona miiracaalları ilAn olunur Lilt') satışa çıkarılmıştır. 

kürdili hicaıkA f 1') (ıncesaz UstUne a~mayınız. 21-24_27•31 ~ - Muhammen bedeli: 266046 !iraıhr. 
19.15 saat aı;an:s' t 1 •6 -Bır gün içinde Uç ke- 3-Bu işe ait evrak: satış ve artırma kaimesi 

.. • , me eoro o· re hıddet et e . . ı· ı a" n r 
11 haberleri ve ziraat borsası. m yanız. ve le errual1. 
(fıyaı) 7-Altı saat çalışıp sekiz Mersin Ticaret ve Sanayi odasm~an 4 - )liiza_yed.-1: 16- t-939 tarihindf.n 6 2 939 la 
. 19,25 Konuşma (dış politi· saatlık Ocrot atmayınız. rilıine kacl~r 2 l giin mnddP.ll~ dtıvam P<IPcektir. 
ııe h~diselnı) 8 _-Tok karnına merdi· Sicil No. 1133 Sınıfı; 4 l ihaleyi evvt'l \'e~i 6 2 939 ıarihine lPS tdiif eden 

19,40 TUrk u ·-· ( h venlerı hızlı çıkmayınız Mersinin mahmudiye mahallesinde !Of nncU soksğında . .. :. . .. 
r m z•g• mu tea K · . . . ptizartes• sunu s~aı. ı 4 tıe ıc~ı vııa,· ~l• ıdare he-
., okuyuculardan şarkılar) am~OÇ l•raltnJn J 27/A No. lu evde ot~ran T. C. tebasından olup Mersıııın . . • .•. . •. • .. 
1. Zeki Mehmed ıığa. Ferah· 4 il 8ul ~uhmudiye. mahallesın~e 92 No Ju sokağında 17 No lu yo ) t'll lHraf.ırıclar_a ~.Hpı!ac ,,kıır. . . .. . , -
• nak peşrevi. Resmı gazete ~amboç kra rı kanuni ttcaretg~h. edın .. erek 1.t.939 tarihindeoberi pera- . 5 Ar llrnıa ~ a ~ı r~l)llıufl ~ ıçrn Y uıde 7,5 .~ıısb~ 
2 aLem'i-şarkı: Lerzan edi, r lırıın adını neşr~ttı Yeryüzün kende manifatura ışıle ugraşan bay Adil Demir ticaret Ulka tıude VP, arlırnıa, eksıhıuP, ılıalP. kaııunu fıukmu-
3 - T~ul>uri Cemil- Eviç şa/k~. ı ~e bundıııı ~lahıı uzun isim hını noterden tasdikh getirmesi üzerine 20 -1-93!J tarihinde ne t~ vf ı kan lPIHina t v~ril m~si laztnHhr. 

Bır nigfth ile ltalbimı l )oktur. İşte. 865 numaralı sicile tiuaret kanununun 42 inci maddesine ' 6- Bu hususta fazla mahiıırnt almak islİ-
4 I-! l • p,e Bah Sa d l P s· - ·1 d"ld·-· b"ld' T ' 

• 8 k tllrküsa: E veda dost . . m 8 1 rea 1 gore kayıt ve tescı e 1 ıgı 1 ırı ır. ' \'~nltırin ic~l idare llPVf-lİne ve Otı(lerdarlığrna 
del i, sovatmonnon Ş ımşekrapong • .. • . • • 

5 . LAı.ıi - Uşak şarkı· Ne'e H&!'İreah Barmintor Fuvanay Mersin Ticaret ve Sanayi o~asmdan muracaalları ıl:\n olunur. ıs-2 ı-26 · 31 
ı;ektıın rıtıler. ' r r Kraykeofd Sulalay Pres Şan Odamız ticaret sicılliuiu 297 No. sırıda 

6 • Raif - Kürdili . 1 Krong Kampüşea Tıppedey. ve 3 I 
kı; Ren i r h hıcazk~rşar Bu uzun isımli kral çok iiııcii sımfınıla kayıtlı manifatura işile mt>şgul 

7 g u sarına daha ut . b' . C 1 . D . d . . L A H 
• 
1 · Osnıan Nitıad ı.ı · m eçazı ır ımza atı ema Pcldm emır o ava verdıfii 20.t-939 tarihli 

