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Başvekilimiz 
Gazetecilerle saınimi bir 
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A
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1
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) S .1 d t G .. . . .. 1 a e e gon erce 
aydam ı e Uzun müd e oruştu er · ••• · 
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Kendilerini umumi vaziyet ~ak~m~a terıvir etti 
ır.: Ankara, •Ulus> - Dün saat ğildir. istenilen tek eey, bu neş 

8 a ~ y 8 k 'ı l ı" m ,. l 1" n-l,ı' Ankara 28 «Radyo• - ~ulmtdndır 
y Rehiicunılıur buıct t uünii bu giin ~ttat on birde J~a~vo-

Te~Bl'LU·rıerı" kalctc gidorek Ba~vokil Refik Saydam ilo nzun uıiidtlet .iA\1

1
1

1:.·'.~0ra1 ,1 :! -.. ( Radyo) -
'I ~I gfü·ii~mii~tiir . ..u ajansrnııı ha her 

v le O ll.P Genel k . d . 1 • . . 
A k · I mı:ır eıın e rıyatta Yıt an ~e ı;ııeırme olmama 

u ara ve atan b 1 1 . . . • 
1 aldığma giiro lkfoıat Y cktdo 

ltalyanlar '1,un usıı isteınekde ti tarafıııdnıı ~:mat. talı:-ili • • U l(S?.ete erı· sıodan ıharetlır. ~ahısların Şe· 
nıu sahıp ve b l . . 
B . aemu ıarrırlerı refi masun tutulmak · lazımgelir. Baevekil lstanbul mebusu i~iıı .A nup:ıy:ı gi;ııdcrilct"ok 

Ankara 28 (Radyo) -

~e~c~ıl doktor Rcıfık Saydaın'ın Baeoekil Refık Saydam Mu Refik Saydam; Vek41ete tayin 
~ı: ıtt~ude, Dahili10 Vekili Faik sevi meselası hakkında dıe;rdan leri dolayıslle yu:-dun her . ta israr ediyor. Devlet Nazırı 

söyledi 

otn:t. t:ılolıo <lericilik dinlii o:-ı 
• ! 

1 ya imalı iizorindo o kutula 
d zkrta ' ve Parti Genel Rekrcteri akseden neeriyattan mülhem ola j rafından almakta olduğu teb 

o or Fik · Münihde bir 
ile bir t rı Tuıeı'ın huzurları rak, Lürk vatandaetarınıu bir kıs , rik, :elgr?f. ve ~e.ktuplara _te: . 
T 

1 
oplautı npmielıtrdır. mıoı rencide edecek aeeri)'alıu eekkurlerı ıle bırlıkte samımı l Müaih 28 (Radyo) _ 

ri:~ ~~~t~ son gtlnlerio ht\dısele· ı' manasızlığı üsıüııde durmuştur.! hAielMinin ibluğına . A~adolu Burada dokuz yüz kişinin 
le ' gaıetelerimiziıı marn- Bütün türk VL t ıudaşları . Tür kiye ıausını memur etmıetır. J huzurunda italyan devlet nazırı 

ket ve mili t . 1 . k. h' 1 . e ış erınde ı ız-lcüınhuriyeti kanuıılarıuın hima Yarııncı bir nutuk söylemietir 
nıd_01 tl~rı_nl iyi ifa hususunda ken yesi altındadırlar. HükOmot ha ------·--------------------

1 erını t . ' 
envır ~tmok bakımından riç :en Türkiyo')·e dolloru bir mu 

1 
Cok faydalı 1 1 - . ., • 

B . ? ~ıuetur, seu muhacoretıoe müsaade ede 

k 
aevekılımıı ııazetecilerle 

1 
cek değildir. l' akdt Türkiye va-

Co açık kon b - . 1 h- . . uemue, ve mat uat tandaşları uzerınde hiQ bir zü· ı 
il urıy~ııne her vakit olduğu gıbi 1 ıum ve tazyike de müsamaha 
ıkamı hürmet etmekteyiz, diye · etaıiyecı.ıkt i r. Bizler yalnız mem l 

re şuııları ilav 1 • · • . • -

Petrol ve benzin 
Fiyatları 

. e e mıştır • ketımızde mutehassıs olarak Ça· 

t k 
~ Bız matbuat neşriyatını ' lışmakta olaııl n rın yakıu akraba-

a Jıd etmek · ı · d · · nıye ın e deaııız Jarıurn, lÜI k tabiiyotiue girme· 
Muhterem B k'l -aşve ı, son za· mek ve Turkı;ı?.ıe ie almamak 

maolarda ort k . k k aya Qı an tayyare oartıyle, bura~a gelmelerine iziu 
0

1
ça r;ılıaı ve İmpeks gibi hftdi-1 veriyoruz 

Yenideı1 iııdirildi. Beş Şehir 
içiıı fiyatlar tesbit edildi 

sze bere, gazetelerimizde, alelade luıihap kanununda ı!ldilAI Ankara 28 (Radyo} -
a ıta ve adli k ta f 

1 
ye va alara olmak yapılacağı şayiaları tamamen 

1 

iktisat VekAletinden tebliğ 
u az a mahiyet ·ı · sın h verı mış olma asılsızdır. Mebus adedi meri ka · edilmietir : 

Bo
h 

1

1 a_ıa~ı ve yersiz bulduQ'unu nundaki nisbet esaslıırına göre 

1 

1 şubat 939 \Rrihinden mu· 
Y emıştır H-k • d i 

1 
• u umet böyle ht\ olacaktır. teber olmak üzere petrol ve 

se ere muttali ol 
ı,utı . ur olmaz me· Muhterem Doktor Rı::fık Say-, beo~in fiya&larında yeniden ten 
lim erdını derhal mahkemeye tes· dam, lstaubul'da çıkan bazı ga· ziliit yapılmıştır. Dökme benzin 

e er. 
lnkıl .. . . zetelerde. CelıU Bayar hükume· ı fiyatlal'Jnda bir değişiklik ya· 

nevi b~t ~P re1ınııııın maddi ma· tinin istifasına ait yalan rivayet pılmamıştır . DiA"er şehir fiyat 'ı 
tAdıl 1

1
• u~· u'.ısu.rlıırında h ıç bir iare teessüf etmiştir. Başbakanı ları lstanbul ve lzmirde bu fi . 

ma t~sııç ır ınhıraf, lıiQ bir kay Calfl.I Bil yar, Parıi Dı\"auı toplan 1 yatlara masrafların il hesi sure, 
avvur edileme 11·"\k ~ t . f rejimi . ı . u umc tısıudc.n sonra arkadaşlarını top tıyle fı)·ııt tesbit edilecektir . Fi· I 

Gaz çifte büyük 
Ankara 590 

Istanbul 485 

lzmir 595 
Mersin 510 

Samgun 510 

teneke 

Küçük beş kilo teneke 

Ankara 92 
lstaubul 77 
lzmir 77 
Mersin 81 

lerl nd ve ıukılilbııı büıün eser lamıe ve ueşrolunaıı teLliğdoki yatlar eunlardır : j 
ue evarn ed c k . B . . . Samsun 81 

dı~ıudak · • e e. lır, _unun mucıp sebeplerı zıkrederek isti Benzin ~ift teneke 
kım ı lıutUn şııyıalar, bır ta fonamesiui Cümhurı eisine tak Ankara 6:J5 lstanbul, iz mirde bu fiyatla 

U)'durrna dedık d 1 d d' d J ra gaz çift tflneke 453 kuruıı 42 
l.b o u arın an ım e eceğiııi bildirmiı:tir Vekil stanbul 555 &rettir. "' · 

M lb arkadaşları, Baebakana, kendisi lzınir 555 l santim. tek ufak 72 kuruştur. 
Rnk~ a ua.tta tenkid snbestir. ile beraber çalıştıkları müddelÇfl Mersin 560 j Benzin çift büyük teneke 

umet lııç kim . b h k . 
kını takyid seııı~ı u a · vazıfoleriuin ifurnda gördükleri S.ımsuu 560 .rnG,27 santimdir : 
_ etmek nıyetınde de yardıma Leşekkür otmielerdir. =,........--====-=====.....-..,. ~=====·--.-=-=-~=--

izmir Vilayeti Hususi 
muhasebe bütçesi 

nutuk :H·aktır. 

