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Hava ~eh itleri ihti far d iiıı yu r . 

dun lıer tarnfıntla büvük tezalıiirat

l:ı kaı-~ı landı vcı aziz ()1 ii lori miz lı ii r

rnetle anıldı. 
Tını ıııralı ıuı •• · c ~ 1 g 3 9 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı;/ sayı 

11 3290 

kahraman A·tayınlıza BüyÜk Mera 
Sancak Verildi 1 

ı 
B • Hitler 

; Belçika hadudunda 

l'Jle • b• 1 .h 1 k kt ı · ı • t• İ Ankara 15 a.:ı. [R:-ıdyodan] 
rasıme in erce a Ve .me ep 1 er iŞ I• Berlindon bildiriliyor: 

Hava Şehitlerimiz icin , 

Dün Ankarada büyük mera· 
sim yapıldı 

k t · ı B •• M • ı · ı . . . 1 U. Ilitler, dün hora.herin- ff h. /' . .J "[ k k h ra e tı er. ugun ersın 1 er ıçın bır gc ilimler vo matbuat şefi ol ava şe ıt ığıne gı l ere a raman şe-

b 
.. .. ld unğu baldo Alınan - Bc1çika hitlerimizin mezarlarına celenk konuldu. 

a ram gun u o u hududuna gitmi~, ikinci ordu ' 
Ankaı·a 15 a.a. [Had,Yo(lanj ~ dakika :--iikfıt <•dilcrPI.. ra~inwi 

O 
kumandam ve geııol ortlu mii 

rgenerol İzzettin Çalışlar Sanca~ı Reisicumhur ve Milli fet1işi tarafından kar~ılannıı~ Türk Hava~( lıitlorini an- ~pJ:tııı yapılııuştır. Yanııı tla
ş f · · ı· • i'.... k J J tır. Hitler derhal mii~tahkem ına förcni müna..;olıl'tile rıu"' kika süren lıu _aygı tezalıürn 
e ımız smet ınönünüo yÜRSe ve şan l a ına Alav komu· meydanında bii.viik hir ihtifal tı Ü"'lla ında !",elırin hor tara-

J hatları görmeye gitmi~tir. 
fanına tevdi ettiler Ve kıy metli bir hitabede bulundular i ~ yapıhıu~tll'. 1 fın<la halk YC nakil 'aıııtaJnrı 

, Polonya Milli Mü.- Asker, polb, mektepliler ,.o huluıırlnklnrı ycrlordo clur-

B t''ı t.. } - •• d f h f f - 1 .L binlerce halk, Biiyiik Millet 
1 mıı~lartlJI'. llO a ay sancagı n1 ll a aa ve m ll a a aza da,-aa nazırı Parise Mccli~i roi~i Ahliilhalik Heıı-1 }>" 

d 1 

. 1 ,,ır manga :ıskor ııınne\'-

e ecel{)el'İl18 an () jı•tİ V8 bir geçit resmi yapıldı geldi da, Vckı~ler: .i\lcbuslaı:· Oeııel . r:t ti~en~i ilohava,·a üç <lofa 
y 1 5 (R ) kurmay ılon ı,{( ılenlerı, V:ı li · 

Ankara 1 a..a. a<l)·odan Mcı·l·o·ı l·uıııa l"' v . t ate~ otıııi~l<•rdir. Hava mii:-to-

0 k C 
1. 1 H lk p .. L h 1 1 Paristoıı bildiriliyor: • \.. " \. ıH edil, ı'JllllllYC ün a ~Hm umuurıyet a ar tıs' 18 ıaman a ayımız ~eref'ıne ve bugu"n Alay i J>oloııva l\1il.li ::\Iiicla.faa 'müdürü, Ti.irk llaYa knruıırn ~arlığı. Ha,·n. knrnııın YC o. Y Y ı .; Halk Parl hıi ıı:unına birnr zat 

1 
' f 1 ı 1 ' f' b' ' nazırı Parisc gelmi~tir. Bu ! crktmı, l\Iathu:tf ıniiıııc~;;;illPri . . . 

~omutan iği saym mı sa lr enmız şere me ırer zıyaf et ver~iler 'ziyaret resmi mahiyo
1

tte de_! förende hazır huluııııııı~lardır .. nutuk ır:ttl etıı.ıış.lc•rdır. Bıııı-
ğildir. · 1 Törene saat 011 hirdo atı-. tlan :-onrn ~Plııtlıgo giılilmiş 

d GeçAn pazar günü eehrimiz· \Türki~e Reisi cümhuru Mılıi Şefi Alay komutanımız Sırrın in lan bir topla hnşlaıııııı)'tır. kahraman tayynreeilcriıııizin 
h~ ~ulunan k.ühromau alayı~ız~ miz ismet lııöuüııi'.ın yüksek ~e 1 alayımıza hitabesi Da !1 zi gd e Mera~im yerindeki lıayrnklar 1 moz:ırlnrınn çelenk lor koıı-

Yuk merasımle bayrak verıldı· " ı d ı lı- - k · · . · ı· ·ı · · y 1 .,,an ı a ına R ıtfırııza uyu _o r Değerli Alay, ~arıya ıfü ırı nıı~tır. · arım mu~ttır. 
. Atatürk plajı yanındaki ge- if&ıharla tevdi ve te lim lıyo 1 1 

:~e meydanlık daha evvelden rum ey SSlocak, millet tarafıcdao ala , Leh kütüphanesinin Hava şehitleri ihtifali 
Ytak\arla ve Merciu dallarile S k .11 t. d vımıza emanet edildi. Sancagımı C m/a l... ld 

snsıenmie ve yer tanzim edil· n:c;d mı A 
11
;.d.or ;'luna zı, caolR, bAşla muhafaza edece 1 a rı Rlrl 1 o .. d 

llıieti. jebn mi uda ek e.mono~ 1 ırk uddse ,:tiz Muharebenin "n sıkıeık bir 1 Ankara 15 a.a. [Radyouan] un yur un her tarafında 
M . epe e a erırı ç • mu a ~e , • 

, erasım znmnııındao cok ev· B k dd · ı zamanlarında bile SancaQ'ımızı Danzi"'doki Leh ki.iti.iplıa- azı· h•tı • • • • ııı b' I M . !' k .. 1 mnlırtır. u mu a es eroanetı • 'o Z şe 1 erımız ıçın 
~@n ınlerceh lkerebın ı ve t o:v, er~ 1 daima v~ her yerde bü haıırltyarak yurda ve millete nesinin camları ikinci defa 

ge eu a uraya op an 1 _ . . . • karııı olan vazifemizi hühin gü •ht•f ı ld 
llııe l>ulunuyordu Verilecek hita / tun mevcudı:petınızle hayatınızı _ .. olarak kırılınıştır. 1 1 a yapı 1 b . . cumuzle yapacagız. 
tleri herkesin ieıdebilme i iQin ıstıhkar ederek Şecaa t VA cesı ret _ 
~ l . - . k k • Sancajtımızın mudafaası Da z'ıgJe L' geçı:t esm'ı a kevı Hoparlorlerı muhtah f le kanınızı il ılanı muhafaza . . . n u ulr r s L'tl . 1 

• L· ti . ti .. , J k 
ııı,haııere konulmuştu. 1 edeceııinizden eminim. l IQID kanımı?ı sou dam.asına enı enmızı nurme e, mmne e, sevgı 1 e anul 

Alay bütün teekılfttı vo techi I Degerli alay: seııdo büyük k~~ar akıtaca~ız. ~lııyda tek bir yapılacak 
:atı ile saRt on dörtte kendisine 

1 
Türk tarihinde asırlarca ı. abra ' kışı sağ kalsa da hı düşmana bı Vatan ve Millet u.ırunda can bayraklar yarıya indirildi. ya 

.,'h is edilen yeri .alnııe bulunu· mantıklarla dolu zaferler yara rakm~:va~ağı~ıu S~n~ağımııın A[mcinlarQDnzi hu veren aziz hava eehitlerimizi rım dakika devam eden sükut 
Or~u. tan Türk O rd usunun muUu cum l ve mılletımııın ve buyuk Komu! g dün _andık._ V~ _onların _yüksek tan soıırn Türk hava Kurumu 

İl~ Törene Ortam~ktep lamawen, huriyet devri•ıde eanh bir a ' ayın . tanl~rımızın huzurlarında nnt duduna hücum kıfa, k~te:ıyellerı o~unde. ?urmatle, j tarafınd an yapılan bü1ük bir çe 
i . Okulların son ıkı smıfları da Cumhuriyete layık bir hamaset ıçerız. . 1 / J • l mınneUe, sevgıyle eğıldık. lenk hava şehitlerini temsil eden 
eıırak etmieti. le Türk zaferleriui ebedileştir I · . Alay Hep bır ağızdan • ALt arı gön erıyor ar Yurdun her verinde olduğu 1 abideye koııuldu. 