- l ıcazl ar y . s d 1 ~ ~ 1 

~;~;.~~';:~ U711 k '.an b .. k. Ol 'sie~:.~:en i va ng. İSi ida i iP. sö~ii . gp ?er~ işi ili. :: I · ~39 la ri lı_i il ıiP.11 iti b_a 1 Mersin Orman ~ölge şefliğinden 
8. ı. .. ylu • H nahat özdeııses Ancak bunu tevazuund:ın ' r~n L~rkrllıgını hıhlırmesı tıZf.flfle aynı tarıhle sı Ga · rı· at 'Ul uuhan1n1en vahil fi vatı 

ICazkrtr şarkı a .,. • 1') k 1 j ' • d" "ld" ..... ' )A 1 ~ lU )ı lll J 
Nerdesin nerde · 1 rnı yapıyor. yoksa asıl adını cı ıne ışart--l ~<ıl ere l\ayı ının uşu ngu ı üll Oı U· i MJ Cinsi Lira Ku. 

9 · leır:i • IHfııhan ş:~~~ -N tam ~la~a~ yazmağa imk~ıı ol nn r. 50 OÔO Gök nar 3 70 
aşkınla kUI Old arı matJıgı ıcın mı? • . . . . . . . . 
10- Rlhmı l f ':· , " Mersı'n Tı'caret ve Sanay·ı odasından 1 -- ıçel v ı layetının ~·~rsrn ılçesının Evcili kö 

me beyhu~e· 1;i;a~arkı: Et- Güven . . . ) 'Ü civar1111\a Ayıpırıara ormanınd:uı 50 ~13. gayri 
Okuyan: M s· t s . Oda uıız tıca rt>l sıcıllırıın 11 ol sıra numara 'ı maruu l Gök rıar :.g;:ıcı satışa cıkarılruışllr. 

ahmut Karındaş 100f 8 0SY818SI . d .. .. f ..1 k t . 1 • H. N ydik. ::" a v~ 4 nr_ıeu sarıı ırw~ mu_ ayye. ve . mus.,cc,. ,. 2 --Bt'lıer ~lc'.S. rnulıamruen bed .. li 370 kuruş~ 
11-Asını- flıcaz şarkı: Her 

0/o 10 lratlı Aile sigortası ·~)' lt>cım flVI kollt>ktıf şırkt'tı,, salııplt>t'ı ı\ldımet 1 lur. 
zahmı ci gersuıa. hakkında bir misal Ah ı\)·dın VH llanıcti Karıık söıii gflçen şirketi ı 3 - Şartname ve mukavelenanrn proj?.lerini 

12 
• llalk tUrkUsü ·Ay doğdu :utsıı.L L l ~.938 la ri h i rıd~n İLİ bareu foshelli kl.-riu ı ıaolei'-. görnı~k isli yenlerin ~tersin Or. bölge şefliği ııe 
hatnındımı 30 yaşında bir kimıe 25 se .. I 

13 llolk türkü u. . , ne müddetle sooo liraya sigor· ı.ieı.• musaddak 24. l ~.938 tarih ve 7204 .8~8 say.'lı nıuracaa~ arı.. . .... 
lum oyl Kaıanfıl O) ta olursa bu müddet zarfında tt.sıh kararnanwsini 1 ı. l.9a9 tarifı'i ısuıtalarıle 4- Satış 23-1 ·939 P. erlesı gunu saal 14 de 

um her sene 193 lira ücret -d · 1 k 
Çuldnlaı: Vecihe, C Ko- Sigortalı vadede hayatta o ~r. bildirmeleri iiıeriue 1 ı. l .9:9 lar lıirıde sicillerine yap1 aca .. tır. ~ 
zan, R Kam. I sooo lirayı bizzat alır. Sig-or~:~ işaret edilert> k ka yitlerini n d üşiildüğii il An olu uur 5 - Satış umu mı olup açık artırma suretile ~ a 

20.30 Temsil: Per Günt (ya. h vadeden meseli sigorta ol- pı'&Cetklır. 
zan; Heinrick lhsen) duğu vadeden bir •ene sonra M ' J' l S ' d J 6-Mnvaklat leminal 14 liradır. 

