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Tebliğ· ı Türkiye. lngiltere anlaşmasının Ameri-
ka ve Polonyadaki akisleri 

Tuna 
komisyonu 

. 
. Meclisi dün İ Türkiye B. toplandı 

C.H.P 1 Vaşington Gazeteleri: ••• 1 Bütçe e c 
8efinci büyü h K u- Türkiyenin ~üyü~ ku~reti askeri~esinin filistin ve Mısum 
'ııltayı 29 Mayısta mü~afaasm~a~i ehemmiyetini te~arüz ettirme~te~irler 1 

Romanya devletine 939 yıh bü çesini 2 
devrolundu küsur lira olarak 

1 iyon 
abul etti 

Ankal'a 17 a.a. [Rıulyodan] Yapılacak 
.Aıık:ıra li a.a. [Hndyoılan] go..;J:n·vaıım vnzivotleriııc te- Diiıı ,l'uııa koıni:-ıyoııu Soli-

Anka ı· 7 (1 · 'I'" · . ı· ·ı r:ı n.a. {adyo<l:rn] V n~i ıı!.('ton gazotolorı, ur- sır c<lt•t•eğiııi, ııgiltere ı e nada Hoınanya H nriciyo na-

. 1teiı:ıi<·umlı11r ,.e Oııııılıııı·ı· kİ\.'e · ı ıı!!İitcrc uııla:-,·m:Hnııın Hn~.,·a aıılaı-ı,masmı teshil ede 

1 
- zırı B. Oal'enkoıınn rehıliği 

~{Jt Halk Partisi rrcnel ha~ka .M iiııilıten sonra Nl hiiyiik mu cegiııi'l'iirkiyeııin harp halinde 
111 1 b • • •• 1 . 1 . 1 . . k 

1 
altında toplnınnı~ ve 1rnınh~yo-

sınot İn" ·· 0 H J> ·t· nıffökırct ve en mu 11111 ıır 1 n roJıi hesap <•tlilocc o nnm 
. onu · · aı I· nnn Romanya devletine devir 

&ı genel k . . . tcılbir olıl ıı!?tmn ve bn h:H·ek<> I bunun raıııııtla 1n•riliz-Hoıuoıı 
sc ·retor lığı nt ı tnsılc . . .. .. . · 0 t·· · ı k · o 

aşaıı-11 1
. tin lıı!!ıltoro lchıııo lııı,,·ıık hır ı aul:ı~mnı-ıııııı Lahov mcsa- oreııı yapı ıııı~, ·umısy ııun 

tı 1 a n tobliği ııe:-;rotıııis1ir: · · . · " - · ' · · 
0 • • elıoıııını~ ctı hnız bulırn<lngn- he~ıııdo oldup;nnu vazılarııı:t enternasyonal hayrağı yerme 
tıııılıurfret Hali· P·ı ·ti · · · \ · ,. · • ·ı · · tıiıı h . : .... • \. · 1 

· ı- ııu yn7.ınnktn, lrnrıtmım .J ta-pJa,·e otıııokıcdirler. Homaıırn. bayrağı çekı ını~tır. 
}!, ,;eşıncı buyuk kurultayı fürk vo lsmot İııiiııii meııılc-ı Y:ırsoYn uazctelori <le; Tiir 
· -u.arı· 1')39 · p t , :::> F 

Si gii :. ' ı:ICilCsl nznr e- kPtirIİll c•lıenımi,\"Oİİllİ gcbfer- ki.\·e - f ngilfero anla~ma:'lına ra n sa 
l'·· ~ıı saat onda .Anlrnrada <liğiııi, Tiirkiycuin hiiyiik Jrnd I ı-;iitnnlar talı:-.iı-; ederek bu an- b k• ı• 
&i~~kıyo Biiyük l\Iillet Mel'li roti a .... kPriyc. i tlol:ı.n-:ile 111 - , la~ıııanııı Almanyaııın Asya aş ve 1 1 

e toplanacakttr. giltoro için :U'ili:-ıtiıı vo ~1 ı~ı- yollarım kc,.ti~iııi ı\lmanlar-
iıı . Parti nizamname inin :ı:.>. rııı mii<lafaa-"rndnki 11Jıemıni-' l:.ı 1 talya.nların <'enıı bu ~ar ki- Polonya Milli Mil· 
l'i:tnı Inadde~ine uyarak biltli- roti tebal'iiz ettirnıckto .ayni: a~~k i istil:tlarıua sod çokccoği daf aa nazır ile 

· znnınndn 13ul•rıui-:tan ve Yu- ııı vazıııaktadırlar. ı ....___ ~ · görüştii 

\/ali 1 er arasında esas h nakil IP.~:~:,~i1~1: .. ~;~:0;.~:ıılyod•m1 
t • 1 1 d. ı Fransa Has vekili Daladh·e Ve 8Y1 n er Y 8p1 1 .1>01onya .\uıiı ~' iidafaa na~ı-

Vali ve Parti başkanımız yeni mahalli ldare-'it~;~•tmiştir. 
ler U. müdürlüğüne tayin edildi hükumeti 

larınr istiyor 
Yeıi ta.yin listesiı1i a.yı1eı1 ı1eşredivor1ız 

ll 

Arnavutların silah-

üç Vali vekalet emrine ahndı 
.Aııknrn 17 a.a. [Radyodan] 

1 Atıknr:ı - Valilor nrasm-
ı it t . ' 
1' ayıu vo nakilloro ait ka 
a~ııauıo yiik~ok ta~dildoıı go(··' 

ltı ışti r: -s j 

ne (1ankın ,·ali:si B. Hibııii 1talvn Jıiikumoti .Arıınnıt-
l""zg<ircıı, Kır:-ıchir Yaliliğino 11 kt • lJ · 1 ·ıt.ı b l ' u - a (· orırn o sı .l ıı u nnan 
ıniilkiro miifottisloıiııdoıı B. 
t h..;nn · Aksoy; Eu'i rne valiliği- , ların ot uz giin zarfında hun· 

Pazar gününden itibaren bütce müzake-, 
relerine başlanacak ve meclis 

her gün toplanacak 
Ankara 17 a a "Ractrodau" 
Türkiye Büyük Millet .Mecl· 

si Şemsettin Günahayın reisli~i 
altıoda toplnıımıe ve ruınem edr 
olao maddeleri müzakere etmiş 
tir. 

Rurnaınede bulunan macicte 
terden üç kieinin ölüm cezaı:ı 
tasdik edılmis ve Abidelerin esn8 
lı tamirine dair vakıflar uınum 
müdürlü~üue sel6hiyet verilmesi 
ae dair kanım layihasının birin 
ci müzakeresini yapınıe ve kabul 
etmiştir 

Polisin seliihiyetine bir mııd 
dA iihe edilmeı:ıine dair otan 
ıayiha haklonda dahiliye vekıli 
Faik Öıtrakın mütaleaeı dinlen 
dikten sonra IAyihnnın encüme 
ne havalesine knrar verilmistir 

Budce encümPrıi 939 yılı 
büdcelerini bazırlamıe ve heyel i 
umumiyere arzetmıetir. Bu mü 
na..ıebet1e Pazartesi gününden iti 
haren her gün saat on dörtte 
toplaıııırak yeni büdcenin mtiza 
kereı:ıine baelıyaoa ktır 

939 yılı ıç\n devlel daireleri 
varidat ve masarıfları 261 mil 
) on küsur bın lırn olarak tesbit 
edilmiştir. 