Binlerce halkın mevcut olma- mek içın düsturun ve en mukad ıçerız. . Ankara 15 a.a. [Radyodan],~ibi ee~rimizde de b~ ~ıa~in. ih- ı Bilahare gene bir suboy kıy 
81~a ru~men Emniyet müdürlü des borcun bu sancak altıııda ı Zıyafetler S ·b ·t D· . . 1 .· .1 b .. tıfale yuzlerce .Mersınlı ııtlırak metli bir hitabede buludu ve va Q,, , er os .nızıg ~e ıı ınue n . j 
1
" Cok güzel tertibat r.lmıe bu- muzaffer olmaktır. 1 P.ızar gUnU ukşamı SBBl ylr . . etlı • tan için can veren kahramaulart 
llnu d p 1. b t · be rrerıt resmı nıpılacaktır. Dan- T.. ı l1ıcr Yor u. 0 18 ve za 1 aı S ı zden sonra alayını~a gel., mide Cumhuriyet Httlk Partisi 0 ' ~ orene saat 14 de spor et&d mızı andı. Bundan sonra halka 

ı1e memurları gelen yüzler- cek ol .. ular da bu yurdun müda 1 Alayımıza bayrak verilmesi şere- zig lıududuna. şarki Prusya- yomunda atılan bir topla bae- 1 vi baııdosu hazin bir mare çaldı 
~ arabaları tanzim ediyor ve faası için bu sanc.ık ahında top ı fine muhterem misafirlerimiz ve dan birçok hli<·uın kıtaları landı. Bunu müteakip limanımız Marşı müteakip Türk hava ku 
L alkınııza yer gösteriyordu. Her 1 da bulunan vapurlar ve h · b" h. b " lnnacaklar da bu mukaddes bor I bUtUn alay zabitanı şerefine TUc gelmis,· tir. şe rı rumu namına ır ıla ede bu 
ea heyecan ıcindeydi. Kahra 

~all alaya verilecek şanlı bayra cu asla unutmıyacaklardır. car KulObUnı'le yUz otuz kişilik Ayan meclbinin Danzigin mizdeki fabrikalar düdük Çalmak 

1 

ıunuldu Bir mauga er subaflar 
~1ı bir 

811 
evvel görmek ve onu Pıyade alayı: _ _ bUyOk blr ziyafet vermiş ve bu Alman vaya ilhakı inin karar suretiyle. mer~simin başladığını kumandasında manevra flşeğı 

'kıeıamak istiyordu. Bu nnda sancaA"ını Turkun ziyafette sayın Generallerimizle • :ı halka bıldırdıler. Tören komu ile üc; defa havnfa atee ettiler. 
() Tam ı;aat on altı buQukta talıhinin müsbet noktneı ol an 1 bUtOn Alay zabitanı, Belediye ve vereceği HiyaRİ molfafildo Ha- tanı dikkat kumandasile haziru Kıtaat ve okullarda diğer 

rgeneral izzettin Qalıelar, Kor Sakarya meydan muharehesio ' Halkevl, Halk Pıutlsl, Kaza idare nılmaktadır. j\1usolini Alınan oun hava eeb!tlerini \le bilumum teşekküller ve halk hava eehit 
~eııeraı Muzaffer Ergüder, Tüm d rn sana zafer kazandıran bü heyeti, Jıındarma Alay Kumao Leh itilafınll:ı mutavassıt rol eübaday i seıamıamağa davet etti. lerini teme ı eden itbideyi eehit 
ı:••.0raı lsmail Hakkı Akujtur, 1 vük kumandan ismet İnönü adı 1 danı, Adliye Erkıloı, Gazeteciler oynamaktan vazgcçmi~tir. İl- Meydandaki büyük bayrak ı )eri tebcilen eeıamıadılar ve bu 
tı lı ~e Parti .ba~kımımız Rük· ı ua verilrn O, gıiıılerdeki eıısiz 1 ve daba bir çok zevat bulunmuş - hak keyfiyetini mütenkip Leh ile bütün resmi müeıise!felerdeki surt•tle tören~ nihafet verildi. 

• Üdctın NasuhıoA-lu otomobıllerle1kahramanlı"'ın gözünün önünde ' ıa~dır. h d .1 D · h d d 1 ah fr; • u uuu anzıg u ll u o a· 
ltıe:tyı eer_eflen~irdiler. A.;ker ve dir • 'ı Zlyııfet lkl saatten razla de caktır. Polonyalılar müdaha Son 

ep1erı teflıe buyurdular. Alavınızın adı bü 0 ük Türk t 1 ti 
~. . , • , 1 vam e m ş r. .kl . kd. d h l 

h ~canlı bayrak; saat on yr:dı- kahramanı ve halAskfırı Ebedi DUn nkşıtmdn Alay Komutan le ettı erı ta ır e u ıudu 
Çeyrek kala bir bölük aske- • ~ f d 1 TQ k lQ d t a U7. et1111'ş '"\'ıl k tın Şef Ataturkun yanıhnşında Gonk lığı tara ın an y ne coar u · a a rr · ı-;... aca -

ba,:kuhefazaeı altınkdaO JBpılanl bayırında ve kafkasın karlı ş<ıhi bUode lkl yUı kişilik bir ziyafet lardır. Daha ~imdiden kori-
1 taktan geçere rgenera t verilmiş, ıiyatetler samimi bir 

1~tettiu Çalışlara verildı ve bü k~larında onunla omuz, omuza l bava içerisinde ççk neşeli geç dor meselesilo iştigal edilmek 
ll halk tarafından çok sürekli hucumlar yapan zaferler kaza t ı tt" tedir. t

6 
m ş r. 

c ~İıidetll alkıelandı. Fotograf nan bir alayın adıdır. ---------~...;..---------------
)~ar hıc durmadan fotogrd alı- Değerli alay: 1 F nsa . s urı·yeden askerle-l'lardı. Hundan S')nra da yurdun ba ra 
~iıı lierkes . ~eyecaıı . keeilmie~i. ha biQilmez sınırl<trında bu san 1 k 
~ lerce kıeıum kalbı tek bır cağı ebediyete kadar dalgalandı rini çekmiyece 
ı '1D gibi çarpıyor, gözler sevinç racaksın. Buna güvenimiz urdır 
d: Parlıyor, göğüsler iftıharla Sancağı alınız, oaa milletin bü 

lurordu. Bu sırada Orgeneral 
•cı yük mükafatlarını kazandırınız, 

' lılJ lzıettin Qalıelarıu tinnarı kahramanlıklarla 
~Eli duyuldu . Hoparlörlerle ge· onun üzerine 
~1 dolu bir ıafer tarihi yazınız. 1 > e sahaya ve binlerce yurtdaea . Ankara 15 a.a, [Radyodan] üzerine Suriye Ba~vekili, bu-
aPılRn hitabeııi yt11.ıyoruz . Alay komutanımız ıı··kA t• . 

' Sı rrının cevabı Ifran~auın Suriye ·FevkaHl- nu u ·ume mm programma 
Orgeneral izzettin y- ~ 1 . . . 'mu"Ç'afık bulmamı~ ve istif:ı-
Çaıış· ıarın hitabesi uce Komutanım . de komısorı, Fransanın Surıyc . . ' . . 

A il Türk milletinin en kıy l . . . sını Rcısıcumhura vermı:;;tır. 
Al· K t 1 SubaYIHr . . .. . ıstıkl:i.lıne sa<lık bulunduğunu • .. 

~ ay omu an ' matlı vedınsı olan Sancaıtı Mıllı I • 1 Reısıcuınlıur, lfo,•kalıl.do 
rler. Şef Cümhurreısimiz lamel lnöuü vo fakat memleketin ıııü<lafa- 1 komi ·orin Be.vrute dföıdüğ'iin-

Mııti ı x. · ıı te 11 arı ve ü u·k k ı d ki ı a~. f var ı,..ın mı 0 "' 11 0 r . se ve ısan 1 a ~na ~0. )n~ını temin için }'ransıY. kıtaa d~ bazı meselelerin halli için 
d e ııı timsali askerin en ınukad değeırlı, uğurlu ve ııerefh alınız 1 
eıı tnalı olaıı ve l;Uyük 1.'0rk l den almakla sousuz bir kıvanç tının 8uriyedo kalmak 7'aru- 1 kabinesinin başıı~da ka.lı~a~ı-

Uluau tarafırıdau verilen eencagı' duydum. : retinde olduğunu s<>ylemesi nı başvekilden rıea otmı~tır. 

Sııriye kabinesi istifa etti 

haberler 
Büyük Millet Meclisi dün toplandı 

Aıı kara 15 A.A. (Rad1odnıı)- Türkiye Büyük Mı ilet ME:Cli s 
dün reis vekili Rafet Canıtezin riyaseti 3Hında loplanmıe ve 
ruznamedeki maddeleri müzakere ve intar etmietir. Meclis gele. 
cek Qarııamba günü toplanacaktır. 

Musolininin nutku ve Fransız matbuatı 
Ankara 15 (Radyodan) - Pa risten bildiriliyor: 
Dün ltalyan Başvekili tarafından söylenen nutuk 

matbuatınca vazıh görülmemietir. Gazetelor nutkun 
hiç bir heyel!an uyandırmadığ ın ı yazm:1ktadırlar. 