~Iii:-;:ıbaka iııtclın ·ı 17/2/ 
Nazır bu nutukta Tunus halya· !J:~9 da Ankara, 1:-ıt:mhul, lz 
nıo olacaktır. Tunus İtalyanın 
cenubuuu tehdit eden bir mem mir, Bur:;a snnaf oknll:ırııı 
lekele ait olarak kalamaz demie da yapılaı•aktıı-. 
ve italyanın miistemleke taleple ' 
rinde lrnklı oldu~unu söylemiş 
vo bunu isbata kalkmıştır. Nu
tuk Münih radyosile ııakledil· 

mişlir. 

Roma Hükumeti 
600 bin kişinin silah 
al tına çağırıldı ğını 

resmen İngiltereye 
bildirdi 

Londra 28 •Radyo" 
İnızilterenin Roma büyük el 

çısı ltıılya Hariciye nezaretine 
gidPrek asker toplamaRı etrafın 
da İRlişarede bulunmuş Roma 
hükümeti bu istihzaha cevaben 
yeniden talim ve terbiye gör 
mek Uzere 6 yüzbio kişinin si 
lah ça~rıldıitı resmen bildirilmiş 
tir. 

Amerika Reisicum~uru 
Rtızveld 

Kongreden Tayyare kuvvetleri· 
nin arttırılması için derhal 

elli milyon dolar tahsisat istedi 

Vaşington, 28 (Radyo) -
Amel'ika Birleşik hukumeti 

cümhurreisi Bay Ruzvelt Halin· 
kaha bulunan kongreye tayyare 
imalı için derhal 61 milyon lira 
tahsisat \'erilmesini istiyen bir 
mektup göndermiştir. MalOmdur 
ki B. Ruzvelt mesajında tayyare 
imali için 811 milyon dolar talı 
sis edilmesini ve bununla 569 
harf tayyaresi yapılmasını bil· 
dirmiştir. 

Bu mesajın kabulu tay yare 
inşaatı veriminin artmasına ıar 
dım edecektir. Taryarelerin sü· 
ratle iueasına başlanacaktır. 

Nafia Vekilleti 
İstaubul Tramvay şirketini 1 

milyon 570 bin liraya satın ah yor 
Yapılan müzakereler sona erdi. iki taraf 

arasında muvafakat hasıl oldu Dahiliye Vekili 
diyor ki : 2 691 bin 750 Lira 1 

tesbit edildi 1 
milyon 

olarak 

Ankara 28 (Radyo) -
lstanbul tramvay eirketi murahhasları ile Lir haftadauberi 

devam eden satınalma müzakeresini yapan dün Xafia Vekili 

'' Matbuatla el birliği yaparak 
Davamızı yürüteceğiz • ,, 

Ankara - Geçen - k - l 
llııtbuaı ı 1 gun ul ıatıA Lazı ahvalde sizin meıu v . op antısında D h·ı· · · · · 9k.11i Faik Ô 8 ı ıye lıyetınız bızden daha büyüktür 
hakkındak· d- ~tırak, matbuat Çünkü sizin sesiniz bizimkinden 
k"J 1 ueuncel · · ı de huıh . . erını eu şe· daha çabuk ve daha çok yayılır 

a etmışıır · 
_ •- Matb · sarsıntı görmesini istemedii}imiz 

eunceın dc:;8ıc~a! haktındaki dü memleketimize hep beraber biz 
Matbuatııı h e ar adaşcadır met edeceğiz, fakat şahıslara ve 
taraftarı olu er vakıt hürriyeti 

&umdu B eahıelarıu hak ve şerefine Ait 
buatın serb r · euce mat 

d • l . 68ltaiudeıı müet ~ . meselelerde hassas olmanızı rica 
me euı ııç bi aanı d . 
• r menıleket t e arım • Şu veya bu hadise ola 
atver de~ildir mu a 

1 
een vazife . d . Matbuata dü- bilir • Bu hAdiseleri aklınıza 
siniz B~hı e eıı takdir eder- geloıiyea eebeplere:ı utfederek 

. ı assa efka 1 
Jenirı hassas bal rı l"mumi· ı neeriyat yaı.mak hatalı olur • 
b. unduıtu b- ı H · ır zamanda memı k oy e I er memlekette ve her de\'ırde 

e et i · 
rarlı ııoticeler verecek t Qı~ za- hata ve kusur olabilir . Bunlar 
karşısında b" ındıseler 
isteriz llı"ç ıbı~ yla~dırn tıtmen iıi 

· ır ıuk-
attan anı ve um Nınatbu 

meydana çık•ıkça kıymet ve e
hemmiyetlerini olduau gibi ka 
bul ederek efkArı umumiyeye muvaffak ol ooeuz çahtıınakla 

liurıları~ma\: . . bu suretle vermek faydalı olur 
birbirine zıt 1 ısının mesaisi HAdiselere hiliz oimadıkları e-
haberaiz ol veya birbirinden hemmiyeti vermek eu veya bu 

uran bu d 
memleket j,.· n an hatün nun haysiyetini kıracak isimler 

.. ın zarar k 
n azik zarn 8 1 Qı ar • Bu karıetırmak emnivet ve huzur 

ll arda k 1 ı 
dıma ve ' elb' 1. . arşı ıklı yar veren bir ja dex.ildir . 

- " ır ı~ı ile d "' & 
yurutınek istiyo avamızı Bilhassa intihabat müddetin 

ce hepinizden dikkat, itina ve 
yardım bekleriz • > 

karoı mesuliyeti r~z • ~~cmlekete 
mız muoterektir 

İzmir- Umumi viUlyet mec 
lieine arzedilmek üzere vilAyetin 
939 mali yılı bütçesi vilAyet de 

sinin varidat •• masraf rakam l 
ları büyük bir hassasiyetle ince 

lenerek ve muhammenatta feda 
imiA encümenince hazırlanmış ve kArlık bile edilerek sahih ra 
katı rakamlar elde edilmiştir . 

1 . kamlar olarak elde edilmietir · 
VilAyetin l!IOn zamanlarda artan 1 . 

Varıdat ve masraf bütcelerinde 
çalışmalarına raA-meu 939 mali 

t:ım bir tevazün vurrlır • 
Yılı bütcesinde tasarruf temin , 
edilmietir . ====-~='"'""~-----=-==== 

Vılayetiu 939 mali yılı büt· 
çesi 2,691,750 liradır • Bütce ra 
kamları şöyledir : 

Oeni2~ank Satiye binası 
meselesi 

Turistik rollar .bütcesi406100 
lira, idare bülcesi 279,200 lira, 
nafıa Adi bütoesi 102,024 lira, İtlare lıoyeti Hoi:-ıi ilo daha 

b:ı~ı "'evntın vazifoloriııe 

nihayet vodlc.li. 
fevkall1de bütce 668,100 lira, ma 
arif bütceei 876,352 lira, ziraat 

bütcesi 19,760 lira, baytar bütce 
si 23.760 lira, sıhhat biitcesi Ankara 28 "R'idyo" -
2'-1 230 1. ht l"f . 1 .. r lsıanbulda Satiye biuasıuın .., , ıra, mu e ı ıe er ıçııı 

arrılan 471,304 liradır , 
1 
Oenizbank tarafından satın alın 

· masından dolayı tahaddüs eden 
. GeQen sene bütcesi 2,499,360 ı vaziyet üzerine vekillerbeyetince 
lı~a oldu!luna göre bu seneki 

1 

Denizbank idare meclisi reısı 
butcede 214,810 liralık bir tasar Ziya Denizbank İktisat ve1'Aleti 
ruf yapılmıetır • Bittabi turistik 
yollar varidatı için varidat but 
Cesinin haricinde bir hesap tutu 
lacaaıudan umumi bütceden ay 
rılmıetır . 

Vil4yet 939 meli rıh bütce 

mümessili Cemal Şahıngray, 
Maliye vekıUeti mümessili Se 
dad, Umum müdiir muavini Ta 
hir Kevkep ita intişat şubesi 

müdürü Kıısınıın vazifelerine 
nihayet verilmiotir. 

Ali Qetiııkayanın baekaulı.tı altında Loplanmıştır. 

Bu toplantıda Şirketin satın alınması iei son ve kati eekli 
ni almıe ve tesbit edilmietir. 

Müzakeredeki muhasebe neticesi ~irketin imtiyaz haklıırı 

ile beraber bilcümle tesisatı malzemei muharrlke ve müteharri 
kesi, emuli, depoları, ile s a h i P buluııdukları, bi 
nalariıı ve depoları mevcut 3 yüzbin liralık emvalde olduğu 
halde biitün tesisal bir milyon 570 bin üzerinden mühttyasına 
iki taraf mütabık kalmıştır. Müzakeresi eımasında amale taav 
vuo sandıkları mevcudu mahfuz tutulmuştur. Hava gazı ~e tu 
nelin mübayaası müzakeresine pazartesi devam edilecektir. 