Bü büdco geçen seneye nis 
beten on bır milyon küsur lira 
lık gö term"ktedır. 

Bir çok ınem eketlerın masrn~ 
larım kor~ılamak ve büdceleri oı 
tevıdn için vergilerini artırmak 
rnıı baekn çare bulmadıkları h'al 
de hükümetimiı vergi leklıfteriu 
de mühım tahfifler yapmaksa ce 
saretle ~ tirümPktedır. 

BüdcA encürııeui eclise ver 
di~i esbabı mucibe ll\yihasında 
bıı c ıhelleri tasrih etmekte ve 
ezcümle 1932 senesinde varidat 
ve masraf hüdoemiz 1G9 milyon 
tim olarak tesbit ectılınış iken 

bu miktar seneden seneye inki 
şaf ederek 938 yılında 250 mıl· 

yon lirn )'I bulmuş ve 939 
yılıuda ise bu miktar 261 ınil 

yon fıra olarak tesbit edilmie bu 
lunuyor. 

Paramızın istikrnrı ise de 
vam AtmPktPriir. riAnilmPktodır. 

Halkevi kurs 
komitesi 

r 
~-----~~ ....... --·-....~-~.._..~_;.----~~-~ 

/laik dershanelerini muvaffakiyetle 
ren 53 vatandaşa mera si nıle 

şehadetname verdi 

biti-

İ:t.ınir vnliligiııo Balık<' ·ir I 
"'ali.· 1 1 

• 1 l. Etem A ykıırt Koıı l ııc (-;,iimii~trno vali~i B. I?t•rit l:trı te8lim otmelcrinu dair H lk • • " h 
'l'iiııwr; Oiiıııib;•ancyc l~dirne hil' karar ncşretmi~tiı·. a evının manevi Ş!i 

l'n '" 1 . 1. ~. . , ı 
a ı ıgrne iicfüH·ii ıııııuııı 

tn" • tıfott·ı~ı·k l .. . . ]> , •. za ·1 ı · >ıı~mıı~anrı > • ..._, ı 

'. ıııettin A takor: f'i,·n Yalili ı 
ğıııo ]). 1 .1

. · 
·' ıı ıyo. Yek{tleti ııiifu-ı 

llıtııtın ··u.. .. ]> 'f 1 l> ııııı uru >. ~l u ıtnr 
\..aılri \t 1\[ . 1•1• . • ınan; l nuısa va ı 1-

ğıııc lYl, l ııA ' l ''''' ıa ı Hluro er umum rnuur ... 1 . . 
t 11

11 l. lfaık Tiircl; l~par 
a vaı-1· . 

Yeni Mahalli idareler umum mü 
dürlüğüne tnyin P.dilan Voli ve 

Parti Brışkaııımız 

B Rüknüddın Nasuh i oğlu 

lrnıi-:i Xiyazi ?ırcıı~t'ıı; Boın tine teşekku··r d"ldı· 
\ ~li·l·i!duo ~nı:~tlıı~at umum mii ispanya ıaf er geçit resmi 
duru B )\acı hıeımaıı; ~in~- E lk s 

~ 1 vve i o.lı günü Halke~i Vah ı>e J>arn baekaııımızlr. Halk 
la valili!!iııo )lalafra n1lbi B K ı k · · :. "' J 9 M l urs ar omıtosı, halk ı'fordha e~I reısiu tee kkürü bır borQ 
•]~tem Akın<'ı; :i\T.nl~•tyaya Er-; ay ısta yapı a- nelerinden mezun ol an yetmis bılf'fi~ıni Ö> ıe.nışıir. 
ziııcmı vali i B. l?alıri Özer; k •alebeden nıunmelesi itmam edı- Halkevı reısı bu söyleve ce-
1trzincaııa miilkiye müfettiş ca . len otuz dokuz Bayım ve ondört vap VerArek: 
lcriıııleu 0:-;ıııaıı Nuri Tekeli; Ba1a Halkevı salonenda törenle Şimdiye kndnr okuma }'azma Madri<l 1 i a.a. [Radyodan] 
~fttthuat umum mii<lürli.iğiine diploma vermiştir. öğrenememiş olan halkımızı ge· 
Bolu valisi B. Salim Giiııdo Büyi.ik i'.afor geçit resminin Merasime saat 17,30 da İEılik ce gündüz durmadan dinleume 

Sonu ikincide- tarihi kati olarak 19 :::Uayıs IAI mareile beelanmıe ve bunu den QBlıŞarnk tenvir edeıı ve oıı· 
l
. ' 1 ığıııe eski Sovhan vıı · 
ısi 1-\ • Haı · ~fn-fik Hadi Bayı-al, K 

1 
olarak tosbit edilmiştir. 

lisi ıko ·ır valiliğine Muğla Yn 1 z 1 a y p 1 
H. Recai Giireli- 1Wl7.ığl 0 Onya 

1 müteakip Gazipaea okulu bae lora okuma, yazma öğreten öğ 
öğretmeni Hayri Oktar tarafın- retmeıılere teeekkür eımie ve bu 
dan bir söylev verilmistir mesut neticenin şerefmin Halk 

Hayri Oktar bu söylevinde evlerinin temeltneı olan öğret

kurulduğu gündeuberi memleke menlere alt oldujlunu söyliyerek 
te birçok kıymetli hizmetler ya- sözlerine ııiharet vermietır. 

'"aı ·r ' 
tiıı~~ğiuc mülkiye -~nii~otti~lc- 'l'ürk 1-lali{ tipi zel1irli gaz mas ticaret nazırı 
s n B. Asım Turalı; Bur- ' !pan Halketinin en önemli yardı Hundan sonra diplomalar 

;''a}i}iğine 'rrab:f.Oil Va)İsd kelerini satışa ÇJl{ardı 
· ltefik T.P ı · 

lili . 1 
.n.araltan; Tokat Ya- -----------

il. ~ne Ankar~ vali muavini Memurlar altı lira olan maske bedelini 
alahattin Üner; Knvseri ' • • 

"'aliligine B 
1
. . B. s ı ıic taksrtte ödeyebılecekler 

fik ursa va ısı . ~. e- --'------
11 .. Soycr; 9aııkırı valiliğiııe Memurların kendi 11rzulıırll~ ı aıecııkhırı mııske bedelloln azamı 