(Türkçesı Seıııha Bedri ;:~:~a;~:~:~ aileıi aşatıdaki ersm IC8fB ve anayı 0 8Slnu3n 7 _'falipltıdrı şarlrı3ıiiede yazıh VPSİkaları ge-

(G~kni ı) Sigortalı meblağın Odamız tic..ı rr. t sicili ırıi n l 104 N o. sın da v~ 5 ti rmeleri tazı rudı r. .. t 1-14- l 7 _2 1 
Orıh1 j; Ekrem Reşiı) % ıo u derhal .. lira 500 ı ioci f!lfltfırıda kayıtla Ali Rıza Alır odaya verdiği 

R~aılyo kUçUk orkestrası re- 24 •ene muddetle ,,.O o39 ·ı ı· . 'd ·ı .. .. . .. !J 
h ~ a I v tarı l 1 ISlı a 1 e SOZll UP~P.U ışını oO· J J-

1,30 Saat, Esham tahvilat ~, sene sermaye- ,., Y 
kamhiy , nın % 18 irad ola- 938 larihiııden iLibaren terkelliğini bildirmesi iize 

2 o - nutrnt borsası (rlBt rak;.. 500X24 - 1"000 . . ·ı . JI 1· . k d" . 
ı.~o Müzik [ıcocnıc orkest v - 1. ruıP. ayııı tarı ıle sıci ine işaret e< ııerP-ll ay ının 

ra - ş f N ade gelince si· l" ·· ı ı ·· - .. · ıA l 
1 V : ecip Aşkın] 1 tortalı meblit 500 c uşu t ugu ; <ın o unur. 
- ııalter Noack • Romantik 

l vertur lira 17500 
2-Fried ~ Sigortalı nıebliğ, ancak 

&iter _ RUya . Ke sigortanın vadesinde, sigorta- 1 L A N 
man solo v h berhayat ise kendisine, ıi· 

.'?-Valter Noa:ıc ~r;~ tr:. için sıortalı vadeden evvel ölmüş Tarsus Vakıflar memurluğundan 
leri. Y ık aye ise hak sahiplerine tediye Hedeli 

edilir. 

i L A H 

Sillf~e Bele~iye Riyasetin~en 
Kasa ha mızın P.I~ ~ lrı k lt·sisa tıru ~saslı bir su

r~lle islah ve lPvsi Ptıuek iizrP projı··si )'aptırıla
cağı ud<Hı la 1 i pl~rin Ht•letli ye reislıği 11~ mlirHcaat-

ları ilan olunur. 4--1 

22,15 r<onuşına ( H fta•ık MÜMESSiLi MLu
1
_h
1
•
8
ammKe.ni Mikdarı 

P ~ ~ DönUmü Vakfı Nevi Mevkii Mahallesi 0;1.~ 
4

·_utus.u)_ Vrısfi Orgun I 3410 00 62 Tursusi zade Bah<:e Hanım köprUsU Eski .. 
. · • ' MUzık (dans plaklar) öıııerlı =:llUll{UlfRIDUlm•!•(o!••)lmmllllliili~ 
23.45 24 Son aj1n haberler·ı puru dün limanımıza gelmiş 1 ~~0000 00 35 HUseyin pş. " Döoilktaş Tekke M. ,~ iBi 

ve yor·ır k. 00 .25 Hüsne hatun ,, ., ,. flij r u·· r k Hava K o 1 ı program ve tüccar eşyası alarak ak- 750 oo 25 Cabbar zade .• köy ıçi Şahin köy 0 urumu l'i 
şam barak et etmiştir. v f k 1 1 • • ı. d ı· 1 r• f8 

l·ıman H L 1 . Bulgar bandaralı Balkan . ··,~ a :lr ı t ~ u }t ru a .~aıt'V" ıı lutıt ., ı _nnı ıauıuıe O b .. .. ] p. O uer erı . 1 .. k b nl VP. akı ları \' :JZtlı dort ~ıla )a IÇP.nln miilki~· ft 0 llYll { ıyangosu 0 
vapuru çımento ve ur an- l · ~ .. · · · · O . 