~
1

ransız nazıriar meclisi 

ispanyadan gelen mülteciler -.neselesini 
görüşdü. 150 bin İspanyol mültecisi var 

.:ı 

s~ya bunları kabul etmemeyi de 
Bugün toplanacak olan na- pıe etmektedir, 

zırlar meclisi İspanyol meselesini Bunlarm deniz aşırı yerlEıre 

Paris, 28 (Radyo) -

müzakere edecektir. göncteriımesi, deniz nakliye vası 
. 1 L~'!iyie olabileceğinden buda mütı 

Bu toplııa tıda Fransaya ıh kulatlı ve mah7.urlu görülm<.>k· 
tica eden 150 bin kadııı ve ihti· tedir. 
yar hakkında Lir karar it\ıhaz -===-==---===---.,=-=-~-

edilecektir. Bunlar için Fransada Macarı"standa mecLur"ı 
teya Fransu: imparatorluğu da U 
bilinde ayrı bir yer tahsis edi· askerlı"k 
locektir • 

Bu 150 Lin mülteciden başka 
daha bir Çok lspaurol mülteci 
v~ muhacirleriuin Fransaya gele 
ı:eği sanılmaktadır. 

iyi hıtber rılan mehafildeo 
öArenildiaiue göre hUküme& frao 

Budapeete 28 (Radyo) 
P arUlmento mecburi asker 

lik hizmetine Ah kanuna ıttifak 
la kabul etmiştir . Bn kanuna 
göre Yahudiler de dahil askeri 
hizme\ mecburiyeti iki senedir. 



YENi MERSiN SAYFA - 2 

Bone beklenen 
nutkunu söyledi 

" Fransa her türlü imtihana 
h a z ı r d 1 r . ,, 

Şehir ve 
. 
l~man Yur~u Merkez 

~ayeti toplan~ı 
Sülücani ekseriyet temine· 

demiyen idman Yurdu Merkez 
heyeti içtimaı 27 l 939 cuma gü· 
nü akeamına tehir edilmi~ti. Dün 

Pari~ - Harlcifa nazırı bolr lelin ispanya toprak bütünlüğıi 9 mevcudıa içtimaını fapan mer 
ne bu gun bekler.en nutkunu nU tehdidelmesine müsaade edo ke~ hefeli idare heyetinin, bir 
söyliurek dedi ki : mez. yıllık çalışma raporunu ve he 

Umumi harptenberi, beyne! Lort Halifaks'tan yabancı sap raporunu oliudu. Ve ittifakla 
milel vaziyet hiç bir zaman ge gönüllülerin lspanfadan çekil kabul edildi. 
çen seneki kadar ciddi vahim . . . Merkez heyeti riyasetine dok 

mesı ıçıa yeni bir teşebbüste ı tor Abdullah Ersof ve kitabete-
ve muğlak olmamıştır. Bazı ba bulunması rica edilmi~tir. Lort de Sadi Kaplan<!a seçildiler. Ruz 

tiplere inırnmak lazımgelirse lıü Halifaks lngillz hükümetinin f3 namenin son maddesinde yur· 

tün felaketlerin sebebi Münib panfol toprağı bütünlüğüne her dun oeoelik hefeti umumiye top 
anlaşmasıdır. Hükümet buna hangi bir suretle halel getiril 1 lan tısı gününün tesbitivardı,ara
hayret eder, ıira teerinieveldeu mesine mQsaade etmifeceğini te ! ya bafram girmesi dolayısiyle 
beri kafdedilen bütün vakıalar kongrenin 12 2 939 Pazar günü 

. . yit eflemietir. t r.: d d b" ı dıe polıtıkamızın lilzım oldo4u _ _ . . saa la e yur ımuıında yapı 

k"ld k d"I · ld Fransa her turlu ımtıhana ma81na karar verilerek içtimaa ee ı e sev e ı mıe o u~unu 
göstermektedir. hazırdır. Fra11sa \'azifesinde ku son verildi. 

Fransız hükümeti ademi 

1 

sur et~if~Cektir. ~ıearıda Fren l 
müdahale prensibine sadıktır. sanın ınhıtatına guvenenler keo 

Fransanın ispanyada müdafaa\ dilerine zalim şürpri:ler hazır 

edilecek menfaatleri mevcuttur I lanmış olurlar. Bunun böylece 

ve buna bioıien f&bancı bir dev malum olması lüzımdır, 

Almanyada 
Yahudi perakende 

ticareti taaliye 
edildi 

~ek Hükumeti 
General Fr.anko 
hükümeıini tanıdı 

Pra~, 28 (Radyo) -
Berlln, a.a. - Alman ajansı Çek hükumeti general Fran 

bildiriyor: Yahudi perakende Uca ko hükOmetini resmen tenımıetır 
retlnln tasfiyesi ve arileştlrllmesi j lki meml'-'ket arasında nor 
işi bu a ın başında hemen hemen 1 mal diplomaıik mü na sebellere 

Y yakında baelanacaktır. 
ikmal edilmiş bulunuyordu. 1938 

ağustosunda yeknnu 3750 olarak ı 
kaydedılmlş olım ynbndi mllesse 

sesinden 1200 U ılrlleşmiye mil 

salt taoınmıetır. Bu mllesseseler

den yalnız 700 n balls kan alman 

Yeni ~ir ha~ayi 
mayilestirme usulü 

)arın elindedir. 3050 perakendecl 11 . k d . . b 
ım a a emısıne mer ut 

Parke ~aldınm inşası 
Hükümetin arkasındaki pa· 

zar caddt3&ioln Çok bozuk oldu· 
ğu &öz öniine alınarak emoifet 
müdürlliğunden yoğurt pazarına 
kadar olan caddeoinde parke 
kaldırım olarak inşa&ı beledife 
encümenince karar altına 
alınmıetır . Hemen par 
ke taşların getirdilmesine basla 
nacaktır Bu yıl içinde Mersin 
caddelerinin ekserisi parke ola 
rak inea edilecektir. Parke kaldı 
rım tercihinde baslıca üç sebep 
Urdır. Birincisi toz ve :çamur 
yapmaması, ikincisi cok dayanık 
lı olmaıu. ılçüncQsllde kolafCa 
tamir edilebilme"Sidir. 

Belediye a~11p is~eleleri 
ıamir ediyor 

mnessese faaliyetini Uhll etmiştir Fız· k e tıt- - f ·· K · t 
Belediyefe eid Tae 
ihracat iskelelerinin 

iskele 
ahşap 

1 

ı ns usu, pro eşor apı ile 
Varoova. a.a. - Ynhudi kolo za'nın idaresinde, havavı mavi 

ı , döşemeleri ile mesnet direkleri 
nlzasyon komitesinin bir murab leetirmek iQin reni liir usul bul nirı tamirine başlanmıetır. Çü 

memleket haberleri 

Hal~evinin ~ıl ~önümüne 
hazırhk 

Ha'kevi gösteril komitesi 19 
şubatta Halkevinin onuncufıl dö 1 
nümüouuruııa güzelbirg~ce tertip 
etmek üzere şimdiden hazırlığa 

lise ve öğretmen o~ullan 
Maarif Veka1etiyle 
doğrudan doğruya 

temas edecekler 

Lise ve orta okulların fizik 
boşalmıştır. Bu gece ar komitesi ve kimfB ıaboratuvularıoa Ulzım 
nin müzık kolunun işıirekiyle 1 

olan aletleri seçmek ve ecnebi 
(tipi Vefahaydisuna)jpifesiniStem 

1 
memfoketlerdeo senn almak Ozre 

1 

sil etmek üzere incelemelere baş Maarif vekaletince Almanyaya 

lamıetır. ı bir heyet gönderilmişti. Hdyet 

Halkev ·ı Gez'ılerı' aletleri seçmiş, seçilen aletler Ma 
1 

arif VtıkAletl tartıfından satın alı 

B Q 
_ _ _ _ H 

1
' nıırak muhtelit llselera taksim e· 

ayramın çuncu gunu a d"l 1 ti 
k . · ı k . . K ı m ş r. 
evı temsı omıtesı avga sonu 

pizesioi temsil etmek ü:ıere Si lif , Maartf vekalell son yaptırdığı 
kere gidecektir. tertlşler nellceslode bazı füelerin 

Aşiyan 
Belediyece istittl 
edilip müze ol 

Şair Te\:fık FıkretlP 

teki "Aşiyan,, nın beledl,ece 
taklne karar verilmiştir, 

Burası ulındıktan soor• 
yan Halk mll1esi hııllnde Dl 
za olunacaktır. 