Liyonda Fransiz - ltalyan dostluk 
yeti Demokrasilerle birlikte 

hareket · edecekler 
Ankara 15 (Radyodan)- flarislen bild iriliyor: 

Fransız 

ırransada 

. 
cemr-

Liyouda Fraoı:ıız - halyan do tlıık cemiyeti bir toplantı pp· 
ım~ ve Demokrasilerle birlikte hareket etmeye kara r \'ermiştir. 
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meQe karar vererek : 
- Sizi zaten Bua dö Bu-

lon1da görmüetüm Nikol. Asil 
kan bir arap atıoa binmiştiniz. 

1 

Danzig meselesi , 

leh-alman gerginliği artıyor 1 

Varşovada Alman gazeteleri yakıldı. 
Polonya halhı Danzing için her türlü 

plebisiti reddediyorlar 

Müf re~at proğramlarm~a 
oeğişiklik 

Orta tedrisat mües· 

Güney Yurtda 

- Folklör 

Atalar Sözü - Oeyişet 
- !) -

Dorliyun: Sait ugur 

-B-

Babalık meykiini iegal etti
A'i iı,;in, çocuğunun şefkatıni QRI 

dığı için sonsuz bir kinle, nef· 
retle bu eiU\b arkadaeını düeü 
nebiliyordu. Nikol sesindeki aynı sertlik Karis (A·A) - Fıgaro gaze halıerler 9ormcktedir. Yalnız 30 

seseleri sanat mües
seseleri haline 

getirilecek kö· Bereket versin d ipi ye, 

Karısını teshir edişinde her 
nedense fazla bir kabahat bula· 
mıyordu onda. 

le yalnız biraz dııha sakinleşe ·ı lesinin Vareo9a muhabi rinden al bin r ıt kamı yPrine 4500 rakamı Maarif Vekftletl önUmUzdekl 
rek : dığı bir habere göre son 10 gün uı yazmakta dır. ders yılı bıışıodao itibaren lise ve 

_ Artık binmiyorum. 1 zarfıoda Danzing şehrine 30 bin Varsova (a.a) - Halk bu sa orta okulların ders müfredat proA' 

roürcU geldi kapıya. 
., u· • Başına geQen külAbı ı 

zUn<ien gitmie nur ilA.hi. 
Pirer Lanje uykusuı geçen 

bo gecesini, bütün bu eski ha 
tıralar eski knlb ncıları içinde 
geçirdi. Sabah, soQ'uk dueundan 
sonra biraz sükOnet bulmuetu. 
Bu hiç tanımadığı kızı için bu 
kadar uab çekmesini anlamı· 

yordu. Belkide tecessüm .attir
meğe uQ'raetıQ-ı harallere hiçte 
benzemiyordu o. Fekat bııeladı 

A'ı iei n lharete kadar götürmeQ'e 
rücu etmemeğe karar vermişti. 

Yalnız ana eefkati ve Ö9ey baba 
sının seta-iai arasında büyüyen 
bu oocuA'on hakiki babasının 
bütün hislerine ve durgularıoa 

rabanoı olacağı eüphesizdi. De· 
mek o temamile bir yabancıyı 

bekliyordu. Zaten küstah bir li 
11an la razılAo mektup, soQ'ok ve 
kıea bir mülA.kata del<llet etmı· 

rorm1idi? 

_ Sizi bir çok günler aynı 1 N'azi girmietir. Bunlar, hücum ı bah Lodz istasyonundan çıkar ramla rınd1:1 yapaca ğı değişmeleri 
volun üstünda bekledim görün kıtalarrna mensup bulunmakla ken Alman gazetelerini yakmıe tesblt etmeğe başlanmıştır. 
mediniz. O ihtiur Mösyöye ge· dırlar. Yalnız kendilerini seyyah !ardır. Bundan hıışka lslanbul ve 

• Bugünün yarını da var. 

• Bülbülü altın kafeııe kof" 

muslar da vay vatan de ' 
lince . Oh ! affedersiniz Size re gibi gösteriyorlar. Vareova (a a) _ Polonya ef Anadolu vlh1yt•tle ıinde muhtelit 

d - " " b b B"ndaıı ' · acıka Almanlar, ha orls tahsil mUesseselerinl ayni 1 mie. 
• Binicinin saıl'ı solu oııneZ· 

. ııı 
• Ben bayram haftası dert 

fakat e en mo~yv v9ey a anız ... u " karıumum iyflsı Donzlog hakkın 
olacak değilm i ? Diğer genQ kıza va yoliyle, Dsnzinge e&liha ve da her türlü plespisit fikrini red zamtt nda mesleki tedılsat yııpao 

müesseseler haline koymak uzere 0 elinae binicilıkte pek acemi. mu~hı" mma• · ıh ı t · ı d" Şar 
a • ı a e mış er ır. deylemektedir. o mangal tahtası der. 

- Hemeirem Siman. 
- Ata binmesini öğretme-

liJdiniz. 
- Kabilireti yok. Zaten bu 

sebepten dolayı bende bir daha 
binemiyorum. 

ki Prusyadan gelen ıayyareler 

serbest şehre inmekte ve hamu 
lelerini boealttıktan soora dön 
mekted iri er. 

Bu ha1ie.eler Alman - Lr-h 

tetkiklere başlanmış bulunmskta 
Nasysnal sosyaliij makamla 

dır • 
rın t9a3 de diyet meclisinde ilk Şimdilik tecrübe mahlyellode 
nazi ekseriyetinin alındı4ı'ı gü çıılışııcıık olan ve ayni zıtmanda 

nün yıldönümü olan 21 mayıs meslekt bilgi ve sanat öğretecek 

• Bir yumurtı;. edip tse9 

çarpmalı, 

• Bardaa1'ı kıran da bir dol• 
duran da bir. 

• Bir söyle ikt dinle. 
Piyer Lanje kızındaki zaif boyunda hüküm sürmekle olan ıçın ır P es ısı azır ama em nln randımanı yıl içinde ve sonun b. 1 b" .1 h 1 k olan bu orta tahsil muesseseleril 

• Bir delinin attıQ'ı taşı bill 
akıllı çıkaramaz. 

Oda kızına eeraitini bildir 
dikten sonra belkidd bir daha 

tarafı keefetmieti, Kızının hakiki 
yarasına temas etmieti. İki kar· 
dee arasındaki rekabet. 8oara er 
keğin kendi öz kızına karşı le 
mayülü , Nikol, maksadının keş 

foluııduQunu anlayınca daha a· 
sabi . 

- Beni nasıl tanıyabildiniz? 
[biraz müstehzi] Baba sevgisinin 
sevkitabiiıiyle değilmi '? 

Kızının istihzasına ehemmi 

rüz rüze gelemiyeceklerdi. Fa yet vermiyerek : 
. . . \ - Harp esnasında ııaralı-

kot hangı şartla? Annesının mu 1 'f d x. h t b k . . . . . l ara şı a aKıtao, as o a ıcı 
vaffaknt etmedı~ı bır ızdıvaca k t t·ıe · · ı · x. · 

ıya e ı annenızıa genç tgıoe 
rııamı gösterecekti? Yani karı sizi benzettiğımda yanılmadı~ımı 
sından intikamını alacaktı? Ha anladım. Atımı koeturarak tek-

huzursuzluıtu artırmaktadır. 

B Genevieve Tabouia, Oeuv 
re gazetesinde buna mümasil 

rioi aldıkları şayiasının çıkması da yapılacak tertişlerd~ n sonra 
üzerine bazı gazeteler bu sayia ımUsbet netice Rlıoırsa gelecek 

1 !arla mee~ul olmaktadır. yıl umıımlleslir\lecektlr. 

Franko bir nutuk söyliyerek Yaprak tütünü fab- ı 
rikası kuruluyor Yaşasın ispanya, yaşasın italya, yaşasın 

Almanya diye bağırdı 

Madrid (AA) - Zafer geçit kahramanlıklarını sena etmis 
resminin eimdi 19 ma1ıeta yapı 1ı müteakiben ls~anyanıo .bu g~n 
JacaQ'ı tahmin edilmekle beraber gü h:.9a ku9etıle dahilı har~ı~ 
bu tarih resmen ilan edilmiş de baelangıcındaki hava kuvetını 
""ld' mukayese ederek şunları söyle 
6 1 ır. 

Dün baraj hava meydanın 
mistir: 

İstanbul, - inhisarlar ida 
resi tarafından Mudanyada hü 1 

yük ve modern f aprak tütünü 1 
işleme 9e bakımevi yaptırılma 

sına karar verilmiştir. ln,aatı bit 
mek üzere ohm Malalya tütün ' 
fabrikasının da makineleri ku 
rulmaktadır. 

• Baeın pınar ayak ucoll 
göl olsun. 

• Yaktı~ı ocak su isteoıeı 
• Birikinti südün raQ'ı ço~ 

çıkar. 

• BekAra urat boşaması kO 
laf olur. 