11ıllc" . k r ı bl r ı t k · lt 1J e ınüfe1tişlorinden B. tedarik edecekleri bal ıp gaz rer ay dSllil i e ve Uç 11 sıtte 
efik ~ mııskelerinln bedellerlol tesviyede ödenmesinin kabil olacağı bildi· 

llij .l: oyan; .l\laraş valiliği- 00 gibi kolaylıklar yapılııblleceğl rilmektedlr. 
''·· Aydın vali i B. Salim • 1 

u11n 1 hakkında bu kere Kızılay Cemi I Bu duruma göre kendi lbli 
{ay· \ d ı·ı· ... · "1 ra • ' .ı Y m Ya ı ıgıne -"1 n yeli umiımi morkezlodeo alınan I yarlarlle maske almak istlyen me 

fl{l}~. "alisi B, Sahri Çıtak; Kır knrşılıktıı , cemiyetin tecılo ve lh murlarıo bağlı bulundukları mu 
' llr" ı·ı 

Londrava gitti · mına mazhar olanlardan birısi· terzi edılmıe ve okuma öğrenen 
'J de okuma öA-reııenler oldu~uuu ı ıere HalkMinin ilk hedıyesi ola· 

Vareou (a.a) - · Polonya 
dcaret nAzır muavini Adam 
Rose Londraya hareket etmiştir 

Burada Polonya ile lngtı. 

tere arasındaki ticaret mübade· 
lelerloln geni~letllmesl ivin müza 
kerelerde bulunacakıır. 

Vel{iller 
Heyetince 

ıebarüz eltirmie, Halkeviuin ma- rak İQel dergisinden birer nus· 
nevi eahsiyetine, vilAyetimizde 1 ha verilmietir. Davetlilere ise 
partiİlin mümessili olan sayın buzlu limonetn ikram edilmietir 

Polanyalılar, Almanlar tarafından Dan
singe yapılacak ani hücumlar lçin 

tedbir alıyorlar 
Ankara, 17 a.a. (Radyodan) ~ 
Pelonya makamları Almanlsrıo Dıı nslnge yapılacnk tini bll · 

cumhmoa karşı lbllyall h•dbirlı:ri almıştır. 
Zırhtı trenler her gnn D:.ın ıng arazlslnd~n gPçmekte ve marn 

kon mertebe burada fı:ızla kalmnkta ve kör hatlarda durmakta · 
~ a ı iğine Or<ln valisi H. zar eder~k selış!i çıkardığı maske dOrlUJ...h: r vasıtHsile Kızılııy Kuru 

l\taıı· O ' · ..,. d ·k d ·ı • 1t· , rdu valiliğine Kuşo- ler için mevcut sermayesı uzun mıı şubesi bulunıın yerlerde bu I aa 1 e l en nrzam 
ır "ar · it 

dırlar . 
Bu tevakkuf Almanyaoıo karşılıış c~ğı mOşkillllı tebııraz ettir 

ö ısı B Mi tat SıwJanr vadelerle satış yaprnağıı ınOsıı şubelere, ş ıbe olmıyıto yerlerde ':tl\zj • • ' 
mektedlr. çnnkD Visllll nehri 0Zt.!rlnde Alımı.oyayı D:ıosinge bağ 
Jıyan hiçbir köprD yoktur. • nameler 

ni itııtob~ İzmir vali mnavi olmadığıodan pt'şio veya kısıt 
tı v '. On.vıt Ü u Yer; !çele Ağ vııdeli setış\arht ser mııyenin devir 
~r ali i B. llurlııuı }>eker; kublliyetl erttırılmak . suretiyle ye 
h l\h~ona, Dalıilivo Vokftleti n\den maske temini ve balkın 
()Ukuk ınt" . · . . ]> 1 mllınkUn mertebe kısa bir zaman 

ı!'iavır ıunaYıııı >. ı · · tna11 ~ 1
, • da ma ke tedarlk ede.bilme erı mı 

li!j~· >: a >rı A<la.1; .Ağrı vn- kAomırı huzırlıınması <10şUnOlerek 
~•ne Lp kl . . . J> l:raa· \.ll' ~ nrolı Yalı. ı >. bunun u ııl tutulması zaruri ı;ı-örUl 
ıp l\.oyban; Rize valiliği- 1 dUğUnden memur~orıo ihliyarlıırlle 

doğr:ıcıt Kızıl11y merkez kurumu j Ank S t U Atmııoyanırı Polonyayı iki guretle mnknl vHzlyete sokmak iste 
na mUrsca11tle b~heri altı lira be ara - 108 m essese dlği aolıışılmakladır. 
delinde olan maskeleri uç tHkslt , 1erde ve maden ocıtklarında mes 1 - lşgal emrlvakiini kubul etmek. 
te parası Menmek uzere temin ' leki kurslar açılması bakkıoda 2 -T~cavnz hıtrek~ıı vapılm den mlldııbıılede hulıınmıtk. 

i t Otuz beş kışl busu~t plleblsll için Dıınzlng e almıınlar hmıfından 
etmelerinin mflmkao bulunduğu n zamname ile tapu ve .kadas ro göodnilnıtş ve bu ~urelle kahir ekseriyet teııılııl <"lbf.\tİoP. gldilmlştlr 
rC'srni devulre bıığlı bulunduklıırı umum müdUrlDğU teftiş heyeti Eğer Polonva kıtuh Danzinge mudııbale edecek olursa teca 
vekaletlere~ tamtınen tebliğ olun nlztımnamesi Veklller Heyetince 

1 
voz vaziyeti ileri sUrUlecektir. Garanti dolsyısiyle lnglltere v~ 

duğu ö~renilmiştir. : tasdik edilmiştir. 1 Fransa vaziyete mUdabale eyliyecektir. 
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yok size. Yalnız, her türlü tehi tikl:)alinizdeıı konuealım. Kimini~ Bir memleketin mali vaziyet İngiliz büdcesi nam kama •-39 da bu miktar 381 milyon • Bir çuval inciri oerbıtd 
rin önüne geçebilmek için eizinlevlenmek arzu ediyorsunuz ? !erinin yaloız bOdce ced9eliode rasın ıı 25 ııisan 1939 dn arzedil çe bir sepe önce de 278 milyon etti. ğı 
muvaffakatintzi dilenmek için bu Mutaffokatimi almazdan evvel 9e yalnız cari masraf ve varida mışLi. D'\ha ertesi güm~. mecbu stel'lirıgLi. • Bir sürçmekle atın afll 

raya kadar gelieimi üzerimde ha hakkında takibat yarmams mü tın kareılaetırılmasında hü lAc:a ı i hizmet kanunu teklif etmekle lngiltere 1916 - 20 devresi kesilmez. k 
• Bir dam la suda boA018 ıa bir babıılık hakkı taeıdığı- ı saade ede~eksiniz . edildiQi zamanlar geçmietir. Bü<l B. Chemherlain, Sir .John Simon 