Evvel~ü . darala Sakarya vapuru kömür r l PPŞlll sa•ılrııak uzre l 1 1-~39 larıhındtırı ili- O 4 üncU keşide J1 Şubat 1939 dadır. -11 
gel•n D . bg n lımanımıu ve Malatya ve Demirtaş mo· hart>u oulwş giiıı ıuüıldt'lle muza~ tıtle~· ~ ~011111 • @ Büvük ı·k • 50 000 1· d !! 

enıı anlun E .. .. 1 t 1 'A k .... A .. .., - ~ 'J ramıye ıra ır 'MI 
vapuru getirdjV• rzur~m törleri gaz tahliyesine devam nw~l•ır. Vt! snrnı .... pt>~lt·r liH c 1 Ji:l\I g H'll un:.ını~ B d b , . . . o 
cariyeyi,. gı eşyayı tuc• etmekl d' l f b• ı..... 't takdirclP. 26•1 939 J•PJŞ.,ftlhP. .trİİrıİi Saal Jf> d~ ılı IS UD an aşka 15,ooo, 12000, 10000; lıralık ıkramıyedQ 

~H<arnıış ve b' t f e 1r er. n ısarNr• aı 1 , · , l"' • Ol rl 2 . . . . .. w 
tan da Zuhur d ır 81.~ üzüm yüklemekte olan Türk ı .. i k:il \'tıl••ri \'aJHI · cairırıclan t:ılip olarıl~rın \'ÜZ 1f> e e o,ooo ve lo,ooo lıralak ıki adet muk6fat vardır ile 

. . e Ctl eşyayı tuc b d . . l°"' • • Yen' t r t b' b' ı k . t ' k .• 
carıyeyı alnııştır, bu ü ı· . ~n. ı~ala Kurtuluş vapuru da 7,5 l•• nıin~tl ır·ırıı \'allrarak Tarsus vakıflar idaı't• ~. ı er ıp en ır ılet aııra ıı ırı etmeyı1ı51 

d g n ıma ışını bır . ld - d b - .Nıbm 1 t . . s· d . d (/P:ı nımız an ayrılacaktır. ·n li~rmış o ugun an u sirnlı-"-i ~OnıİS\'oııuu~ ıuiiracautları ilan olunur, ~ " e meyınız. ız e pıyaogonun mesu ve bahtiyar@ 
ltalya bandıralı Zudi ~ k . •nımızdao hareket e· • 

9 
... S l Oları arasına girmiş olursunuz. @ 

va ece tır, lw-IO l ·2 000000000000000*00000000@0 
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YENi 
----·------~--""""""- ------------

• e n 
Cenubun en çok okunan ve tutunan gazete idir. 

içten ve Dıştan günün en mühiın ve en tnze haberlerini 
YENİ :M:E R.SİN DE BUL UR.SUNUZ 

Gün 
• 11 1 llıh f<Jsılosız inı;şarın 

yenı e il 

da m:uı al fohi)1 Etin.i holl.tCJn 
gördüğü rağbete borçludur. 

• • 

izin Garetenizdir Dertlerinize dileklerinize YUU VE 1 l\l • 
ER i sütun lan açı~tır. 

• • • 
kuyunuz ve Okutmı-VE 1 E 

y çalışınız. 

• • Ta a a 1 ucuz 
v 

En yeni 
Veni 

KİTAP 

ÇO 
• 
1 

apar. 
çeşi li harfleri 
tbaasında 

• 
1 • 

GAZETE 'VE ~O~UA 

rabı 

Resmi Da:re ve Müesseselere ticaret~anelere ait ~er çeşit Def terler 
mat~ua fatura ve stire en nefis nir tarzaa ve ~eğen~irmek ş rtile yapthr. 

Evrakı 

Hariçten yapılaca siparişler kabııl ve tezelden gönderilir. 

-. . .. 
SIHHATİNİZİ K.OR..UYUNU-Zı 

- ~'J ASIL JY.!I 

KA 
SULARINI 

Sıhhat ve fçt~mai Mu venet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görli nli : Beırab Kale\İ)t~L: "lto ~nı· St•ya sarfulunan N. lo 

aenk 
Koku 

Hf• nk~iz 
Kokusuz 

Latif 
Tt•aı iil; Mutt'dil 

uıikdara,, 0.2 m3. 
1fleu u "wlllik < t-rfll'f ~' "Fransız,, l 5 

Cz\') maddt•ler ıcın sarfoluırnn müvt~lli- . 
· diiHıumuı:1 litrc>de o.4o mgr . 