Burnu QOk yüksek 
• Bae kes, yaş kes, tae k9' 

olmazmış. . 
• Bizim evde yiyelim, içelııı:ı 

sizin e9de gülelim oyoıyalırtl 
• Bana dokunmıyan 1ıı9P 

1_;,b_in.....;.y_e~sa_s_ın_,·~~~~~-~ 

rır, karısına kareı eski hürrue- 1 k k-
. . . rar ro unuza çı tını ve uzD da ve 40 bin kiei huzurunda tay 
tını saremıracaktı . Yalnız ızahat 

1 
t 

•Sizi temin ecerim ki, bu 
günkü hava kuvetimlz, yarın ha 
valarınıızı tel·h iz edecfğimiz ci 
hazlarla yüz misli artacaktır. 

Ankara radyosu ae ım . · ı · · · ı istl•ecek ondan sonra muvaffa . b b ' rarecı erın geçıt resmı rapı mış 
1 GenQ kız verec6Q'ı ceva ı ı· . . 

ket edecekti Bir çoban terlı:et _ _ 1 fakat hıQ bır hava hareketi ya 
· raz duşunerek : 

tix.i ıUrüsünün basına .ıoeçemez. M d k" . bu ke pılmamıştır. General Franko, 16 bugünkü Proğram • a - a em 1 ann6mı 1 
. Acaba or~anda tesadüf et~ dar hasretle hatırlamıe olu yor Alman ve İtalya~ ta~yareci.el~i 

Q'ı amazon Nıkolmuydu? O ku sunuz onu neden terket\iuiz ? askeri m&dalya ıle tallı[ atmıştır 
çük tesadılfün dimaQ'ında kalan 1 Ya benim kabahatim ne idi? Ta Franko, bu münasebetle ııöy 
resmini tekrar canlandırmak is luk kararınızı tetkik ettim, Ken ledi~i nutukta, gök yüzünde ve 

Hava kuveti hazır bir 9aıiye \ te 

bulunmalıdır . Hüyük ispanyayı 
7 - Şerif işlinin suzidil şar~ı 

tedi. Sarışın, ince zarif ve neşeli dinizi unutturarak. hiç bir haber 
tıpkı karısına ~enziyen b~r gen? termeden gittioiı. 
ti. Hayatın bütun zevklerıne, bu _ Çok ruuztaribtim Nikol, 
tün saadetine JAyık bir genç _ On bee seneden soııra 
kızdı o . Ooıı refakat eden a· bana para teklif etmek için tek 
dam karısının ikinci kocası, son 
ra QoCuk denllecek kadar küçük 
setlmsiz olduğu kadarda çirkin 
olan diğer geno kızda karısının 

ikinci iıdivncındao doğan çoüuk 
olacaktı. Saatler yaklastıkQa asa 
biyeli artıyordu. Kapının zili 
oahndı : iete ta kendisi. Oda biz 
metçisine : 

- Onu salona alınız te der 
hal geleceğimi söyleyiniz. 

Tuvalet odasına girerek son 
bir defe aynadaki şeklini sey· 
retti. Metresini teshir etmek için 
hazırlanan bir aeık gibi kızının 

da hoeona gitmek istiyordu. On 
bee seneden sonra ona nasıl bi · 
tap edaceAini düeünerek heye
canla salooa doğru ilerledi. 

Sabahın taze güneei salo 
nan kırmeUi euaları üzerine 
aerpilmieti. Nikol arkasını pence 
rere çevirmie, çehresi ve 'ücu 
dunun bütün ince blltları göl
geler içinde kalmıetı. Piyer Lan 
je genie bir bakııta onun zara 
fetini bir bahllr kadar zarif ince 
tiklerini temaea ede ede ona 
doA'ru ilerlemişti . 

- Nikol 1 
Ona sadece böyle hitab ede 

bilmişti. Geoç kız gururııı: 
- Evet efendim. füınim 

rar ortaya çıkı7orsunuz. 
- Rica ederim Nikol beni 

dinleyiniz. 
- Beni parayla celbetmek 

için değilmi? Bu teklifide bizzat 
değil, noteriniz kAtibiniz vasıta 

sile yaptınız. 
- Ha1ır Nikol. EvleneceA'i 

niz zaman cihazıoıza vardım 

etmek zevkini, hakkını kazan· 
mak için mür6Caat ettim. Tah 
siliniz mtlddetince uzakta oldu 
Qum için size yardım etmemi~, 

vicdanım muazzep olmuştu . 

- Pek geQ hi11sedilen bir 
vicdan azabı. 

- lztirapla baş baea çok 
acı zamı..nlar raeadım. 

- Pek zanne\miyorum. 
- inanınız bana Nikol. Hat 

ta hayatım müddetince bundan 
kurtulamııaoa4ımı zannediyo· 
rum. 

Biraz etvel bu ealonda yal 
nız kaldığı bir kaç uzun dakika 
eınasınrta Japon, Çin antikala 
rını. yeeil bronzdan vazoları, 
şöminenin üzerindeki fildişi bib 
loları, sonra salonun kıymettar 
eşyasını gözden geQirmie, baba 
sıoın vazireti hakkında bir fikir 
edinebilmieti. 

- Zenginsiniz, serahat edi 
1orsunuz, bahtirarsınız. 

- Fakat ralnızım. 
- Evlenebilirdiniz, başka 

Ve derhal aralarındaki bu· 
çocuklarınız olurdu. Yeni bastan 

rudeti uzeklı~ı babasına anlat· bir hayat kurmak için serbeıtintz , 
mıe oldu. Bu yabancıda evlat Karınızı QocuQ'un•JZU terkedip kaç 
aokını aramakta neden is~ar edi tıktan sonra Piyer Lanje kalbine 
yordu? Sonra onun eualle?'ini inen bu darbere nasıl mukabele 
beklemeden neden eefkatle sev edebilecekti ? Gözleri, salonun 
girle ona hitabediyordu? niharetinde duran şık bir masa 

- Ne yazık rüzünüzü tema nın kapalı çekmecelerine ilieti . 
mile göremirorum. Nikol biraz işte orada karısının askından 
eöyle ışıklara doQ'ru dönünüz, aldı~ı fakat mahkemeye ibraz 

edip hakkını kendi lehine ols 
güzelliğinizi temaşa edeııim. rak istimal etmek istemedi~i mek 

Arni haşin sesle: tup vardı . Hakikati anlatmak ona 
- Zannedersem sizi alaka bir düsman, bir yabancı olan 

dar etmez güzelliA'im benim? Pi kızına sahib olmak iQin küçük 
ıer Lanje &ebessümle, bütün bu etet küQük bir hareket ıazımdi. 

hırçınlıklara tahammül göster· ' - Sonu var -

yaratacak olan Qelik adalelerdir. Türkiye Radyodifüzyon 

Frauko, nutkunu •yasaaın le postal.:uı. Türkiye Radyosu (Hasretin çok eskidir) 
pany11, J'Beasııı İtalya, yaşasın ~r· 

Alman..,a, so··zıerlyle b·ıtı" rmı· e. ha , Ankara Radyosu. 8 Isıık Varonun hilzzam f düeman üzerinde iUihatlarını el 'I 

de etmie bulunan Alman - hal zır bulunanlar da ay ni sözleri J DALGA UZUNLUGU kı: (Kaç yıl beni sen.) 

yan ve 1span1ol tayya recil erın tekrar etmielerdir. 16;19 m. 1 :l Kes. 120 kvv 9 - Isak Varonun Eviç şaf~ 1 

Sivasta Ticaret vekili T.A.Q. 19.74 m, 15195 Kes. (Son ayrılığın matemi) 
20 Kvv. T. A. P. 31,70 m, 10 - Sadflttin Kaynağın hiC8s 

ilkbahar at koşuları Al manyaya gi- 9465 Kes. 20 Kvv. !şarkı: (Benim gooıum buıunl. 1 Ynrış ve lslah encameoi na- decek Sali 16/5/1939 l 11 - Sadettin Kaynağın buselt 
mıoa Slvasltl Uç hart" İlkblibMr 12,,'30 p ·o'rram ) 

r 1 
"' • şarkı: (Saçlarıma ak dUştU koş:.:ları yapılacı:ıktır. Birinci bı:ı l J 2,8.J Türk mUzi ği - pı. ı 

ta koşulsn 11 hsziranda, lklocl Alman iktisat nazırı Or , t 21.00 Konuşma 
haftı:ı koşuları 18 hıızlrandı:ı, UçUo 1 Funkun Ankaraya yapmış olduğu 1 !i,00 Memle ket saa ayarı, 2 1 kB~ı 
cU hafta koşuları da 25 haziranda ı . t . . d Alm"nca 1· ıe ,, 8 aı·a n & ve meteoroloj haberleri l, 5 Esham, tahvilat. 