, müstesna hiç bir zaman bu ka ·
1 

ister, nızı pek garip buluyorum - Zahmet etmeyiniz, kara ce muuzenesi mefbumu bir un tahmınlerini alt üst etmieti. 
Eğer cüzi bir eeref ve na rımı ben kendim verdim. sulh yılı mefhumudur. Bizzat Onun i9indır ki şimdilik büd dar büyük masraflara girieme 1 • Bir kula~ından 1. bir ge ır, 

mletir. Sir John Simonun 1alnız kulağından geçer. mus sevginiz varsa, bu mesele - Fakat henüz ben e9et büdce mefhumunu da bu gün bi celer ynlnız karar veyn icra 1 • Bı"r kavundan ı·ki rleri ıo 
milli müdafaaya ayrıldığı tahei I 1 nin pek nde bir muameleden demedim. raz eskimiş bulunuyor. ı safhasında büyük tadilata uğra yolmaz. 

ibaret oldu~unu itiraf ve teslim - Beni dinleyiniz sizde. Bu Büdct! nedir? Amme hizmet 1 nıakla kalmaz ayni zamanda da snt ha~pten önc_e bü~ün ln~iliz 1 • Bir kötünün kırk eve ıs· 
etmelisiniz. güne kadar kullanmak fırsatını lerinin tahsisat 'e varidatının ıha hazırlanıeları esnasında alel büdcesıoe tahsıs edılen mık ta ! rarı var. • 

- Ben hayatta yalnız eere ka1bettiğiniz bir hakkı suiisti · tahmini halidir. Halbuki simdi ade varidatla · kapaamıyacak rın ÜQ ilA dört misli fıtZladır. 1 • Bir köro~lu, bir ayvaz· 
fim ve namusum iQin mücadele mal etmek istiyorsunuz. bazı memleketler mali vaziyetle olan anormal masrafları da göz (1912 de büdce 178 milyon 1913 • Bir yiı;tit kırk yılda oıe1 
ettim. - Size kabahatlarımı itiraf rini bildirmek istemiyorlar; aske önünde tutmak mecburiyetinde de 189 milyon lira idi) 1 dana gelir. . 

- Siz mı? inanmam ! etmiştim Nıkol. Fakat gözlerim ri maflraflarının tam miktarları dirler. İngiliz büdcesinln devamlı • Biz kırk kieiyiz birbiriıJJ•• 
- lete yine bu hislerin kut kspıılı müstakbel damadımı ka- nı gizliyen Almanya için hal böy Londra VA paris güçlüğü ay varidatı, bundan böyle bu dere l zi biliriz. 

vetiledirki, izdivacınıza kolay bul ederek j>ir daha hata işlem\ ledir. rı eekillerde halledilmektedirler: ce ağır yükleri kareılıyamaz. 

1 
• Biz kozumuzu paylaeır~ı~ 

kolav razı olamıvor ve bunu dü yece.ıı.imi biliyorsunuz. Fakat baeka yerlerde aleni Londra büdcenin eekliui tadil 
938 

it . .. e • Bizim eeek te bu baVS 8 
, " • ı ma senesı esa!fına aor 

1 eündüğünüz gibi eöyle sade bir - Onu zaten hiç göremiye olarak hazırlaııan büdcelerde an etmeden varidatın kifayetsizliği bu menbalardan ancak 918 mil · gi~tiBizim it balta getirdi o:ıi 
muamele telakki edemiyorum. ceksioiz ki. cak muvakkat bir manavı haiz ni itiraf eder ve bizzat büdee b" H . 1 

" k . 'k yon sterlin elde edile ılir. azı • Bin tarakta bezi •_ar. d• 
:3enim geçmie batcılarımdan isti- - K&ti olar~k Par ise yerlee dir. Lordlar büdce projelerini nin içinde cı arılacak ıstı raz ne uazırı vergilerin arttırılma 1 • Bınin yarısı beuuı o " 
fade etmek ieteme1inlz Nikol. tiğim halde, benimle çok seneler {hesapladıkları ve meclislir bunu tahvillerinin miktarıııı tasrih et sından daha 24 milyo11 bekle biıde yok. . . si· 
Beni yeni gUnahlara sevketmek den sonra bile olsa gC'ırüemek . . . mek suretiyle muvazeneyi tesis 1 • Bin nasıhatten bır oıU 

. . . . . N k 1 B ! tasvıb ettıktsn sonra tııhmınler mektedir. 
kuvvetini kendinizde araetırma· ıstemı1e~~kmısınız ı o . eo h . 

1 
h 

11 
eder. Paris, büdce usulünü de bet yekmie. e· 

ta mın o unmıyan a ere uy h 
1 

Geriye kalan 380 milron 
1 

s yıaız. Cesaretiniz, mertliğiniz den bu kadar çokmu korkuyor ltietirerek, muvazene alinde ale 1 • BorQ benim de tasan 
hoeuma gidiyor J\ikol. Ben sizin sunuz ? mak mecburiyetinde kalır Bir :\de bir büdce arzeder ve aQığı sterling istikraz yoliyle kapalı nin mi. 
~izli izliraplarınııı keefettim ve - Siı.i yabancı olarak telek ka9 senedenberi ve hilhassa bi• kapama ameliyesini fe9kalade ha lacaktırı L.::.:.::....:..----------

1
~

1 
J' 

an)ad1m . 13u izdivaca aeık oldu ki ettiQlm için sizden korkmu . kaç ardan beri diplomatik ve as saplara bırakır. . Demek ki İngiliz hükumeti Turistik y o 3 
ğunuı için deQ-il etden uzaklaş yorum. Si_zi tanı_mıyor_um. Sizelkeri zaruretler büdceler üzerine İngiliz bii<lcesi: nin sarfedeceği yüz sterling üze 

lb d 1 b k 1 · d 72 sini vergi 28 zini is mık tQin r11zı oluyorsunuz. kAreı ka ım e eoy 0 ır ya ın a~ır basmaktadır. Kısmi sefer Ananeci ngiltere muhafaza rın bn • d ta 
- Ne demek istiyorsunuz ? Iık bile rok. berlikler, ke~if milli müdafaa kAr eekillere sadık kıUır. Hazi tikraz karşılıyacaktır. İngiltere /zmİr e inşaa 
- insan inkisara kapılarak Piyer Lanje, kızını bulduğu çalıemaları tahminleri 1 muvaze ne nazırı eski usullerde hiç bir istikrazları ödemekle mükellef başlandı ..NJ 

e91anemez. lnkisera kapılarak dakikadanberi onu gözleri!& se- nesini bozmakta, munzam kredi değieiklik yapmaz. luglliz büd olacak müstakbel nesillere gü 
00 

uvv 
Bir Fransız şirketine 1,2 'eti~ evlenmek felAketinin önünde viyor, bütün bir dikkatle onu leri ço"'ııltmaktadır. Kti hesap cesi mütecanis, sağlam bir bütün venmektt>dir. 1 t rl 