Sülfat "SO 4,, lilredf• 0.0033 gr 
Klor "CI ,, ,, 0.007 4 

ilr' l '' 1
0 3,, ,, 0.0040 

l\itral " o 29, vok 
A uaorJ\ ak ''NH3,, Yok 

F~rınin t>ll ·011 usullerine riayt•t d~rt k k<ı) ııadığ• ~·eriııdP.11 iLıba
ren , .... rnıs)or a ~adar içi kc.&lct) lı kalvaoizlı l orularla içi m~rnıer döşeli 
bPlhırh~vuzl~rH döldilruP tedir. Or d 1n (1 

l Lnitun Fizıki v~ ~ımyevi 
P\ "afını uıuh.ıfuz·• E d• rek \-fl tıiçbır uretlP d rlt'ğcıu·\dt>u husu ~j kim .. 
)C1~·)r inııze \itl .\dana Sıhh· l ,tkaulığu ın la. in Ntı~i Sıhhiye uwmu
r o hu·1.ı ·liJ rrnda ıi· m· ca nul Jr 'e v• gonl h .. \ Y :\DE .Ji 1 su) u ile 
~ ıL tıc ıkt~n ~onı·a dold ı ulma la ve : ~ızları Sıhha urnmurt{J l rafm
<l ı ı ühiirleıwrek ş~hriı ıize gelrnt-kle-diı. 

Yeni 
• 

JOrsın 

• 
Basırnevin~e basdnuştı 

• 1 

MRH~fN 21 ikiııci kanun 1939 

' ~~~~~~~~~~~~ 
Nisaiye Opr:ıtoru ve Doğum M ütalıassısı ~ 

DOK.TOR. ~ 

A.-Vakup Aslan 1 
Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomah Almanyada tahsilini ikmal etmit~ 

1ftll Hast{l l ıı rını her gfın8- ı 2 1 fl - ı S e kadar kabul ınuayene~ 
l!::: ve tedfiVİ eder. 111 

ADRES: Mersin Bozkurt caddesi İfil 
Yoğurt pazarı No, 1 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

D 

=-- o - .:;:_:; f; 'ı Tarsus icra memurluğun~an 
i~ Bosya No 939 - 84 

• 'ı Tapu No. Tarihi Ciosi H. MM. Kıymeti KöyO 

Ecza nesi 41 Nisan 926 Tarla 3. 336Y,792 H. rı 2:!0 Li. 8alt• 1 

. Hududu: Şarlian Ali çavuş tarluı G, tarikiaın Ş, b•" 

Sağlık 

• G• •k k ,ı 11 mebmet ağa tarlası C. Abdulkerim ağa tarlası Mersm umru arşısmua . üç bissa itibarile bir hissHuıa kadimen ve bir bi11asıo,• 
teferruan ki iki bissa itibarile iki his.aıına Abdillkericn O 

lu Abdullah ve bir hissasına biraderi Hamza talebindn, 
4~ Nisan 92ô Tarla 9, 19So,24 H, rı 270L Baltala her nevi Avrupa, . 
Hududu; Şark~o mulla Bekir ve Nefise G. tariki am Ş· 

mulla Abdullah ve biraderleri C. basan oğlu ve Nefit' 
oğulları tarlası. 

• Hissai meıkiirun beş hissasıoa teferruAn ve fı hi11a1ıo• 
kadimen ki on hi4'sa sına Abdülkerim oğlu Abdullah ve btf 
bis!asına biraderi hamza 

Yerli eczayı tıbbi- I 
" " ve müst ahzaratı 
bulunur. 

Alacaklı: T arsusta Hafız Ragıp 
Horçlu; Baltalı köyünden ölü Abdullah veresesi 

Y[ HiM[RSiH 
Nüshası 5 Kuruştur 

Biriuci arıırnıanaıı )apılaeağı ~er, giiu, saal. 
2J·'.Z 939 Sa 1 ı saat B - ıo kadar icrada 

ikiııci a-tıruı:ınıu ~'Cj J.lf fi <~•i(ı )'Pi' giirı, s,ıal s -3· 
~;) 9cars.ımhı saat 9-ıo ~adar T~r~u~ icr:ı~ıudı• Abone Türkiye Hariç 

\ 

Şeraıı I için 

Senelık 1200 Kr. 

Allıaylık oOO 

Oç aylık 300 

Bir aylık ıoo 

iı;in 

2000 I< 

1000 

~IJ 

vo:..ll r. 