1 1 
kt zıyare ı ıa o ve .. , , 5 yapı aca ır. pıla[J 150 milyon marklık kredi 13, l5 MUtik ( k arışık proğ· biyo - nukut ve ziraat borsd 

Her hattanın pazar gonn 4 . b t f tı ) f t) 
koşu vardır. Koşularda birinci, anla~masına a~t azı 0 errua .. ram - Pi ıya 
ikinci ve Uçlloca gelenlere bUyllk tasbıt etmek uzere tıcaret v e~ılı 13, t 5, 14 Konuşma (Kadın sa· 21,25 N~şeli plaklRl' • R. 
ikramiyeler vardır. Cezmi Erçinin yakında Bertme t.) n' 

il k l gideceği bildirilmektedir. Ticaret 
8 1 

_ 21,30 MUzi k (Radyo Orkegtf" 
ayvan asta ığı vekilinin seyahati ancak veka.letel 18.3~ Pro~ram ··, jj" ) Si - Şef: Praetorius) 

Mersinin" Yampar köyOndo ait yeni teşkilat ve büdceeinin 18,3.:> MUzık (Oda muzı"ı - Pi. • f{B 
1 - l:t'ranı Schubrt: Uvertur bir keçi sllrUsUnde buhışıcı meme büyük millet meclisinde müzake 19,00 Konuşma 

hastalığı çıkmıştır. resinden sonra vukubulacaktır 19, l fi Tllrk müziği (Fasıl he- majör (halienisch) 

liman haberleri yeh) 2 - Felix Mendelssohn • 93rt' 
Limaoımızda bulunan Alman 

bandıralı Ateo vapuru krom ma 
deol, Eğllberg vapuru çimento çı 
karmakta, TUrk bıtndırulı F~yyaz 

motoru guz boşalmakta, Hollanda 
bandıralı Oberlen vapuru Nafiaya 
alt traves ve köprü malzemeslle 
Yugoslavya bandıralı Muthovlc 
vapuru çimento çıkarmakta olup 
ltalyan bandıralı Adriyatıque va 
puru da eşyayı tUccartyeyl ha 
mllen dUo bereket etmiştir, 

Derecesi ~üşük ra~ı 
Yakında piyasaya 

veriliyor 

İstanbul, - Mecliste lnblsar 
lar bUtçesl görUşUIUrken gQmrQk 
ve iDbisarlar vekili B. Rana Tar 
ban rakı derecelerinin indirilece 
gtnt söylemişti. İnbisarlar umum 
mOdUrU B. Hamit Taşpıoar bu kıs 

rarıo tutblkl için tedkiklere lbaşla 
mış ve alakadarhsra lcııp eden 
emlrle rl vermiştir . 

40 derecelik rakı pek kısı:ı 

bir zamanda piyasaya arzediJe. 
cektlr, 

Türk - i ngiliz 20,00 Memleket saat ayarı· holdy: 
l '6 

Anlaşması ve Sav· 
yet-İngiliz müza 

kereleri 
Parls, a. a. - Flgaro gazete 

sine Loodradan bildlrlliyor: 

Ankara Ue Moskova aresıadıı. 
zımııt bir anlaşma blisıl olduktan 
sooradırki logUJz - TQrk muı:ıtıede 

sloe karar verilmiştir. QUokU TUrk 
bUkılmetınln mUtaleası şudur ki 
bu mullbedenin esas şartı Sovyeı 
yardımıdır. Hatla AnUsra hUkılme 
tl bir taarruz takdirinde Rus ordu 
larıoıo yardımını Moskovadao ta 
lep etmek hakkına bile maliK ol 
mıık isliyor. 

Blnaenıtleyh Umlt edilirkl ln 
gillz ve Frııosız nHzırlerıoıo kendi 
parlementolarında yaptıkları beya 
oat Moskova Ue cereyan eden mo 
ztı kP.rel~r Londranın teklifleri çer 
çevosl içinde yeni bir hız verecek 
ve Moskovanın talebl llzerloe de 
genel kurm~y temasları vuku bu 
lacaktır. 

ajııns ve meteoroloji haber eri . 3 Uncu Senfoni lo minör, C'P. ~ 
~o. lf> TUrk milziğı ·ı• 

1 - Suzidil peşrevi 
EntrodUksyon ve Allegro af~' 

2 - Tanburi Ali efendinin suzi to·Scherzo 
assai Vivace Adagia cantebi' dil ağır semaisi: 

(Kaaı yadı lebinle) le - Allegro 
3 - Haşim beyin suzidil şıırkı: . F' 

1 _ guerrıero ve ı na e 
(Mesken oldu biz~ daglar) 

maest09"' 

cıılB' arJ . . . ( 22,30 MUzik (Operı 4 · Nurı Hatıl Poyraıın· Sev· 
da elinin bOlbCılU.) rı • Pl.) . ~8 
5 - Cevdet kozan Ud taksimi 23,00 Son ajans haberler• 

6 • Lı~on Hanciyanın suzidil şer yam:ki proğram. ) 

kı: (Cama gamı aşkınla) 23,15 24 Milzik (Cazband" f'İ· 

Bir Alman tayyaresi ::;==--=====~_......-1 
f ransada düştü - 1939 lzmir entef 

nasyonal Fuarı. 
bir milyon müşterı .. 
nin uğrağıdır. 

1 Mallarınızı şimdideJ1 
hazırlayı nz. 
20 Ağustos -

Beeançon. (a a) - Geçen çar 
eamba günü PotJtarlier'de yere 
düşen Alman tayyaresi hakkın 

da fapılmıe olaıı tahkik~t neti 
ceeinde bu tayyarenin Messersch 
Mıdt t ipi:ıdo iki molörlü bir svcı 
tayyarasi olduğu auıaşılmıştır. 4 
mitraltöı kırılmış, fotoğraf ma 
kinelari 9e telsiz ı:ostası enkazl 
altından çıkarılmıutir. '=====-=-;;;;::;;;==__..._._. 

Seıı 
I~ . 

'°'l 
hq 



~AYFA 3 T ENi iMERSIN 16 ~fAVIS 1939 

i l l N iLAH il AN 
~ilif ~e Jan~arma okulu Komutanhğın~an Tarsus mu~asebei ~ususiye memuı luğun~an : Gülnar ilçesi icra memurluğün~an 

~~ Mi kterı Beher kilosu lh ,ıle Uu rha n zadP. ilam .\1 ustaf aya ~i l olup mu aw- (i:ı~ rı merık 111 illa lla rıu açlk :1r lırnıa ilan ı 
~ ~ın cinsi: Kilo: Kuruş: Sa. gilUn ·ı ı · .... t 1 ı 1 f lu l >6 !ı&rııış sade yağı 

1600 82 50 22_
5

_
939 

.. ı ey ıın v.-r~ı H•rcnrn an t o c1 yı aşağıda evs~ ı ya- mat P ( :, ) 

~ı;ır Eti 10000 1'2 00 22·5-919 g~nU '1. ılı bir hah hanı~ -i-5 939 dan ilibtır~n (21) gün Açıl{ artırma ile par,,ya çevrile-) eski 40 dö.-ıUm tarla 

P18t peynir 80G 53 50 22 -;-.. 939 » uıiidddl~ satılığ , ı çı~arılıııışlır. jcek gayri menkulun ne olduğu ••• ) 
f'Otu Zeytinı 800 33 !iO 22-5-93H » . kı · ı . b f 1 1 l ş k , ı . 1 l p "Pa ıslt· ı t'fln u müddet zar ında menıurıytttiıui « HH lH 11: :ır ı ~e uP • İm <ı i Ba ııwrına 
~rParnarka makarmı 1500 28 50 22-5-919 s, 1800 4 2 > 22 5-939 : Z+-' uıiiracaall:Hı ilan oluııur. giden su harkı. Garhi TCJ J'İ tL c~ıın b ıı Çf'şnı e 

illan ısoo ı Oo 22·5·939 » Nı). Tarihi Arşını Mahallt·si pınarı ile rualıdutdur.» 
, SıJifke J. Okuhuıurı dört ayl ı k ihti vacı ohın 7o Tewınıız 938 125 Kı1.ılmurat tlayrj nıenkulun hulu rı d ıı ğu mtı vki ''e l;ı pu haydı 
~~Jk~!ıd cı cins Vf~ mikd arı )' azılı )' t- di k~;ı .. m me Hududu Cınsi numara H~ tarihi <Z~y n~ kö-' Ü İU İ "ia l u. d e \'e öı.· 
hij~ldı iaşP.~İ 8 5 939 gi'ıniiııd t> u itibaren (10) güu Nesime hanım Ya~arı v~kıf ft•vkani altı odalı bahçe )erinde 9 -7 929 tarih Vt~ 2 ll tı iua ra lı) 
1/

11dd .. tle <ıcı k ., k~i 1 nw !'ili f'Plile ek ~ill me\'e konul · ark ası tarı k CPphr.si ilacı iki mağazalı bir Takdir olt. n ~ u mu ha nımen ki) m t> l i : 350 liı·a ev-
~~'~ tur. lali"p ilerin yüııle )' eıii huç•ık lP

0

1Hinat nıu Ahtiulkafor bab hane rakı nrıkliJedir. 
la katl.t partJ lar ı le birlikle yfiv111i nı11ay)'P11deokul f~mi: Hurhao zade Musl;ıfa Artırmarırn y~pıla ca ğı yer giiu , saati: Gülnar icra 
c:~al' lrğa hıntia l~~ek kfü ed~cPk ko ıuİS) una miira - 6- lo . ı 4_ ı 6 \dairesinde JO 6·939 Cu rua rte~ i giinii şaat l 1 de. 