& liraya ihııle ed\len zmlr u :.ı 1ş ilerlemek demektir. İzdinc bir rikkate getireceği dakikayı bek lar hiç, bir zaman baelaouıçtaki teekil eder Yalnız muhtelif fa Fransı~ büdcesi 
1 

b şlalJI>' 
P> yollarınıo 'y"pı masıoa a 

11
,.r 

icar tadeıi gibi kısa değil. lzdilliyordu. Kendi aleyhine cereyan büdcelere benzememektedir. ~ılların yekunu değişmektedir. Esasta Fransız metodu ingi tır. lbıtle edllea ilk kısım yo rılll 
vac bir harat sonudur. eden boeanma davasının falan Fransız büdcesi 1638 ilk kA Müsaade edilen masraflar liz metoduna ben1er: Arttırılan 

9
40 senesi nihayetine kadar 11~ - Ama sizin iQin deQil. larıoa temas etmeduo, onun sev nunundft kabul edilmietir. 19i39 miktarı geçen devrenin 1,084 vergi, çoğallılan istikraz silAh rllecektlr. Bundan sonra I" ~-· 

- Bılhaeea beoim için fes· gisini kazanmak, hıyanetin haki nisanıada hükumet yeni kararns milyonuna mukahil 1.322 milyon !anmayı finanae ed"'r. kısım yolların inşasına başta 
hedilmez bir karardır. ki eeklini ifea etmeden kızına melerle 15 milyar munzam \ah t;lerline Qıkmıetır. Bu 1 322 mil 

1938 
ilk kAnununda ~ abul caktır. 10şı - Feshedilmez mi dediniz? l!ahiboloıak istiyordu. Fakat kı· sisat aramak mecburiyetinde kal yon üzerindoo 630 milyonu mil edilen Fransız büdCt3si 66 milyar Nafia vt-kAleti yol:arı~iıgiııl 

- Evet, Hayatın baeka var zının hueuneti. husumeti ondan dı . li müdafaaya hasredilmietir. 938 franklık krE'di açmakta ve 66

1
sın~ koo:ro

1
1 :~in :· ~':~n pidıo 

lıklarını idruk ettim. Hatta dini· uzak olan bu acı hislerinin kar - - mily. arlık v. aridat. tahmin e.tmek ~,~:sız e :~h;·ndi~lerlle bereııe11; min kotvetine avdet ettim Nikol. eısında cesareti rıkılarak, onuu Mahke,,-ne harı .. ve masrafları tedır; bu büdce btr kaç mılyoıı,yolları gezmiş, inşa krokileri 
Onunda kuvveti olmasaydı iztira arzusuna muvaffakat edip bu V 

k · hırçın bak111h Qehreyi bir daha luk farkla müvazenelidir. zırlanmıştır . ,,, 
bın ri~~da: ;:ih:ı~'::da~id:~:;~~ görmemek üzera kararını vere- i ı e para ceza ı arı Fakat bu aleJAda büdce ha YBpılac'ik ilk yol Bosta~~J~' 

ricinde, bir çok hususi hesaplar Karşıyaka - Hıılkapınar yo soD 
Slzden bahsedelim. cekti • vardır ki umumi yekunu çok Bundıın sonra Bornova, dabll de 

- Havır, ha ... ır, tuhaf aev. - Çok zalimsiniz Niko!. Acı 
1 

k l l ek 
5
eoe " " " " N 1 t k • d · ı k yüksektir. Enelı\ (sermüye en ra Se çu yo u, ge ec · ,, Dahn annemin kocası oldu~u- ma hislerinizde rok sizin. Belk ; e suret e er 1 n e 1 ece GU 1 t 1 l ltı Balço 

" e vestismanları hes11bı) adı terilen z~ ya ı - ne ra - şır 
yaııınızın icabı olacak. Seneler hakiki bir fevka!Ade büdce vor yoluoıı bıışlandcııklır . Fransız ışrı nuza kanaatiniımi ur? 

- ŞUphesiz. Ve bunun için 
tekrar e•leneceğim. 

- Onu terkettikten sonra 

sonra bana yaptığınız muamele Mahkeme harç ve masrafları lmuvaffclkiyetine ba41ı olduğu zik dır: B;raya bazı nafiA ıeıeriyle keti teknik elema~ları ve ~:tıı Jjl' 

den müteessir olacağınızı zanna ile muhtelif kanun ve nizamlara redi!mie olanlarlA muhasebei ·k · · i ·ıı- -d f zmlre g Ondermlşttr. Alet ı• 
diyorum ? birlı te ıstıR~a mı 1 

• mu a aa lklneler da Fransadan yola çı 
müsteniden alıırnn para cez_ aları umumiye kanununun 3321 sayı masn tıarı gırer (30 mılyar) Bun t Ona tekrar sahih olmakmı isti- - Neden seneler sonra de· · · b d il d rılmış ır. 
ve aşar ıltızam e e erın en ıı kanunla tadil olunan 44 ün dan baeka fedi mülhak büdce; • 

yorsunuz? Yani ÖVeJ babam siz diniz? terkini icabedenlerin terkin mu · k - k"I k'IA.t b·dc h b f ft 
1 -ıa d k . t d. - ou-nku- havat size müsa• CÜ maddesi mucibince mururu bır ÇO musta 1 tee 1 u e Liman a er e 

den evve o rse eme ıs e ım. ı amelesinin mahallerince yapılma b b" 
1 1 k ter leri, nihayet devlet kontro:ü al-

- Oou affettim dedim, oou maha ve merhameti öQretecek. 81 hususunda Malive Vekaletin ıuman se e ıy e 1apı aca _ 
1111

,o 
1 

ı tındaki iktisadi t(leebbüsler büd LI n m d buluann P. t tekrar alacaQ'ımı sö1lemedim - Ha,st mı? Bana, aldanma d~n 9i1Ayete bir tamim gelmie I kinler hariQ olm_ak_ üzer_e ~u ga ma ı ız a 5ıe 
55 oı mad celeri gelir. bandıralı E~llberg ve Yugo ..ı• Nikol , nm, oafle•ia acılarından baeka ··ır. Bun~a den"ılivor ki: Vergi, aear nizamnamesının • ıo Yeku

4 
n \'' 

a • 
11 1 

1 .1 olarak hazinenin bandıralı Malkoviç vııpurhırı tı•o 
- Görüyormusunuz ? onun bir eey öğretmedi hayat. Bir ba resim te harQlara ait terkin mu desi hükmüne göre islihsa edı umumi masrafları 1939 de 40 mento boşalmakta, Hollanda ııl! 