Tevfik Fikret merbuDlof 
lışma odası ve bir kısım ef 
rı olduğu gibi mubııf11211 edl 
tedlr . 

fizik ve kimya la~orat 
lan için 

Alı nan Aletlerin 
kısnı ı okullara 

dağıtılacak 

Bayramın altıncı günü Hal· ve bir Çok ortıı okulların henüz 
keviniu muhtelif kollarından mü fizik ve kimya derslerini yapacak 
teeekkil bir gurup atlarla civar lAboratuvar tesisatına sahip olma 
köylerde geziler yapacaklardır. 'ı dıklarını görmllşlllr, Vakalet bu 
Bu mefanda k aradivar, Adanalı vaziyell kısa bir zamanda tesblt ilk · ve orta öğretim ok 

nın loklşttfı dolayıslyle Maarif ve Kozanlı,Karacailyas köylerine bit ederek orta okullarıo JAbora-
d "' k dürJOklerlnlo işleri çoğal e U5ranaca tır , tuvarlat-ındtı bulunacak Aletleri __. 

Ölen 9 günlük yavru 
Bu vaziyet kıuşısında ilse "" 

tesbit edecek, lcııp ettiği takdirde 1 ret men okullarının işleri ~ 
bu noksan aletler Avrupadan sa. da Mearıf Vekaletile dotr~ 
tın allnacaktır. doğruya temas elmelerlae 111"! 

c. Müddeiumumi/iği ~ok çocuklu Hakimlerin de e~i~~~:tl~~tuş e tallın•t 
meseleye Vazıyet 'L • • deki diğer btıklar maari mo 

etti ıaramıyesı ıtnne bırakılmıştır 

D.ünkü safımizda Bahçe ma Ankara, _ Adliye .. Vekaleti 
hallesınden lzzeı Sev erin bir 1 husuai kımunu mucibince çok ço 

buçu~ yaeınd~~i ~?~uğ~nun 9 cuklu bılklm ve mllddeiumumilere 
günluk kardeşının olumune se· verilecek lkramlfeh~r için vilayet 
bebiyet verdığini etraflıca yaz· lerden gelen para miktıı.rlarını tes 
mıştık . bite bıışlamıştır. Bir tarııftan da 

Keyfiyetten gazetemiz vası- ikramiyeye mOstehak olanların 

ta~iyle haberdar olan eehrinıiz tesbltlne devam olunmaktadır. Nl 
müddeiumumisi Enver Ünal me san ııyı içinde t~vziat yapılacaktır. 

seleye lilyık olduğu ehemmifeti 

vererek derhal alAkadarları celp 
ve tahkikata baelamıetır • 

Se~rimiz Ticaret ve Zahire 
Borsasında 

2,5, 500 ve J.000 
lirah~ ~iğıf paralanmız 

Ankara, - Şehrimize gelen 
malOmatta göre bin ve beş yllz 11 
ralıklar ile iki buçuk liralıkları
mızıu Londra'da basılması devam 

Bir hırsız 
Üç sene hapıı 
mahhum o/do 
Nafıa Vekilleti ellhriınis 

ieleri dniresiuin odasına ao• 
uydurmak suretiyle girere• 
yüz lira kıymetindeki eşyalı 
Çalmaktan suçlu Keskinli 

fükar oğlu Ali Çeli~in /.. 
Ceıa Malıkcmesiııde yapıJsJJ 
ruemasında suç sabit oldıJ 

den suçlunun Türk Ceza lı 
nunun 493 üncü maddesi Ol 
hince üç seoo müddetle ha 

Muamele olmadı 
Dün şehrimiz ticaret ve za 

etmektedir. Bu paralarımız da ilk karar verilmiştir • 
babarıı kadttr tedavllle çıkarılabi· 

bas heyeti, Londr11•ya barelcet et j muş ve tetkikata do geçmiştir. rük kısımlar da sökülerek 

den yapılacaktır. 
feni hire borsasında bu güu de mu 

amele olmamıştır. 

ıecektir. , Nöbetçi 
Terfi ettirilen müvezzi ve Eczane 

Dün sokaklardaki sönü~ 
Ampullar değistiril~i 

Adana borsasında da yal 
nız p:ırlak pamuk üzarine 37 
kuruş 50 santimle 38 k6roş 50 
santim arasında muamele olmuş 
tur. 

hat ~akıcılan .. , ........ -.--~ ~ 

:W - ikinci kinun - H;HJ 
' 

Ankara, - P.T.T. idaresi cum İstikamet Eczane,ı 

mlşllr, Heyet, yahudi muhacereti l Çok orijinal bir türbinle . ielifen 

lşlode müşterek bir hareket tarzı ve 250 gram sikletlode bir kiprit 

takip edikResi için yabudl ve ec 
1 
kutusu kadar bir rOfor'u me~cut 

nebi teşckkOllerlyle temas ede· lbulunan bu makine Avrupadaki 

eekHr, Bu meselede bllbaesa Po· mümaeillerine faiktir daha uouz 

lonya yahndilerl Ue Al~auytı'dan I dur. DiQ'er makinalar 2 )'ÜZ at 

Polonya a gelen muhacirlerin çok mosfer tazyiki altında ielerken 

mlklard: ve serbestçe Fillstlncblc bu makine 5 ill 6 aLmoafer taz 
yiki altında ielemekıe ve saeUa 

ret edebilmelerini de istlyeceklir. 
30 gram mafileşmie hava tistih 

Sehrin lfttuhtelif sokrkların-' 
daki aheap va demir elektrik 1 

liman ~a~erleri 
hurlyet bayramındıı. 545 hat bıış ı 
bakıcı, bıış move7Zi, l>ııkıcı ve mu ~====~====~~, 
vezzl terfi ettirmişti. idare bun· 1 Çocuk esirgeme kurusO 
!ara ildve olarak yeniden 327 hat ıubatın ikinci günü akı•.-' 

Bulgaristanda 
sahte Dolar Bir 

fabrikası bulundu 

Soffa, - Si1asi zabıta Sof-

sal etmektedir. 

Sovfetler Birliği ilim aka 
demisi Ri1ıuet divanı bu keş 

tinden dolafı Prafesör Kepitza 
1a 25 bin ruble mükafat vermiş 
ve diter mesai arkadaelarına ~ 
rı ayrı nakdi mükAfaı ita eyle 
mi9Llr. 

direklerindeki ıömnıle bulunan 1 Limanımızda bulunan Türk 
am~ulla.r ~e~amen yeniler_iylelb&ndralı İkbal vaporu deçlet de 
değıetlrılm19lır. Bu gece eebırde mıryollarıua aid kömürün ve Sa 
fanmıyan lamba kalmamıştır. korya vaporo Tüccara aid kö 

Bir iş-Qi 

Haatanede öldü 

mürüo ıahlifesine devam etmek 
ledirler. 

Alman bandrnh Akka vapo 
ru çe9itli ena boealtmakta ve 

kDebeve üzüm almaktadır. 

b11ş bakıcı, bıış müvezzi, bakıcı ve bir müsamere 
mllvezzl terfi ettirmiştir. 