Resmi ilinatın satırı 10 
Kuruştur. 

Fenni Sünnetçi 

Sıtkı T annverdi 
't r i , p, ağı ı~ız sfıraııt>l 

~apar. 

fa~ İf' ~ocukJara p·u«t sız 

Adres; Taı·suı:ı puşa ga-
zir.osu karşısı 

Vurtdaş 

Kızılaya 

1:_ tıbu gt.yri menkulQn artırma tartname1i 21-1 - 939 taribl' 
den itibaren 93 9 84 No . ile tauuı icra daireainio muayyen ııu111'' 
sında herkeıin görebilme1i için açıktır. İlanda yasılı olanlarcl" 
fazla mıı.IQmat almak iıteyenler iıbu ıartnam•ye "'• do•11 

oumarasile memuriyetimize mQracaat etmelidir. f 
2 - Artırmaya ittirak için y~karıda yanlı kiymetiıı yoade 1~ 

oiıbetinde pey veya milli b 1r bankanın teminat mektubu t• 
edilecektir, (124) 

~ - f potek sı&bibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifB~ 
bakkı 11\hip~erioiıı gayri menkul Qzerindekl haklarını huıuıile I• 
vıt masrafa dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yit,_ 
gon içinde evrakı mOebıtelerile birlikte memuriyetimize bildirme••f. 
ıcap eder. Aksi halde hakları tapu ıicilile ubit olmadıkça aatıt bed• 
rıin paylaşmasından hariç kalırlar . ,ı 

4 - Gösterilen gQnde arhrm'lya it tirak edenler artırma f', 
namesini okumut ve 1ozumlu malumat almıt ve bunları temadi' 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 1 5 - Tayin edilen zamanGla gayri menkul üç defa bağırı Idık'' 
ıonra en çok arhrtna ihale edilir. Aocak artıma bedeli muh .. mJO•' 
ıliyıneıin yQzde yetmif befini bulmaz veya a&tıf isteyenin alacağı~ 
rüchaoi olan diger alacaklılar bulunupta bedel buoların o gayri ın•~ 
lı.ul ıle teminedilmif alacaklarıoın mecmuundan fazlaya çıkma&aa en ~cııı 
artıranı:ı taahhUdU baki lı.nloıak Qzre artırma on bet gün daha teııı ~' 
ve on beşinci günO ayni ıaua yapılacak artır.ın• 

l:ıedeli ıııtıt isteyenin alacıığına ı-üchaoi olln diğer alacaklıların o g•1~ 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkıJI' 
ş:ırtıe en çok artırana ıhale edilir. Böyle bir bedel eldtt edilemezse 
İhale yapılamaz ve ı,;atış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendiıine ihale ol.ııı&n kimse derhal ~•1: 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feaholunıt• 
lı.eodiıinden evv,.l en yOkıek teklifte bulunan ldmae auetmif oldlll

1 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa heısı•:, 
on bet gün muddet\e artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edil 
iki ihale arasındaki fark ve geçen gOnler içln yOzde 5 den he••' 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakıızın ._, 
muriyetlmizr.e alıcıdan tahsil olunur. " 133., 

:
1004 numaralı icra ve iflas kanununun 12 iaci madd' 

sinin 4 ilnc(} fıkrasına tevfıkatı bu gayri menkul sahiplf>l'iniO 
bu haklarına ve hususile fa iz ve mHsar.fe dair olan iddısll 
rını iliin tarıhirıdırn ılibartrn yirmi gün içinde evrbkl moslJI 
te lerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu 8icillerıle sa~ 
olwadıkça satış bedPlinln paylaşmasından hariç kalacak!'~ 
cihetle alakadarlarm işbu maddenin mezkQr fıkrasına glStf 
hareket ~tmeıeri ve daha fazla malumat almak isteyen&I 

dosya numarasile Tarsus icra memurluğuna m110t 
caatlari ilan olunur. 

Aile Sineması 

İKİ YENİ FILIJY.t BIR.DEN 

1-Cehennem kartalları 
FRANSIZCA SÖZLtr 

J ,k Hoh 

2· Kara çete 
Ti nı MH koy, Joho W ı ydt> 

Pek ya~m~a; Si ]ahlara veda 
Muazzam harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 