kocası değilsiniz artık. baya, hakiki bir babaya, himaye amelelerinin mahallerince yapıl mie tenzili bedel ilAmlarına dmıh Oberon vapuru nafiaYıt .,,r 
k · ı · e · 1 • i bilen ruhu · ı · b d il · milyark yaklaşacaktır. Buna son i çı .. - Aldaoıror&unuz, ı ıs ' sıne a .an,_ se•mesın • lmasına datr olan umumi tebliğde müstenid aear ı Lızam e e erı traves ve köprU malzemes .~"' 

b. t" h ı kın olan kararnamelerle kareılanaıı ihti O ., .. ev mümkün olmayan ır muaeere 1 mun ı UJaQ arına ya . . (mahkeme harQ ve masrafları nü de dahil olduğu halde fuzuli ta mskt~. T!lrk bandıralı 5 l)dlO 
hiQ bir zamaa icabettirmez. bir babaya o kadar ıhtıyacım fus, mekteb, askerlik ve muadın hakkuktan Vf:ıfa eelabiyetli ma· y:.çlar ~a eklenirse, hükQmet motoru D. D. Yollarma l\lt k 

N·ıkol onu b'ır çok suallerile .,ardı ki · h l"f h k ı masrafları 150 milv&rı geçecek u boş ttm kt dırlar 
T • nizamnamesırıe mu a ı are e fe9k bir makam veya he1et tara , r " a a . 

rormı..k, sonra biraz evvel mev fete bunlar benim günah ve edenlerden alınacak para cezala hUku·m tir. Bu rakamda alalAde büd J"' 
K b h ti fından evvelki karrrın - v ı ·ı r sın "' cudiyetini lnkAr etti~i gizli kini elemlerim Nikol. a a a arımı rı \'e mülga vergiler bakayesi cenin hissesi yuzde 44 u gecmez a l er a O 

k h 1 ki · ~ · · kA yokmu süz addedilmesinden dolayı ve ·d d / • l f nin intikamını alma ' ıra arını tamir etme ıfiıme ım 11n meyanında bulunan aşar iltiıam Ha7.inenin varı atı ne en naki ve tayın e 
teskin elmek istiıordu. Nikolun zannedi1orqun ? Seni sevmek bedellerinden katiyet kesbetmie ya sair kanuni sebeplerle ta ibarettır? Yekan itibariyle bu 
bu uzuo ıorguları arasında ieıe Qin geçmi kaldım ? ilAma müsteniden terkini icabe hakkuktan terkini icabede 1 bil varidat 90 milyarı bulur. 
mirerek verdiği bazı cevapların - Hem pek çok geç. den iltizam bedellerinin) de ma umum vergi, resim ve harQlarıb Varidatın lfareılıyamadığı kı 
mesuliıeti mucip mAnalannı kı Ona nasıl sen diye hitabet· hatıerince yapılıp yApılmıyacağı · 26 5 935 tarih ve 80 - 12907 nu sım istikraz yolirle kapatılacak 
zının anlamadığına inanmak is· mieti ? Kızının ellerine sarıldı, na dair bir iearet olmadığından maralı umumi yazıda beyan edil tıı; 60 mily..tr frank ıstikraz edi 
terken ötekiıi keskin zekasının onu kendisine doğru çekti. Fa b 1 ·t t kinlerin de defter len mıktar asıl bu-dcerıı'n 1eku 

un ara aı er . dig-i üıere ihzar olunacctk terkin yakalayıcı kunetile : kat Nlkolun mukavemeti karşı dArlıkça yapılmasında bır mah nuoa muadildir. Fnnsız devleti 
- Oou affe•mekmi, hem siz sında israr etmedi. Kızının iı.ti 1 d .ıı. b h 'I evrak müsbitelerine müsteniden • zur olup oma lal azı ma a . . . 

örlemi? Ona neyi affettiniz? raplarını büyük bir acı1la duy !erden sorulmuetur. . terkin muamelelerının varıd d 
Onun affedilecek hio bir kaba du. Bu huzünden bu elemden Hususi kanunlarında ter 1 idareltirince ve de.fterdarların 
balı roktu! !istifade etm.ok. için sabır, zaman kin muamelesinin VekAletiu tasvibiyle yapılması ıcabeder. 

Pi L · b k • 1 ve eefkate ıht17a9 vardı. Baba 
rer an]e u sı ın.ı 1 • krar görmtk isti ecekmi 

kl k . . SIDJ ,e Y z h . 
metzudan uza aema ıstedı. \.l ? ş h . · T · t a 1 re 

- İkinci izdivacı . . aca ~ Nikol yavrum 111harırım e rı ffi) Z ) 03f9 Ve 
- Evet ikinci izdivacından sana, birbirimizi anlamadan ay- Borsasında 

ne çıkar Y rılmıralım. Seni terkettiğıne 
Onu ve beni terkettikten inandın, haklısın. Birazda bana 

ıonra ıiıe eadtk kalmaeınımı itimat et. 
· bal& iıtiıordunuz 1 . Qok iztirap çektim . . Seni b~r 

Hakikati lfoa etmıreNk •e daha goreceQ'imi ümıt etmemıe 

kendisine kareı da .kızının biraz tim. Fakat, seni bir daha kay 
ae•aiaini celbedebilecek ne gibi betmeme imkAn bulamıyorum 
makul aebeplere bae •urabilirdİ· artık. Bana bu gencin ismini 

bir haftalık alım satım raporu 
Borsadan ahnmıehr: 

Buıtdaf sert Şark 105 000 
• 1umueak anado 30 000 

p9muk • 15 000 
• yer\i 30 000 
• y~oi mahsul " 200 000 

4 4 15 
4 :n5 
4 125 
3 25 

hazır 

10 günde 
hazır 

• 
3 25 vadeli 

M.~1.T 

MV.T 
• 

• 

niu kredisi sermaye piyasasma 
müracaatı daha kolaylaelıracak 

vazi1ette olcaydı bu ~ ekiio da 
ha yüksek olordu Şimdiye ka 

dar M. Paul Raymondancak kısli 
udeli islikrazlar akdetmietlr. Ge 

lecek 15 martta yeni bir h .ızioe 

b'lnosu Qıkaracaktır. 40 senede 
amorti edilecok olan bu istikraz 

yüz frank itibari kıymeti haiz 
olao ık 98 franga satılacak ve 

yüzde 5 feizli olacaktır. Bu emie 
yonla dalgalı borçlardan bir kıs 
mı konsolide edilmekle birlikte 
nakden 6 milyar frank elde edi 
leceği umuluyor. 