Kanunlarımız 

Ordudan çıkarılacak oniki yaşındof' 
yuharı hayvanların çiftciye 
satılması hakkında kanun 

radan E&hıe Amerikan dolarları Ayın yirmi beeinci güdü Bir kahvede ailah 
basan bir kalpazan şebekesi Bele.lı'ye Baytarı Cım'ıl Eratlı Liman lıteri inhisarı demirci le- Kanun No: 3563 l alanlar tay )'etieıirdiklerirıi 
meydana çıkarm19lır. -Şebekenin U rinden Hüsefio diğer deniz i& arandı Kabul tarihi : 18/11939 tiki foeına kadar büyütüldft• 

baehca kahramanı olan Ruacuk 1 Qileri ile birlikte romürkörle is- Madde 1 - Hazarda Ordu ni mahalli hayvan islah lı 
la 42 yaşında Bulgar Todor lta Bir kitap yazdı kelefe ~elirken deniz fırtınalı Dün eehrimizdeki bir kahfe kadrosunda on iki f r Şını bilir yanlarına ibraz ve isbat e&& 

nov Krivnaliev 20 sene yapdrtı ı olClu~unda n romiifkorle iskelere I de sil Ah aramak icap etmiş ve mie , kısraklar ile on beş ya ri ıakdirde mfitebaki 
Amerikadan ispirto kaÇakQılıtı ş_ ehrlmiz Beledire ba!tarı vanaımıa, i""İMrden bir kısmı yapılan taharrifat sonunda bazı emı bitirmie katırlar, yerlerine 

C t Et ı t f d n (Du 1 
.. "' - 1 affedilir. 

suçile kovularak Bulgaristana emı ra ı ara ın a ~'~ aihiyatak çıWMelardır • mlnları hamalların bellerinde iş esnasın hafvan alınarak Ordu hizmetin 
dönmüa ve hemen sahte Ameri ı Türklerinde din ve mezhep ıhtı . da kullandıkları kancalar bula Madde 3 - Ordu 

v 1 f) 1 d k 1 ı 0 ören Hüsevln de atlamıe ve ıs n k 1 • A d . den "•karılır ve t•u ı·e ı·çı·n her · b 1 k 1 d p k'Bn dolarları fapmıya baelamıı a ı uemı a tın a a eme a ıaan .. 1 ara a ınmıe ve musa eresıoe " ıçin ya ancı mem e eı er e 1 
'ır. Bu adam N~o-Selo köfün· t çok. kı.1melli e~er b~ kerre sona keteyi iutabılüitş ~e de arkadan Jirarar verilmek üzere müddiumu sene Milli Müdafaa bUdcesine tın alınacak befgirlerin bet 

de ftdela bir dolar fabrikası kur ermıetır. 'Marntuleo,hın ,.atrıilda gelen büyOk bir dalga romürkö I milite gooderilmie iee de müd- a)'rıoa lazım gelen ıahsisaı kol tın almada ~ıı az füzde 40 1 

muştur. Krivnallev gaf et astat 
1 
tabettireceii bu eser Türiclü~ün rQ iekıile7e ..t1•rpmış 1te n•alh deiumumilik bunların cürüm de nur. damızlıQ'a el veri eli kısrak 

bir çinkografmıe. ı d.o~uşo~ deaılıeı, düuya .~illetle adem iMıele ile bunan aP88ında Q'il sanal aleti . olduğundan ba- Madde 2 _ Ordudan çıkarı . sı mecburidir. I<'avkalade ve ti 
A merikan dolarları ipek kl· rı uzerınde yaptığı yenılıklerle kalarak knburga ıkB1Dikleri fe hisle iade edilmletir . 1 k ha 1 z t \T kAI ı· 'ı tacel hallerde İcra \leltilleri l aca yvan ar ırna e a e ı 

Qıda basıldıkları ' için Krivnaliev şimdiki bulunduğu rerleı·de aa ciğerleri zedelenmiotir . - -- . .. . . . YMi kararila bu mecburiye& 
b b h A Hıl k J oın gosteroceA"ı yerlerde Qıftçılo ı kk k ld 1 b·ı· Amerikadan una enzer ususı fıları ve bunların dini akide ve seyin derhal Memle eti 1939 • f 1 va aten a ırı a ı ır. 

kAgıılar da getirmiştir. Bunları ·inecçlarıoın ilk kaynaklarınıba9 Hastanesine nakleUirilmio teda zmır en er re mahalli hayv.an is~ah komis , Madde 4 - Bu karıo"; 
retuo ederek dolarların basıld_ı· ka dinlerle muka)'eSe sureti!& visine son dere<:e ihtimam olun nasyonal Fuarı )'OnlarıncA lekdır edılecek en tatbiki şaki ini ~österir Mılli ıl 
ğı hakiki ipek ~t\ğtda benzetmııı hazırlaıımıetır. mue ise de fena halde hırpalan b. .

1 
.. . ucuz fiyatla ve sekiz s_enelik tak : dafaa ve Zirauı Vek:11letleri "" 

ve e\icede eJheer dolarlıkları mıe olduğundan dün Memleket l r mı yon m UŞterı. sitlere balanmak ımretıle satılır fından müştereken bir taliıtı• 
baemıra batladığı sırada 1aka- Hastanesinde ölmüeaür • ~ nin uğrağıdır. ve o yerlere kadar nakilleri için 

1 
me tanzim olunur. 

lanmıotır. Cumhorifet müddeiumumi . Mallarınızı şı·mclı.den Milli Müdafaa büdcesine tahsi 1 Madde ı; - Hu kanun o 
ıKendisine bu işte yardım Co<"uk .E:-1irgeme Kurumu ı k 1 H · lah ı.. ·h· t · 

J muavini ile hükümet doktora I sat onu ar. aıvan ıs ao 'arı ıoden mute ıerdır. 
eden bir kaç kişi daha tevkif n ı 2 o b tt l k hazırlayınız 1 a 08u ~711 a a yapı aca - dün hastaneye giderek lbım • mitıyonlarııwa aranılan vasıfları, Madde 6 - Bu kanunıJll 
edilmiotir. Bu usta çinkografın 1 k l ' t tır. Hatırdan çı anua. gelen moaven-:ı ve moameleri 20 AX-ustos-20 Eylu~ 1 haiz taliplerin :ıdedi çofl\ldıt ı kdmleriul icra vekilleri he darphanesinde 120 bin leva tuta 1 ~ 11 1 

rında sahte Amerikan dolarhtrı ------------J.. ikmal ile öh1nün ldefnine mftsaı ı takdirde bunlar arasında kur'a yerink getirilir. 
buluomuıtur. ade etmielerdir • çekilir. Kısrakları taksiUerle ' 20/1/ 939 

• 

'1 
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bİ 

a 

Ra!os~JaKbu!nh~ pr~ram \ ~ün~ada Heler oluyor 1 ~i~~~Tsı içe~ Nafia mü~ür1lüğ!n~e! H 
Türkiye Rodyodifilzyonl 3 _ tıaıo Nucci. ilk baharın Parıs tıyatrolarında şapka l ı -Taısus - Pozantı ~olunun üzerindeki 

~:s~:~:r·RaJyü::~:c Radyosu, A - cSic~heekrlaaprioy(İnte_rmePzozvolOMV.8) muLareLes'ı Pam~u8k-laır - 9K3u8. S. Kn"', Baç köprüsünden İLİ ba rtın 4+07 2 kim. leri ara-

J 

~ il U ,.. sın<laki esaslı tamiratın kflşif bedeli 3713.14 lira 
DALGA UZl.JNLUGU ''ağır vals,, Kıevlant 44 ;-::4j~1 olup açık eksiltme) e konulmuşlur . 

..., l(j~HI m. 1 :ı Kes. 120 kvv. 5 - Michiels - Çardaş No. ~ j Paristen bildirildiğine göre Dağmalı 40 2 -- Eksiltme 30 1-939 tarihi ne rastlıyan pazar 
~· A. Q 1!>.74 m, 151B5 Kes. U- Suppe - Hafıf süvari a- son zamanlarda Paris kadınla Kapı malı 39 lesi günii sa<ıl 15 de vilU\'el erıciimeninde yapıla-
~O Kvv. T. A. P. :H,70 m. : layı komik operasıoın n son modaya riAyetıe yaptık Koza 9,50 J 
q.4 r: K yok caktır. · ~G.) Kes ·>o K uvertürU. tarı saçlarının bozulmaması ırma 

· .. vv. Kozacı parlağı 38, 
Pazar 29_1_939 22,45,~:l Son ajan hal· eı·ıeri ve içink tiyatroda şapka ile otur Buğday- Çavdar 3 - Bu işe gireceklerin mu vak kal temi nal n;İ ~ 

12,:ıo Progran1• yarınki program. ma tadarlar. S d 1 4 75 41arı ola;~ 278 50 lirayı özel muhasehe veznesine 
12,:~5 Müzik (hafıf Mü Pi.) Pazartesi 30 ·1 939 Geçen gün tiyatrolardan y~rt an~ 0 

4:2s vtya o mikdar leıuinat ıııeklubunu t~nclimene ih-
l!l,Oo Memleket saat 8 arı. 12,30 Program. ~rinde ~ir .riy~s 0~?~nmak~a v:~iut'uğdayı 3,,2;. raz etmel•!ri lazımdır. 

ajans, meteoroloJ··1 hyaı·er 12,35 TUrll mUziği pi. ık elnk seykırcı er en ırı ayaga Çavdar H,25 4 - isl~k liler Ticart't odası vesikası ve vila-
u a ara oyunu seyretmeğe A d 