ı1 <trı ilan olurıur. 1 -· işbu gayri meıık ul uıı ~arwaıı: esi 9 ·5-939 
'----- 9-12 . 16 - 19 Zayi Askeri vesikası Salı Güuii rı <l ~ ıı İlilıart• n ı 9 39 ·2~8 !>osv a 

1
. l A N ımurnra il ~ (iülnar icı·a d airt1 ~i r· iıı uı u )1

-

:\skt'diğimi Mt>r~in merkez j·11ufarma Hölligüu yen uumarc:ı sın<la IJ.,r k't,. in gilreh ilnıes i igin 

,Tarsus ~ıle~iye riyasetinden de ~apılım . il Açıktır. ilanda y~zrlI ola ıı Lı rd a u faıla IHJ-

1, ~ilifk~ As~erJik şubt1sinden aldıuım 928 larih· ll'ıııı·ıl al ak ,· ı· ı · l t a e ~il· arsus b~lt~diyfl' p: • r ~ı hi'ıf~si ı haziran ~:l9 ta . . . . . ': . . . · m s ı ~ en er, ış •u şar n nı tıy , ve 
llndeu 3 ı lla vıs 94 l la rih i ne kad 1 r iki ~erıeliAı l ı Askerı tedlıs Vf>SI kasını za y ı t>llım. Y erı1sım 19 3 ~L '2 38 Oos~· a ını nıa rası ~la nH~luurıye-

~~ık arllrıua su~f'lil • kir~~·a v~rilt>CPktir. iki sen~- alat~ağundan es~isirıin hiil\mü olmadığım bildiririm. liıuize muracaat Plmel idir 
l rnulıamnwn kira hPtlt•li ı Of)O lira olHp mu vak Silıfkf nin taşucu kö) tinden 2 ArlırnrnJa İ~lirak için ~· ukwn1la ~·azıh kıy-
~ lemiııat akç~si (7 fı) lirMılır ilrn ı~si 18 Mayıs Ali oğlu 3 ı 9 ıloğuııılu ııı • ıiıı yiiııle y~dihuçıık kuruş ııis bPlinde 

11

• fh•rşembt> günü satil 15 tie lwlediyf. t-ırıciin~e- Mehnıel Yılmaz ı pey ve ya milıi bankamn t.-miııatlı mek tu-
1 Irı.de yapılaca~ırHfcın ist.-klilerirı şartnamt1sini hf· Is bu tevdi edilecektir ~fodde 124 
edıy~mizden aramal<trı ilan olunur. İ l A H ipotP-~ sahibi. lacaklılarla digt·r~lakaıla lann 

12-16 V•• irtifak hakkı ~ah pl ,.. ı· i rı irı ~a yri menkul 
-------------- Sılif~e Jan~arma Okuiu Komutanhümdan üzedııdt>ki 1ı khıruı • ıwsıısil~ r.ıız ve mas 

İ l A N Silifl\e j ~ttıdarma okulunun dört aylık sabun! rafit d<.tir olan idtliulanru işhıı ilan t~rihin. 
KİRALIK DAiRELER ihtiyat•ı olan cıooo) kilo sabun bE>hP.r kilosu (35)' dPrı itil ,arerı 20 giin içirıcie evrakı nıiisbile· 

Dte .Mersin yoğurt Pazarı ka rşı~ında ve Boıkurt caddesi k u ruş' an on lwş gii n ıuiiddetle açık eksiltnw ye~ ı~rilt! lıi rli kle nıtınıu rh' •' tİ nıize bileli rmelt>rİ 
b tıncte Numara 1 de OcAr dörder odalı ve bütün kontörü 1 l ı ı ic ,ı b P.df>r. Aksi halt.le haklnr l:J fHJ sicilil e 
''li dairelerle altındaki dllklrtlnlar kıralıktır. konu muştur. ıa~ Hrıgıcı 12-5 939 O up yevmi ilıa 

ca,, t teklileriu ayni dairede Doktor Aslan Yakuba müra- !e 26 5 939 giiııiidiir. 1aliplPrin SilifkP. jandarma i Sa\>İl olwadıkc ~ ~ atış lrnd tı li11in paylaşma-
ları. okuluı ı d · ı m Ülft ... ~ kil ~oruisyona ~·iizde yedi bu suıdan hariç kal ırlar . 

"-....... Te'efon NnmafRSl 172 C'lk lP-mina l ak CH larila bir lik le m ii r~caatiarı ila11 4 Gö'.'llt>f'İ len rii ude a rllırma ~·a iştirak etienler 
İ l A H ~lunur. • Attırma şartnanıesiui Okumuş \'e lüzumlu 

M 
"'6-19 -21-24 ırn~hirual almış ve huular1 tamamen kabul 

ersin ~ele~iye riyasetinden 1 eınıiş ad ve it ı har ol u ntıJ' l ar. 
ıla,. .\l~rsin ç.~yı ağz11ulan metbaha g~·r ; ı~rin~ ~a 1 l A N · 5 -Tayin edilP-n zamanda gHyri menkul üç df)fa 

11 .. olan S-lhil kısmı laı~ ·t1Ularl kirl,..Lilnı~kl~ ol bağrıl hkt;ın son ra eu cok arturana ihule 
,,:~~l~flllaıl l.Juralar.la dt• ııİZP g l'ıll!!l'~İ y •ı~ a k e lil Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: edilir. Ancak a rllırıu ~ l;PdPli nınlıammen 
~i Ş~ır. parasız deniz harıyosıı )Hpnıa k isl~verıl , 

1 

30 ikinci lt>Şrın t33o ıarihlı EcuelJi Arıo- kıyıuetin JÜZde yPtmi · b ş ır ıi hulıu az v~ya 
r 1~ ııcrfltli plt\jm ılP-risi ntieki sahil bo' t11Hia n isti ni ın ve sermayesi ~· sha ma mu rıkasim şirketler satış iste) t:'uin alacağwa riicha nı olu rı diğer 
ilı '~ e<l .. bilreeklP-ri il:ln olurı • r. lkarıuıı u hiiküıı , I rine tevfikan Tiirkiyede çalış- alacaklılar bulurıup a lH~drl hurılarıu o gay 
------------------'-1_16 __ ıtı~!'!ına izin verilmiş olan Ecrıf'l)İ ŞirkPtlerin - ri menkul ile l'1mi11 t>dilmiş alacakla ı·i nm 

I <l ') rı ",,irıgPr Dikiş llakinaları Kt:rupanyası,, nuıcmuun 1Jan fdzlaya cıkmazsa en cok art-0 İ K K A T----·ı mu Tiirkivt~ Umumi Vtıkıli bu tl•!fa rniir:,ca- lıranrn la : dılıüdii l;;ı ki 
0

kalmak ÜZPI'~ arttır· 
1 aıla tı t iz~ o duğu ~elahiyt-te binaflu, Şirkt>lin nı:. 15 giin d :-dıa lenıd ı l ve 15 iııci ~ii11li 

Pıııd~~1:.~: (~~ ~ı!ı~:~~:.:-ıazaııı i<;el Vilil~ etiyle ıııiillıak •tı, Konya Vil:iyftirıırı :ıyrıi saaıda }'apılıı cak arııır.ııadu, b~deli sa 
s ~ . Ernı • ııak Kaza"' ve St·~ han Vilay~tirıin Ko1.<ln ıış istP.)' f•ııin alac ı ğırıa riiclwrıı ohuı cliğ~r 

1 :1~'İsiıuiz haşlanıışdu· . .'ayuı halkımızrn her tiir K 'i zası acenı~li~irw, ŞırkP-t namma yapac~ğı alacaklıların o ~a y ri menkul İI P. tPmin edil 

1~~ ~stiralıat ve ıııeıııııııııiycıiııi teıııiıı edecı•iiiıııi işln•leıı ıloi(acak ılav:ılarda, dava eden, edi - \ miş alac~ kları n ı ecmuurıdan fazlaya çık-
._ eder .... uhtereuı h4llkmıızııı Akın ~aıajma ~ l · n ve iiçü11cii şahıs sıfallariylP. haz r bulun- nıak şarli)la en çok aruır~na ihal~ edil r. 

11 'İİı·acaat etmcleriui tenıenui eyleri ı • 1 • ._ n1ak iiz ... re İÇPI de mukim Siileyman oğlu Ah- Ri;yfp, bir bt)dt>l eJıie edileuH·zs•~ ihale Yti f>l-
nut Arrıazı tayin t ttiğini bildirmiş ve Iazııu- lmaz ve s~tış düşer. 