Birinciden artan •. ııil 

gan; ~üfus umum müdiirl.~;t~ 
ne Dahiliye Vekaleti IJJ1~;i1i 
~ar muavini B. Sa.ln·i; JJtl o
yo müsteşar muavinliğiU6 gıo 
zia.ntop vali~i Şofik Gıcl~d 11t 
Mahalli idaroler umum rıı•;{iı~ 
lüğüne İçel valisi B. ,,ıil 
nüddin N a~mhioğlu tayin ı: 

mişlerdir. . 'l'ii<~ 
Rizo va1isi B. N urı . $' 

kan; 'rokat valisi B. Faıt dl' 
. ı· . B J~ A gun; Kayson va un · llW 

Bayman vokalot omrino 
nu~lardır. 
~=~~---==~·~ ( 

193 9 ı zmir e11te 

nasyonal Fuarı, 
bir milyon müşter•· 
nin uğrağıdır. ~ 
Mallarınızı şimdide 

- Hindiçinire gitmek mec sö1le. Sana söz veri1orum, sana 
buriretinde idim. Sizi beraber 1emin edirorum. Bitaraf olarak, 
alamazdım Nikol. hakikettan ayrılmıyarak, onuıı 

_ BoeanmeklıAınıza bir se hakkında izahat istiyeceQ'im. Bu 
bep teokil etmez bu. benim hakkım. Sonra b~t~n bil 

oa~dar anadolu 240 000 
Mısır darısı • 20 000 

Bunlar ne buhran büdceleri 
ne de haı p büdceleridir. Fakat hazırlayı OZ. . I~ 
a r ıık sulh büdceleri olmakıau: 20 Ağustos-". 20 ~ ~~ 

3 625 -38125 haıır ve vadeli" 
• 3 8125 hazır 

- Nıkol rica ederim size, diklerimi sana haber varırım. 
benim bu hüıünlü mazimi bir ' - Sonu var -

Fasulra • 15 OhO 
Nohut • 15 000 

14 125 
5 875 

M.V.T 
M.M.T f da çıkmışlardır · ~ 

12,3 
12,3, 
1~,o 
8hn 
13, ıı 
tam 
18,3 
18,31 
. p 

19, 
19, ı 
Yeti 
~o, 
ahn 
20 
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Ankara 
tENI MERSiN ----

MERSiN 
PiY ,L\SASI 

17-5-939 ==@) 
Ku. S. Kul 
42,bo~ 
37,f>O 37 
36,50 

MİSAL 

6,50 
35 
35,50 

4 .50 
4,50 ı 
3,50 
3,75 
yok 

4 
3,2> 
6,25 
lo,17 
yok 
4,50 
9o 
70,7 l 
69,70 

11 
18 

yok 
47 
45, 
44,50 
80.85 
yok 

110130 

129 
5o,5 ı 

22 
20 
90 
10~ 

340 

30 yaşında bir kimse 25 ıe 
ne müddetle 5000 liraya ıigor · 
at olursa bu müddet zarfında 
her ıene 193 lira ücret öder. 
Sigortalı vadede hayatta iıe 

5000 lirayı bizzat alır. Sigorta 
lı vadeden meıela sigorta ol
duğu tarihten bir sene ıonra 

vefat ederse aileıi a4ağıdaki 
paraları alır; 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal .• . lira 500 
24 ıene muddetle 
her ıene sermaye
nin % 10 irad ola-
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade gelince ıi-
ğortalı meblağ 5000 

lira 17500 

Sivas 8ele~he [leUri~ Mü~ürlüğün~en 
1 

B h 
Cinsi 

Dublte demiı· putrd 
ad\~t tuıu metre 

inin 
NP. 

l 

2 

3 
4 

90 
80 
14 
22 
23 
15 
8 
2 
8 
4 

9.UO 18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

U demil'İ yP.ktin tul 4b0.00 8 
Yukarıda miifredalı yazılı c~,marı ve !akri
h~n 80 ton denıi ri n Si \'as isl.u;ıyon ıı rıda va ~ 
gouda l+'Slimi 15 ~iin miiddP.tlP. v~ kat.alı 
za!·f u sulile ıu ii nHk~sny <l konu 1 nı ştn r. 
i~in mulwıomen heth~li hehPr 1-.ilosu on hu
ç~ık. kuruşılur. Gümrük rüsumu BPlediyeye 
aıtlır. 

·Muvakkat l+>minat 6~9 lira 48 kuruştur. 
Tealılıüt lw<lelinirı ücıle bili nıtıkavflerain . . 
ınızası akebi rıdc teminat mektubu muka bi. 
linde p~şinen ve bakiyflSİ d••mirlerin sivas 
istasyonunda lesli1ni 'mukabili rı <lr, ödene. 
cek lır. 
T ı·d i fl 1 i 1 er a r l ı r oı a ve eksi t n w k a n n nt ı n u n h ii _ 
ktimlPri nıuklflzası vtı~aiki tek ifıwıuelerirıe 
ek ltHUP.b rutıchnrı Vt\ ti nded i rlflr. 

6 - ihale l ~;)9 ~1ayıs~rıııı 27 irıcı cumartflSİ giinli 
saHt l 1 d~ Sivas Ht>h~diH~ Pllt~iimeııi huzu
ru rı da ~ a p ı laca k t ı r. Tek fi f nı P k l ıı p 1 arının b 11 n 
,lan hir s<t_al ev · el isi llelf' <l t\ e Hi' asrtiue tev 
di 11<lilıuiş ve pJsta ile VHSll oı"uıuş lrnluıı 
ması ıueşrnuur. 

7 - B'ı hususdaki şartnanrn fllp~ trik ruüdiirlliğÜ'\ 
deu par;ısız alınahildiği gibi 12 kuruşluk 
posta pulu gönderPn her ltılihe tPahlıiitlii 

olarak ~önderili f'. 
t_; 

14 

1 l A H 
Mersin orman bölge şef liğin~en 

18-2f-:?5 

Dikili ağaç beher M3. G. mamulunun 
Cinsi adedi muhammen be1oli l.1. K. miktarı M:3 
Çam 110 4 90 ıoı.ooo 

ı 1 lc t> l vilavetinin ,\1Prsin kazası dahilinde akar 
1 • .. 

ca köy Ü ci va rırııia önıercPlfl r orma ııından yo 
karda yazılı ıo ı ll3. gayrı mamul çam ağacı 
Si1lışa çıkarılmı~tır. 

') .... bPher m3. gi\yrı mamul 490 kuru~tur 
3 - satış 20-5 939 cumart~si saat ı ı de iç~I or-

.ı 

5 

6 

man çevirge ıniicliirlii hi 1 asında açık ar
tırma su reli le yapıl.ıca kur. 
muv akkat trminalı 75 liradır • 
ı-1 LO ruHnaraya haclar olan ~ğaçlarm kat VH 

inıalirul~ il~ öocP, p i yasanın ihdyacı olan 
adeıli Pnı kal1111 bovu 

"' 

ı 00 0.30 0.30 4 
9o O 20 o.20 4 ehatlırıda l 9o 

parç,ı tomruk alınarak hu elrnd haricinde 
k(jlacak kabili imal to ıuruklariıııla istPniltli~ı 
ebaJda iıual ve ııaklunulmak ~arttır. 
taliplerin şarlmtmPde y~zıh ve ikaları ihal
glinli getirnwlPri la·lımdır. 

7 - şarlnanw, muk:ıvPIP. projPIHriııi görmek iste 
y.,~ult>rin ıuP.rsirı or unuı hfüge Şt>flrğine miir:' 
caatları, 

Gazete ilan ücre&i dellaliye ve sair masrat-
lar talibine aillir. 