1 l3,IO Müzik (Hafif mUıik de· 13,00 Memleket saat ayarı, b . na o yulaf 3,50 vellen alınmış ehlivP-t vesikasını getirmeleri la-
p ) aı·ans, meteorolo3·i habe aşlıyor. Bunun Oz~rme arka A 1 • d ., 

va mı 1. 
1 

. r- da kalanlar kıyamet koparı- rpa ZI m ı r · 
ı 3 ,4G TUrk mUziği. erı. . yorlar ve o adıma yerine o- Anadol 4.05 5 Fazla mahinıal almak isli yenlerin Nofaa • 

Çalanlar: Reşat Erer, Ve l~,lO,ı4 (Karışık program pi) surmesmı tavsiye ediyorlar. Y~rli 4 mtidiirlliğiine müracaatları ilan olunur. 13"17-22-29 
cthE-. Refik Fersen Fahi- ı~.30 Program Ayaktaki adam bu ihtara Nohut ekstra 5.So 

re F. ' l~.:15 Müzik· Dans pi. riayet etmiyor, önünde oturan fasulye 8112151 'ı L A H 
1 

Okuyan: Mustafa Ça~lar rn.OO K~nuşma ( doktorun kadının şapkasını çıkarmadığı Yulaf yerli J,50 

- Osmarı bey - HOzzam ~ saatı) için birşey göremediğini ıöy· Mercimek şark 4,50 ı·çel Defterdarlıg"m~an 
. PPŞrevi. 10-lu TUrk müziği ş~hnaz faslı lüyor. Sahlep 
2 

- KömUrcU zadA: Hazam, 20,00 Ajans, meteoroloji ha· Kavga gittikçe büyüyor. Tatlı çoğen 1--ı\cık artırma va konulan: 
beste .. Alctım hayali per berleri ıiraat borsası (fiat),artistler oyunu kesiyorlar, za- Balmumu - 1 Dakik• Çırçır ve ~ıebati yağ Tiirk · Anonim 
cemın. ~O,lG Türk müziği ( klasik bıtaya haber veriliyor, poHs· Cebri ~irkeliııin hazine)'e olan 58881 lira vergi borçu-

!'l - Musulıu Osman - Hilzam program) ler geliyorlar ve ayakta dur- Susam lS;SO 1 nun ödenmemesinden dolayı ipotekli buluna~ 
4 _ ~~~~· - N;ş'8J.abı ıutfun 1- Tanbu~i Cemil - İsfabautmakta ısrar eden adamı yaka s· hYapağı 1 Fuat ve Sfzar Şaşa tiye ait llersinin hastane cad-

m e en ı - Hüzam peşrevı. \paça dışarıya Çlkarıyorlar. Fa ıya yok ! ilesinde ~ain fabrika zemininin tamamileiizerinde 
5 _ şark. ı - Eşki çeşmi m. 2 - Za ha.rya - lsfahanEbesle; 1 kat ka<lınların şapkası yüzün- Şark 52 ı 
. Fahıre Fersan - Taksim. Leylı zUlfürı dilimecoun den çıkan bu hadise burada Anadol 51, inşa edilmi~ ÜÇ kattan ibaret, zemin kötl değir-
h- Kemal Emln - MUstear 3 - Kadri efendi - Neva sğır\bitmiyor, Tiyatrodaıı koğulan Ayd1n 65 

1 men, ikinci ~alı Oakikin taksimıılı, iiçüncii kalı 
şarkı - Bu neşeden sa- semai: Sevdi bu gönül adam mahkemeye müracaatle Yıkanmıı yapak 85 Elek dairesi ve garp cihetinde makine ve l>uzha-

,.. na. eydil. ~eni. ttiyatro aleyhine bir dava açı Güz yunu yok ' nP. daiı·esi ve müşlemilatı ve derununda bilciinıle 
1 

1 

- MüHt~ar saı semaisi 4 - lı:ımail dede - Neva yü- k ld w b·ı Konya malı tiftik 120 
I ahit ve edevat ve tesisatla sinıal kısnınıda iiç dai .J.IG,ı4 ,ao Konuı::ıma (Ev. ka- rUk semai; eygonca dihen 1 i·or; ~ar~· ~erere h a . ıgı 1

• e- Yozgat • -

ı dını saati) • 5 _ Basri Üfler_ Ney taksimi 1 ın, en tls1nehsakkneyı mda.~ı.•. Keçi kıh reli yazıhane ile iUisalirıde fevkani ve tahtaııi 4 
7.30 Pro · ı ,~n: seyre me a anı ver ıgmı oda, ma:.t miiştemilat bir haneıten ibaret .~a\•ri 

1,.. :1 gram. h - smail dede - Acem aşi- h lb k. k d k b ı 

1 ~, : ~ MUıik (pazar çayı Pl.) ran - ağır semai; ey teL- a u · ı. • ın w şap. as~nın ~- Pirinçler menkul (miisteciri borçlu şirketin musaddak icar 
1 ,, 1.' Konuşma {çocuk saatı) leri mUI. lna manı oldugunu ıddıa edı- Birinci nevi mal 18,22 ruukaveJerıaruesi ve ZtH' Iİ ruucihirıCt> 946 Senesi 

,4.5 MUıik ( ~ ı yor. Mahkeme ister istemez, tk· . "' ·r l 1 k · . ın ır:. T pazar çayı devam ı - İsmail dede - A~em eşi- d d ' h 
1 
.. k ıncı nevi mal haziranına kadar mecurda inlı a H!I\ · ı gıbı miik-;,, ,) iirk . U . .. . • o a amıa ava arzu a ını a Ç 

260 280 
f m zıgı (ıoce saz ran yürük semai; Ne ha b 1 b 1 8 . t f ay testıp hakları rııflfruz olm:ik ve Yapak şirketinin 
aslı • HUıarn f 1 ) ... u e mec ur o uyor. ır ara K h 110 1 

t'> oo A· as 1 vayı bagı. b h k ~ ve . eyllll 94 l tarihine kadar olan icarı tanınnıak şar 
- , J'lns, Meteorolojı lıa- ~ E · ... A · tan u mu a eme devam e- ı Badem çekirdek 

hflı·ıeri, ' - mın ag~ ~ cem aşıranlderken diğer taraftan bazı ti- 1 içİeri 
0 

lile) tahsili emval kanununa tevfıkan satıllğa çıka 
to, ı fi Ti\ saz sema ısı. ı l l 

Ç rk mUziği !l _ Resat Erer . K a t k yatro direktörleri, kadınların Tatla badem içi 95 rı llllŞ ır. 
ulanlar; Vecihe, Ruşen sim.i. ' em n 

8 
!tiyatroya şapkalarile gelmele-ıAcı » » 61 '2 - Muhammerı bedeli: 266046 liradır. 

Kam, Cevdet Kozan, Cev 10 O k' h t k' .. J ri yü1ünden tiyatrolarda erkek Acı çekirdek 3G,50 3- Bu işe ait evrak: salış ve arlırma kaimesi 
det Çağla. . - c es ı ser at Ur üsu . . f f 
Ok ı, A _ Ya bar.dan geldim 8 _ , seyı.ıcılerin günderı güne azal Ur a Yağı 90 ıoo ve le errual1. 

uyanlar: Müzeyyen Se handan. Y dığını bildiriyorlar. İçel ,, 70 J 4 - }Jiiza .. yedt•: 16- t-9D9 tarihinden 6 · 2 939 ta 
nar, Sadi llosses 

1 - Su· "'k • B- Yinevoı vermedi acern • • : rihine kadar 21 ~riin müddetle devam edt'Cektir. ,, .. ~ırıa peşrevi. J • - ~ ~,_. - dk 1 ~ 
- - Arır bey. Suzinak şHkı da~ları . Z8YI taS 1 name !ihaleyi ~vv~li~esi 6-2 939 tarihin:- les.a~Hif eden 

Aşkınla yanmak tadı ca- c - ~ınede kaynadı coştu. K e ın an ve Aydın ortaokulundan aldı 1 paz.a rtesı gun ll saat 14 ele lçel vılAyetı ıdare he-
nuten. daglann taşı. . ğım 11/1/939 tarih ve t>14 No, · }P.ll tarafından yapıla<·~ktır. 

:ı . Nuri Şeyda uey - Suzi l~l~Oo Memleket saat ayarı. Y 3Ilglll lu tasdiknamemi zayi ettim 5 -ı\rtırmaJa ~irebilmek için yiizde 7,5 rıisbe-
nak şarkı· sevdim seni .. l,00 Konuşma. Yenisini çıkartacığımdan hük tinde ve arlırma, eksiltme, ihalP. kanunu hiiknıii-

4 - Mehmet Nasip - Hicaz-
1
21.15 Esharr., tuhvi ıat, karnbi ı Rimutaka ismindeki Ame mü icalmadığın1 ilan ederim. . ne le vfikan tenıina l verilmesi lazımdır . 