Akın garajı sahibi 
Baki Harma 

g .. lt·n vr.saiki \· ermiştir. 6 Gayri men~ ul ktındisine ilrnle olunan kinı-
Keyfiyf•l lP,lk.ik ~diler~k uygun göriilmüş l se dPrhaJ vn)a verilen milhlı l içi nde para • 

• 
1 

l A N olmakla ilan olunur. 1 yı vermezse ihal~ karal'ı re~holurı a rak ken
disinden evvPI eıı ~ iiksek tP.klif de hnhınan 

~ersin Ticaret Bankasın~an: i l l N kimse arıeınıi~ oırluğu 1ır.1P11e aıımığa raz 
, '>- olursa oııa, rHzı olınazsa ve' a bnhırımaz-;ıa 

,,,!.ı. gurl paz~rı Orta nrnktPp cııdclPSintlr 25 nu- ı'çel Tapu mu·du·rıu·g"'u·nden . "'alı · hem ln 16 giirı ıuiidd~ılr. arttırma."' çıka .. 
rıa 1 k P-v tist kat beş oda altında iki dt1posu bulu 
ııı~~ arkir lıanP. evlı.af lırlediyt> ve r~rağ harçları Harııza beyli köyiiııüıı Uüyiik nıevkiiııde la- rılıp Pli çok aı·tlıraııa ilıalr. eılilir. iki ihale 

801/ııaıı alıcıya ait olmak iiıere dört bin ı raya rafları (Şar~aıı seydi şilı ~·olu Garben ırmak Şi. arasındaki fark ve geçen giirıler içiıı yüzde 
ııın ac~ktır. isle\·enh~rin .\l~rs i n ticaret haukasmalmalen bele11li Ahn~f'l tarlcı~ı Cenuberı ~edik mul: 5 kuruşdaıı lw~ab olurıac.ı~ faiz ve cliğer 
~atla r1. · ö-B la a1ı uıel vf're,sf sı tarlası ve daşh ah vt1rtıSflSI 7.ararlar ayrıca h il~ me hacet kalnıa ksızm 

tarlası) hududile çevrili bir parç~da tıski ö~çii ! memuriy~tiıuizce ı\lrcıdan tahsil olu nur 
, İ l A N )' İrmi h~ş <löntiı~ı mukabili (2297:) metr~ mnrab· Ma~fd.~ 133 .. . 
l~BI ~fi d ) .. d baı la~larıı~ t• şelı karanın iken ogln e.ştıh aJi ye ve 40 d~nu.~n .. tarla yukarıtla gost~rılen 10·6-939 
68 e. er ar ıgı~ an . . . ınuıııaııey hın de 330 ~em~sinde VPfatıle karısı ŞP.- Cumarlt>SI gu.nu sa.i' t l 1 de ~nln~r ıcra memnrlu. 

~~ Uı"~ lır~ b~de.lı .sa_hıkla ~1~rsın sevtthıl .. sayıl.~ye rife vP. oğlu Nuri ye ve ş .. rifenin de 332 senesinde ğn O(i~sın~a ı~hu ı~au ve ~Ö~ler ı lı~ n urllırma şa rt
d~ue , ı I · 5 . 939 t ı rı luıulen ıtı bareu 20 gıın mud- , efalil oghı nuri ve kaldığından ba lısile tescili la lep ı rwm~sı da ıre~ırııttı ~~ tılac~ ~ı ılan olu nur 
''aıı' ~ç~k aı·ıırıuaya k 1 m11lıııuştur. Artırma şarıe t>ttilnıektedir .. ı' Z · .. h.. - ---
''~ii ::~: ''.' . gö·ııı ek . iste)' ım I eri ıı v.~ riıh t ka ı e ııı iı:e 939 ~eıı;ı-i lfaıi ta ııırı yedinci ça rşa ııı ba gü rı ii . . . . ay 1 ~~ U . Ur -
ı118lı c ... \~llan v~ talıp olaııların yuz ıle y~di buçuk hukuki ,·azh etirıi ,.e efsafwı t<ıhkik ve tetkik' Sılıfken~rı lHŞUCll na lıı)'tl sıne h.ı glı ça vuş lrn<'a 
~lııı,~ıll ıtl~ p ·Y akç .ıs1111 re~liıui VPZHP.~clerek ınak elmek üzre mahalliııe nwıuur ~örulerılt>CPğindeo nlflZ ğı muht ·u·lıgınrn resmi ıuiihiiriinii zayi fltlİlll. Yt>
''t i: .~l VP):.ahul 111ul••her olan h!r ha11ka mektubu ı~ur tarlada ayni hak ve sai~e idciiasuıda bulunan nisini alacağıınızdan eskisinin hiikmii olmadığı 
14 d~a 3 guuii olan 31-~ 939 tt.arçanha giinli saat lar \/arsa tayin olıına11 miiıttle zar(ında ın~rsin ta- ilAn olunur. 
tıı111a ~fterctarlı kıa m 11 t0şek kıl a rurma komisyo- 1 pıı sicil nıulıafızlığma müracaatla keşir glin ü nıa ~ilifke taş ucu na lıi v~si 

ınuracaatlar · .. · C l "" k ·· ·· · ı 1• nailin~ gtde~ek memura ıuuracaal \1 ylt!nıeh·rı A ·ıvu~ Hıcagı ·oyu mu >tar1 

tı-16·21-26 ilAn olunur. Ahmet Onuk 



S~ YFA- 4 YENi M :H 'iN 

i L A N 
Tars·us Mal müdürlüğünden 

meçh 

Sıra Senesi 
No. 

ihbar
name 

No. 

1 mükelleflere a 
ihbarname listesi 

ka 

i S M 1 San'atı Mahallesi Sokağı 
Kapı 

No. 

Maabuh 
ran 

vergisi 
Fark 

No. 

16 MAvlS 1939 _ 

Sebze-meyve ve tezyınat 
Bahçeleri meraklılarına 

Hu senP lıavaJ:ır riiıubelli gittiğiu<leo FasulY3 

lerdP. glill~rcle ve port-ıkaıtarda zeıık rl~nile' prı -e 
ro:ılarla kıruıııı vp, hPvaz ko.;ırıill~rin b ; rdt>rılıirl 
çoğaldığını dcım a t._a .: , k·,4 h:.k. lı;yar gibi ~ehıt>l;ıriO 

lgiill Pme v,. uıil ıl ~o gihi rı t> h ,ı ıi ha.-ı a lı~Jarn wıııf 
ıf ukl:trırır görii .'tof' ~ız 

Bll hÇPl.-rin lı .- r lürlli lıaşarallan ve hastalık· 
(ardau kurıarılurnsı iciu en son sistenı nıakirıelrr 

1 
2 
!~ 

4 
5 
G 
7 

19~5 
,, 

fıl/ 2 
44/ 1 
7!3/ 1 

Ali oğlu Feyzullak Kehveci 
Ahmet oğlu İsmail Köşker 

K. murat 

" ,, 
Salih oğlu Yusuf Kahveci Küçük minare 

Sebzeciler 
Çerçiler 
Mersin caddesi 
makam 

l:J 
H7 (j 

lH 1 
55 4 
70 

L. K. 
29 
7ü 
44 
.S4 
44 
:n 
41 
o.ı 
81 

; e lt>~irli .. ilaç'a_r . gHirıerPk tPŞ~ilat y:ıpmıŞ ?''~ 
Z · r~a~ .tJulH•ııcJısı llur:Jd Aylt>k bu giirıJen itıl'~ 
r:·n ış~ .b •şlamışıır. ı\lakaci;.ırların \'eni MM~1~ 

:JS!) (ı Zt'lPsı uf ~H'P h arı~s i rıdP Zir~ al lliihPııcli~i ~ıur•1 

11n . A ~ lwk adn·~ i ıı ıı nıii ,.a ca~tlar ı ılan olu nur. 

2 Ü 

., 
,, 
,. 

rn:n 
l!l;J8 
1037 
1935 

Ol ı 
81/ 1 
12/ 2 
:n/14 
9711:1 
21/ 1 
18 / 3 
50/ 3 
53/ 7 

Memet ali oğlu memet Saraç 
Mustafa oğlu Şükrü Kahveci 
Süleyman oğlu Abdullah Aşçı 
Yasin okur Berber 

Da bahane 
Tekke 
Cami nur 
De bahane 

Adana 
Kcndirciler 

154 
İrmak kahvesi 
Köşkerler 

Hürmet ca. 
Adana ca. 