:fı.r. ~arkı- Seni candan yo - nukut borsası (fiat) rikan yolcu vapurundft Auck· Mersinde Aydın Ortaokulu 6- Bu hususla fazla maltinrnt almak isli-
everım. 21,30 Müzik (Sonat) c ıı · 1 . · ikinci sınıf talebesin. den venlerin ic.•el idare lıe\.'f"line ve Oeflerdarlı.i!ıtta 

5 - Suphi z e 0 'llanda gıderken açıkta deniz 491 M K d • .ı 
ıya - Hıcnzkl'ir Mesud Cemil - p·y · · · an emır rniir!lcaalları ilan olunur: 17-21-25-28 30·31 şarkı - Ehli zevkin . 

1 
ano 'tde bır yangın çıkar, Yangın ,----------

fj - T b Cemal Reşıt. l h b . - . 1 l ı G " an urı Cemil .. Muhay 
1 

a erı uzerıne yo cu ar arasın ÜVen 
,. Yer şarkı - Pilrlt1rze olur. L Van Beethoven - Cel l da büyiik bir telaş hasıl olur. 

' - Şemsettiu Ziya - Uşak lo so~alNlj 8!11 minör, o-ı' Kargaşahk o dereceyi bulur 1 Sigorta Sosyetesi 
ı-· _ şarkı - S_alkım sövUt. pus : ı.' • ~ • ki vapur mürettebatı yangını 
0 s 1:\ ., Ad 0/o 10 lratlı Aile sigortası e' hattın Pınar· GUIİzar a_gıo sostenıto ed esp söndürmek irin lazımgelen ter 

1 
" hakkında bir misal 

11 _ ?;~·kı - ~ülbOIUn derdi. ressı vo. tibatı almakta güçlük çekme 

dı~~U- dağları aşama- Allegro molto piu tosta ğe batladıiar. Bu esnada bü· . 30 yaşı:~!19~~rLkimse 25 se 

1 O - 'l'at presto, yük bir felaket zuhur etmek ne müddetle 5000 liraya sigor · 
YOs - Hüseyni saı se- Rondo 0 a llegro,, .. "k ta olursa bu müddet zarfında ınai11i • uzre ı en, vapurda bulunan 

2 O ' 1 '>1 r..r: u · O l her sene 193 lira ücret öder. ' 1, O Mernı k 1"" ,.>a .vıilıık pera aryaları P me,bur kemancı Mauric Clare 
'" e et saat , Sigortalı vadede hayatta ise 21,00 Ne . ayarı, 22,lG Miizik ' 1 kUçüiı orkestra k 
Şelı plaklar R emanile meydana çıkar, teh 5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 

21,10 MUz'ık (t:>· şef; Necip Aşkın 1.,_ I d Iı vadeden meseli sigorta ol-
l~l (M ıate o rna ığını söyler, bunu • bandos ) Y&seticumhur 1 - Lincke - Emine ısır . . . duğu tarıhten bir sene sonra 

u tef; Ihsan KUn serenadı) ıs\Jat ıçın de 'tapurun salonun · vefat ederse ailesi aşağıdaki 
cer. d b' k k 1 paraları alır, 

ı F ·> T h · k k el d . a ır em an onseri vermeg~ e 
- ucik - Floran - - sc aı ovs Y ; m 0 1 ı Sigortalı meblağın 

·> 1 1 sa marşı opus 4t\ N 3 hazır oldugw unu bildirir. 10 d h 1 ı· 500 .. - ... eııar - kupid · ~ · % u er a .. . ıra 
a - Pierne _ Re o a vals !l - Eineg - Biı· zamanlar bir Bu sözleri derhal tesirini 24 sene muddetle 

sınm uvertUmruUnço opera çigan vardı!... ,, Çigan gösterir, herkeı salona ola . her sene sermaye-
4 • k b i nin % 10 irad ola-

- Massenet • Les E . eotermer.zosu,, ra met ur kemancının kema k 2000 
rınn d k • ra ;.. 500X24 = 1 

sllitinden o· · yes 4 - Schebek - İtalyan nan an çı an tatlı nağm'eleri Vade gelince si-
5 - T.·ı..,·ın M ı vertıeman, sere- dinlemeg· e baclır. 1 

"' • a f ad Y ğortalı meblağ 5000 
:!2.oo A d · car anteıisi n 1

' Yolcular ortalığı serbest 
na olu AJ·ansı (S 5 - Leopold - Hııngarya ''Ma lira 17500 

l A N 
iktisat Vekaletinin 5-8.938 tarihinde inlişar 

, eden fiyal lislesi ruucip satışl«Jrınuz: 
Eb'adt 

J Tip il Se)·han btızi 7 5X36 
Fi 

6,30 
6, 10 
6,70 

,, VI lloruzlu lwz 7 5X3 6 
,, Vl ~apkalı 36X85 

ı Satış ptışin bedelledir. 
2 -- Bir halyudan aşağı satışlar için 01

0 
2 

zam yapılır. 

3 Sif nıasraflarile bal)'3 ambalaj bedel
leri müşteriye ailtir. 

Tarsusta M. Rasim bey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 

po 1 1 
• • bırakınca gemiciler de derhal servisi) r cer an ezıst., .. _ . Sigortalı meblağ, ancak 

2l'1 O M ·ı · k ( yangını sondurmek için tedbır sigortanın va<lesinde, sigorta- ı 1 zı klJçUk o k t fi - Lehar - LDksenburg kon ler al r h şef· N · r es re ı . ve az zaman 7ar n lı berhayat ise kendisine, si-

Bayran1 ic;in hediyeler 
Kitap, Fotograf makinesi, Cep ve 

kol saatleri, Dolma kalem. Oyma ve 
marangoz takımları ve daha bircok l - Ma,lve:;iı~ AE!lrdınu.ı· . tu operetinden potpuri. da sönclürmeğe muvaffak olur gortalı vadeden evvel ölmüş 

ki . ..n Us ÇI· ~3,15 Müzik 0 Senfonik pl<\k- lar. ı ise hak sahiplerine tediye 
çe erı • fspanyol d ı ' edilir. 

2 - Borodi _ . . . ansı. ar,, Kemancmın gösterdig"i so MU" MESSiLi 
u 2 ıncı !( t '>3 4 r: '> • • w • 

tin Notturrıosu uar e- - ' ,), .. 4 Son eıans haberlerı guk kanlılık feliikeHn önünü Vrtsfi Orrıun 
' ve yarınki program. alır. 1 :....--------~-._,ı 

, 
çeşitler gelmiştir. 

SEDAD SAHİR SEYMEN 

Uray caddesi No. 41 - Mersin 



YENi MEttSIN 29 ikinci l.artun 1 ~3~ 

llUllllllllllllllfllltlUUUUiiDflDRRllll•+++~+++++++++~+++ : ++~+++++ 

Ülgen ltnyat deposul ~i~ Bu akşam t~ 
i l A N 

Tarsus icıa memurluğunoan · 
Sayın müşterilerirıden görmüş oı.11! Halk Sinemasında ! 

lduğu rağbet ve tokdirlerinde:.doloy•I :~ Mihracenin gözdesi:~ I 
ı Yalnız 15 gun : ve Hind Mezan ! 

Dos)·a No. 939 37 

Tapu No 60, Tarihi; mart 932. C ı ns; : Uç oda fevkani t 
t~htanı oda. Metrd M, 1 }Q M~vkii; Camii cedit m Kıff11 

1200 lira. 

• • Bayram dolayısile fevkala- •:• 1x:ıs1 :sİR ARADA •:• + + 
d ·) " t .. ~. Sazlı, sözlü, şarkılı Türkçe .. ~. 

e te~zı at. ya? ığıı:ı .. 1 i i 
Sayın muşterılerıne bıldırırı :~ PEÇ~ IYkAKINCDA. •

1 
:!: 

ce VE i :i: o iZi - emı e ı 
ULGEN kolonyalarını tTürkçe, şarkılı, sesli, sözlü Harp veı 

tere.ıh ed·ın·ız ! macera filmi gösterilecektir ! 
~~~~b~b6~b6bbbh~~b66·~~6A6 .~ ............ ~ ........... ·~ ........ . 

1 .. .. .. 1 
Ulgen Ulgen Ulgen ı =•ttn111Dft1111an1man1P.aa•11-g 

ij Uray caddesi ÜLGE~ li FOTO GUN 1 
!§! ıtrıyaı deposu § 1 İyi bir Resim çektirmek istiyen 1 
•Rilllfl ımtmmnmımrmrm• İ FOTO Güne Bir defa uğramalıdır İ 

Hududu; Yemini tari"iam yesart ve arkası Osman f'ık 
n in diğer hıuıesi ct phesi tarik, 

Alacaklı; Tarsusta tüccardan Mustafa Balam 
Borçlu; Tarsusta Avukat ~'ikri Ünlil 

Bir İflci ar·Lırmanın yapılat•ağı )er, gıııı, s.tıılı 

l•3 939 çarşamlJ ,, saat 9 )O a kadar icrada 

ikinci ar tırmanın yaJ,tl<1c .•ğı y~r gun, ~aat J6 

939 saat 9-ıo a kadar icrada 

1 - lfbu g!yrl menkultın artırma fartnamHl 30 - 1- 939 tırl~ 
den Uibaren 939.37 No. ile tar1111 lcr• dairealnln muayyen IJ~ 
ıında herkeain gOrebilmeai için açıktır . ilanda yasılı olaol•rd 
fazla malflmat almak iıteyenler ifbu fartnameye ve 939.37 dD1 

numaraaile memuriyetimize mQracaat etmelidir. 
2 - Artırmaya iftirak için yukarıda yasılı Jı.iymetin yosd• 

niıbeıiode pey veya milli bir bankanın teminat mektubu '' 
edilecektir, (124) 

3 - f potek aahibi alacaklılarla diğer alAkadarlarıo ve irtif 
hakkı ııı.hiplerinin gayri menkul Qzerindeki haklarını buıuıil• ~ 
v• masrafa dair olan iddialarını i9bu ilan tarihinden itibaren 11 
gOn içinde evrakı müıbitelerile birlikte memurlyetimbe blldirlll•J: 
ıcap eder. Akıl halde hakları tapu ıicilile ubit olmadıkça aatıf b' 
nin paylafmuından hariç kalırlar . 1 

4 - GOıterilen gOnde artırmaya iftirak edenler ar&ırın• f 
nameıini okumuı Te loı:umlu malumat almıı v• bunları ıeoı•" 
kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 

mllmllllmttm•:••:•lm•!••:•tmmıımtmım • FOTO GÜN: Resim çeker. 8 1 Türk Hava Kurumu ! İ Foto Gün; Ağrandisman yapar. 1 1 

1 büyük Piyangosu : 1 Foto Gün; AmQtör işleri görür. ı 

5 - Tayin edil•n .zamanıia gayri menkul Uç defa bagırııdı• 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artıma bedeli muh•ııı" 
-• lymetin yüzde yetmit betini bulmaz veya a&tıf isteyenin alıo•I 
rüchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların 0 gayri ~( 
kul ile t•minedilmit alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmazsa eJJ ;ı 
artıranın taabhü_dü _baki kalmak Qzre artırma on bef gün daha ıeııı;: 

g 4 üncü keıid• ıı Şuh•• 1939 dodır. : m Her is foto Günden temiz ve süratle çıkar ~ 
O Büyük ikramiye 50,000 liradır O 1 Adrf's: FOTO GÜN 1 
O - • Bozkurt caddPsinde • O Bundan başka 15,ooo, 12000, loooo; liralık ikramiye@ ~ 1 
oıerle 20,000 ve 10,000 liralik iki adet mükafat vardırııe ilaunll g n•UUaallllftii&llll•ll•U 
@ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi: 
:ihmal etmeyini:ı. Sizde piyangonun mesud ve bahtiyarO 
Olan arasına girmit olursunuz. O 
~DOOOOOOOOOOO*~OOOOOOOOOO•ı 

Fenni Sünne.tçi Yurtdaş 
Sıtkı T annver~ı 

~ f~ rİ ,.e ağrıs•z süuuet Kızı laya 
yapar. 

Fakir çocuklara parasız 

Adres; Tarsus paşa ga- a"za olunuz 
zinosu karşısı 

Kelepir 
Satılık 3 Deve 1 Merl<ep 

Ac .. ıe satılık 3 tüylii <leve ve l nıerkflp 

ucuz fiyatla satılıktır. Almak istiyr.nler: 
Yoğurt pazarmda Dişçi Anlaş Ekrnekciye 

müracaat. Pdilnwsi. 

Te on betıncı gOnQ ayni aatU. yapılacak artıroı 
bedeli aatıf iateyenln alaoaıtına rüchani olan rllğer alacaklıların o ı~ 
menkul ile temin edilmit alacakları mecmuundan fazlaya çı~ 
şartie en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edileıtle 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

8 - Gayri menkul kendisine ihale olı:ın&n kim1e derhal /._ 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feaholııJJ• 
kendilinden evvel en •yüksek teklifte bulunan kimse araetmlf oi6I 
bedelle almaıa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa ıı.e4 on bet gün müddetle artırmaya çıkarıH p eo çok artırana ihale • 
lk.i ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den ıı• f 
olunacak faiz Te diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakııs1ıı 
muriyetimizce alıcıdan tahıil olunur . "188 

~1004 num~rah icra ve iflas kanununun "12 inci roııd 
sinin 4 UucU fıkrasına tevfi katı bu gayri menkul sahipl eri~ 
bu haklarına ve hususile faiz ve m11sarife dair oları idd 

5 

rını ilan tar!hinden itibarttn yirmi gUn içinde evrakı nı0' 
teleri le bildirmeleri aksi halde hakları tapu tjicillerile s• 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakl' 
cihetle alakadarların işbu maddenin mezkOr fıkrasına~ 
hareket etmeteri ve daha fezıa malumat almak isteyeo 
939-37 dosya numarasile Tarsus icra memurluğ~ 

mUracaatlari ilan olunur. 

: * 41 * ıt -·· . 111 ·-· lllllllBlll --····. ıt *: \~~@l~@l~~~~~~@lmlf~ 
* SIHHATİN İZİ KOR. UYUNUZ ı * . . .. 

A. -Va kup Aslan 
SU LA R 1 N J 1 Ç M Ek LE Ttırkiye ve Ruıya Tıp fakllltelerinden diplomilı Almanyada tabıilini ikmıl etmil ~ 

Sıhhat ve tç\imai Muavenet Veklletinin 672 numaralı raporu Hastalarını her günS-12 15 - 18 e kadar k«ıbul muayene~ 
TAHLiL RAPORU B ve tedavi eder. m 

1 liill ADRESY: 
0

Mgv 

0
errtsipnaBzaorz

1
kuNr

0
t

1 

c1addeıi Görünüş: Berrak Kaleviyet; "loo sm3 suya sarfolunan N. lo e:=:: ~ 

Mecmu sertlik derecesi "F~~iı~~:~:·i .~·2 snıJ. 1 ~~~~@J~mJ~@JmJl@J~@J@JmıiJ~ Renk 
... Koku ••• 

Tadı 

: Reıık~iz 
; Kokusuz 

• LALif , 
g Teamül; Mutedil 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvelli-

dülhumuıa liLrede o.40 mgr. z A F E R A·ııe s·ıneması Sülfat "SO 4,, liLred~ 0.0033 gr 
Klor "Cl ,, " 0.007 4 it 
Niır1ıı "No a,, ,, 0.0040 • Bu gün gündüz saıı 14,3o dan itibaren başlar Mevsimin en güzel sa~ eserlerinden ı~ 
Nitrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 1• H .. ti 

f?t-nnin t'fl son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden İlaha: or ayan Mumya 
Boris Karlof 

reu istasyoua kadar içi kalaylı kAlvanizli borularla içi mermer döşel! 
11 bellurhavuzlara dökülnrnkledir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevı 8 

evsafnıı muhafaza eder~k ve hicbir suretle el değmeden hususi kim- a 
yagerinıize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıhhiye m ~mu- • 
rn huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADE~EN suyu ile 1 

;.: yıkandıktan sonra doldurulmakta ve ağızları Sıhhat memuru tarafın- * 
.,. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. * 

Büyük heyecan korku filmi 
Pe~ yakm~a; Silahlara veda ~ * 

~ -·· .................. ~ ... --.. •••*•* 
Yeni Mersin Basımevin~e ~asllmııtı Muaz.zam h~rp filmi 

Ttr~ KÇ"E eöz;Lt;° 