13 
122 3 

21 6 

2-ı 1 2fi 
14 
50 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

,, 
" ,, 

10!38 
1H!l5 

,, 
" ,, 

1936 
., 
,, 

19!15 
,, 

23 1035 
24 1935 
25 19!J5 
26 19!l,") 
27 1H36 
28 1035 
29 1935 
30 1935 
31 1935 
32 19!15 
33 1935 
!l4 19!W 
35 1935 
36 1935 

S/ 1 
~l/ 4 
2!l/ 4 
'241 4 
G2/ 4 
11/ .j, 

41 3 
61 :3 

69/ 2 
67 / 2 

9 2!l 
28 24 
4.0 25 

7 26 
7 27 

34 2 ' 
4ü 29 
79 30 
85 :n 

ı10 a2 
207 33 
207 :34 
3:.W !Jfi 
146 3li 

Ômer oğlu memet Meyveci arpacı 
Ali oğlu memet Köşker 

İsmail oğlu mustafa Berber 
Mustafa oğlu Şükrü Kahveci 
Marulcu hüseyin Bakkal 

tt " 
Salih oğlu İsa 
İbrahim oğlu süleyman 
Recep oğlu Salih 
Yusuf oğlu ahmet 
Şıh musa oğlu Hamit 
Veli oğlu Halil 

,, ,, " 
Memet oğlu Bedir 
Faik oğlu İsmail 

Furuncu 
Berber 
Bakkal 
Kebapçı 

Depo 
Kahveci 
Palancı 

,, 
Lokantacı 

Aşçı 

li6-4 Mahmut oğlu Memet 
7 4-4 Ali Rıza oğlu Hikmet 
;) "-4. Bay Arif 

Kahveci 
Kasap 
Göz doktoru 
Hancı 4~-17 Yakup Mezik 

JH-17 Yakup Mezik 
60-17 Ali oğlu lsmail 
61-17 Recep oğlu mustafa 
6G-17 lbrahim oğlu 5üleyman 
(İ7-17 Tahir oğlu mustafa 
71-17 H, Reşit zade Hüseyie 
7:3-17 Derviş oğlu Yusuf 
74-17 Derviş oğlu Yusuf 

11-1 Memet oğlu Bedir 
29-1 Memet oğlu Ali 

Hancı 

Arpacı 

Bezirgan 
Terzi 
Terzi 
Bakkal 

Kömürcü 
Kömüacü 
Lokantacı 
Terzi 

,, ,, 
K. murat 

" ,, 
Dabahane 
Yenice köyü 

" .. 
K. minare 

,, 

" ,, • 

Mersin ca 
,, · il 

Sebzeciler 

:~ 

57 
70 

s1 

27 

" ,, 
K. murat 

il il 

" • 

Maarif caddesi 
Tenekeciler 
Melek girmez 
Hükumet caddesi 

1:; 
10 

J I 
ll!'i 

~ 
2 • " ,, 

Tabahane Makam ca. 
K. minareK. minare ca. 
., ,, Atatürk ca. 

Tekke Adana ca. 
,, . 

K. murat Kendirciler 
,, 
• 

" 
• 

" ,, 

,, 
" " 

" 
Buğday pazarı 

• 
" il 

" 
Irgat pazarı 

• Demirciler 

" " 
Reşadiye Hükumet c. 
K. murat • ,, 

" 

2 ıs 48 
:; 2 40 

3-5 30 GO 
1:rn-15 ' :3 90 

,, ;3 90 
89 l 01 

<.. 84 
44 2 52 

H 15 
4 22 

n 
26-2;.: 

2.) 
,, 
~~ :ı 28 

10 55 

5 
1 

2 

:36 
!39 
10 
tl3 
77 
70 
6:1 
78 
22 
19 
56 
ü5 

21 
2()(i 

4S0 

:l 
8 

101 
114 
110 

58 
4;3;3 
4:34: 
:l:W 
:tw 

cami atik 

cami cedit 
T ekke 

il 

K. Murat 
Musalla 

Yukarıda Adları ve borç miktarları ~· azılı miikellefJeriu i k8rnellt1 ri bulu rıamadrğırufa n kendi

eri ne tebliğat yapılamamıştır. Tebliğ nıakammakaim olnıak iizere ilan oluuur. 

1 l A H 
Silif~e mal mü~ürlüğün~en 
Silıfk e nirı Tu~ucu iskelesinden Alataya kadar 

uzauan deniz sahillerilP. p:J re dPniz dalya11rndan 
ve oök. u nehrinden avhuııhıcak balıllardan alırı:::
cak"\ iizde 12resiıu l 16 939 tarilıinden ::$1·5 . 941 
tariliine kadar iki senP.liğ i 29 5-939 pazartesi gii 
nü saHt 15 le ihalesi icra ~dilmek iizre 8 -5.939 
tarihiudrn itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. . 

Taliplerin yiizde yedi buçuk pey akçelP.rıle 
mali}'Pde müteşekkil komisyoııa müracaatları ılan 
olunur. 16 20 ·24 28 

1 L A N 
Mersin Asliye huku~ ~akimliğin~en 

Esas No. 278 
Karar No 241 

Mersinin bahce mahallesinden ~lebmet harbalı • 
kızı M t> ı vem tarafuıda n kocası aclana mtı.uıle k ~l 
hastaııe~inde ~lustafa oğlu kocası Ali aleyhine aç 
dığ ı lı e1 şanma davasının miiddeı ;.tleylı Alinin n ıa
halli azimet ve ikametgahının meçhul bulunınası 
htıst>bile gazPte ile ilAnen davetiye ve gıyap kara. 
rı tebliğ "dildiği halde dtıroşnrnmn muayyP.n hul 
unduğu gliude mahkemtıye gtllmediğ~nd~n ve bir 
vekildP. ~örıd~rıuedi~iud~n hakkırıdakı muhakeme 
uin gı~· a'tıen icrasrn~ kar~r verilerek gıyabında )'3 1 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Üç ay zarfında fransızca ıfadei mernm ve muhabere 

haftıtda 6 ders her d~rs 1 saat olmak üzre her ay için 

10 lira Ucret verılir. Tediyı:ıt birer aylık olmak Uzre 

peşindir. Gurup halinde ders almat.:: isteyenyer için Ucret 

her ay için 5 lıra peşi ndir. Bunlar bittabi bir az daha 

ağırca öğrenebiliıler. Her gUn saat 3 den 4 de kadar 
ziyaretciJerini matbaamızda l<abul eder. 

Vasfi Orgun 
Güven 

S i g o r ta S o s Y. e t e s i 
MUMESSILJ 

~ersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nakliye - Hayat· Kaza- Oam - Otomobil 

En 

Sigorta 1 ar i n ı zı 
m Osait şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar. ___ ... mi! 

Kulak, Boi!az, Hu rurı .llulalıassısı 

DOKTOR. 

Ziya benson 

• 

Hastalannı hergün sa;ıt onbeıten ıonra kabul 
İ)e muayene ve tedavi eder. 

Mersin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi 

l 
l 

1 

J 

l T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

S rmayesi : 100 000.(00 Türk Jiras 

Şube ve ajans adedi : ?62 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para hiriktirtırılt·r~ 28.800 lira 
i~nımiyt• v.-r.-c l 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasaıruf 
heseplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defil 
çekilec ı> k kur'ı:ı ile aş 11 ğıdeki plana göre ikramiye 
dağı tı laea k t ı r. 

4 Adet 1.000 Liralıiı 4.000 Lira 
4 " 500 •• 2.000 ,, 
4 '• 250 ., J .000 ,, 

40 ., ıoo ,, 4.ooo ., 
l oo ,, 5o 5.ooo ,, ,, 
120 ,, 4o ,, 4.Soo· ,, 
160 ., 2o ,, 3. ~oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

50 lir dan aşağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı tı~ 
tirde 0/ 0 20 fazlasile verilecektir 

Kuralarn senede 4 dafa, 1 Eyltll , Biriocik{ı.rı uı· 

1 Mart va hnzıran tarihlP.rinde çekilecektir. , ___________________________________ ...,,. 

T. iş bankası 
193ft 

K ücük cari hesaplar ihramiyeplanı , 
31,000 lira miikafat 

Kur'alar. l Şuhal, l \1~yı~, l Eylül, ~6 

Ağıı~l<' !', l ikinci lttşri n 
Tı\HıllLEHIN DE CEKiLECEK Tilt 
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32,000 ---
En az 50 lira mevduatı bulunan hesalar kurahird•I 

dahil edilecktir . 

·1'· T . iŞ Bankasına para yatırmakla, y•loız para barı 
tirmiş olmaz, ayni zamanda taliinizi de deneJJIİf 

zrsunu. 

----------------...... -~ 
pılan muhakeme sonunda, iki tarafm boşann1aları 
na 29 Nisan 939 tarihinde le1 11 \'İzi kabil olmak iizere 
miiddei alP.~ hin gıyabında İlaraa verilerek işbu 
boşanma hükmünlirıde gazete ile ilanen tebliğine. 
karar veril<Ji~ind~u işbu kara rrn ilanen tebliğinden 
itibaren on beş gün içinde temyizi da va etmediği 
takdirde hükmiin kP5'bi katiyPt Pdeceği tebliğ ma. 
kanuna kaim olmak iizPr,.. kP\ fivPt il~o o unur. 

r Doktor Nazım Ünsal--, 1 Fenni Sün .. netçi 

Sıtkı Tanrı Over , 
Yoğurt Pazarı Caddesinde 

• 
Hastalarını Pazardan mada her gün sabah 8-- l2yeakşa~1 5 - 19 a 

Yeni Mersin Basımevinde BasıJmıştlr ------- kadar kabul eder 

~ri ve ağrısız siiu11 e 
yapar. 

L~ 1. • k ı r·ıiitıJ/ rctr.lrt;ocu <ıf'a prı " ... s, 
Adres ; Tarsu~ pttŞO g 
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