Hastalar1nı Pazardan mada her gün sabah 8--12 ye akşam 15 -19 a 

kadar kabul eder -------·· 



VENi MER~I l Uı MAVIS .~39~ 
~ 

Yeni Mersin Nsaiye ()pratoru ve Doğum Mütahassısı 
DOKTOR. 

Cenubun en çok okunan ve · tutunan gazetesidir. 

tçten ve Dıştan günün en mühiın ve en taze haberlerini 
YENİ l\4:ER.SİN DE BULURSUNUZ 

A. VakupAslan 
Türkiye ve Rusy• Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada t•hsilini ikm•I etmiş 

-H a sta lar1nı her günS- 12 15 - 18 e k ı dar kıbul mu(jyene 

Siyasi gündelik-gaza te 

Yen ·ı Mers·ın . ı ı Yıllık fasılasız intişarın 
• da muvaffahiyetini halktan 

g6rdiığü rağbete borçludur. 

ve tedavi. eder. 

Osmanli Bankası 
f LAN 

Memlekette tasarruf ha 

Bozkurt caddessinde 
ADRES: Y oğurtpazarı 

No.1 

T. C. Ziraat Bankası YE N İ 1\ l ER S İ N : SizinGa.zetenizdir Dertlerinize dileklerinize YEHI 
ME R S ı N sütun lan açıUır. 

YENİ MERSİNİ : Okuyunuz ve Okutmı 
ya çahşınız. 

YENi IE SIN MATBAASI 

re keti ni o inkişafına hizme 
arzusunda olan O~rnanlı .Ban- • 
kası, Aile Sındığı (Tası rru 

Cüzdanı ) hesabına tevdiat 
yapanlara kur'a keşidesi su 
retile ttşağıdaki ikramiyeler 
tevzie karar vermiştir, 

Ku~uıuş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100 000.(00 Türk liras ı 

Şube ve ajans •ded.~: 262 

Zirai ve ticari her uevi Banka muamelderi 

Para hiriklirtırıl~re 28 800 lira 
ikr<imİyP. vrn· c t · ~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesıtplarında en az 50 lirası bulunanlara Henede 4 defa 
ÇP.krl.,cek kur'a ile aş ğıdaki plsna göre ikramiye 
dağıtılacakt tT. 

Taba ait bütün işleri ucuz 
ve süratle yapar. 

En yeni ve çok çeşitli harfleri 

Keşideler 25 mart ve 25 
EylOl tarihinda icra olunacak 
ve her keşidede aşağıdakı 

ikramiyeler dağıtılacıtktır: 
TUrk liralık 

ı adet T. L. 1000. 
4 " " 250 -
5 ti ., 100 -

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

Cem an 8f> eded T.L. 5000. 

Yeni Mersin Matbaasında 
bulabilirsiniz. 

TUrk liralık ikramiye, 

Aile sandığı hesabında

ki mevduatı kur'anın keşide 

edildiği tarihe tekaddUmeıien 
altı ay zarfında: 

iMi (g lRı OO@W [Q) & O~if (gfM O (b(gfM IMJ LAIRı IFlb (glRı lb (g 

T, L. So.· Tnrk lirasın
dan aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere ıştira k 
edcektir. 

KİTAP GA2 8TE VE M'EO:ıv.r:UA 

·rabı yapıiır 

Resmi Daire ve Müesseselere ticaret~aneJere ait ~er çeşit Defterler [vra~ı 
mat~ua fatura ve stire en nefis ~ir tarzoa ve ~eğen~irmek şBrtile yapıhr. 

1 Fenni Sün.netçi 

Sıt~ı T ann Over 
SP ti ' ' P :.! ~rıs ı z sü 11 Ht>l 

~apa r. 

Fakir çoc11klar-.1 p ·• r rı ~ ı7 
Adres ; T~rsus paşa ga 1 

zı nosu karşısı 

hariçten yapılacak siparişler kabııl ve tezeldengönderilir. 

J l A H 

Mersin ticaret ve sana~i o~asm~nn 
Od~ınızın 875 Sıra numarasında ve dördürı cli I 

sımfında mukayyet ve miiseccel Osman Enver, 
Odamıza verdiği t6 -5-939 lari hli islid a d<l soyadı 
k:ınunu gerf>girıce (Ötman) soyadım aldığından 
yeni firmasının (Osman Enver Ô1,ma11) olduğuuu 
bildirmesi üzerine ke\ fı\· e t 865 savıh ticaret kamı 

"' . " 
nunun 29 uncu nıadJesi hlikruüne ltvfıkan t~scil 

edildiği il~n olunur. 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Oç ay zarfında fransııca ifadei merRm ve muhabere 

hafütda 6 ders her ders 1 saat olmak üzre her ay için 

10 lira Ucret verilir. Tediyat birer aylık olmak ibre 
peşindir. Gurup halinde ders alma le isteyenyer için Ucret 
her ay için 5:tira peşi ndir. Bunlar bittabi bir az daha 
ağırca öğrenebiliıler. Her gUn saat 3 den 4 de kadar 
ziyaretcilerini matbaamızda kabul eder. 

vasfi Orgun 
Güven 

1 

:-----------------------------------~ 
T. iş bankası 

193n 

K. üçiık cari hesaplar ikramiyeplanı 

3 2,000 lira mfıkafat 
Kuralar. ı Şubat, ı llayıs, ı Eylul, 26 

Ağustos, ı ikincil~şrin 

TARillLEttlNOE CEKiLECEKTilt • 

·---ikramiyeler:------• 
1 Adet 2000 lirulık = 2.ooo 1 i ı· a 

f> 
" 

l.000 " 
= 5.ooo " 

8 ,, · 50o " - 4.ooo " 
16 

" 
250 ,. = 4 000 " 

60 
" 

loo ,, = 6.000 " 
95 . 50 

" . ' - 4750 " 250 
" 

25 " = 6,250 " 
435 32,000 

En az 50 lira mevduatı bulunan heaalar kural4rda 

dahil edilecktir . 

4 Adet 1000 Liralılı 4 000 Lira 

4 " 500 .. 2.000 ,, 
4 ,, 250 ., J .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, •.ooo ., 
100 
120 
160 

,, 
,, 
,, 

5o 
4o 
2o 

" ,, 
5.ooo " 
4.800 ,, 
3.900 il 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir sene içinde 

s.o liradan aşağı düşmiyenlere ikumiye çıktığı o~ 
hrde 0/o 20 fazJasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylQI, Bidncikclnlll'' 
1 Mart va haıiran tarihlerinde cekilfc~klir. 

·------------------------~~ 
·--Di KKAT__....,.,,, 

S.A YIN :H:.ALK.IMIZA 
Fıudık Pıııarı ve Oözııe yaylalarına nıu 11 tuzttJl1 

seı·visiıuiz ha~lamışdıı· . ~~~yı~ı h·tll\.ımızırı her tii~ 
lii istirahat ve meıuııuııİ)'Cliııi t~ıııi11 e<lece~iıt'1 

va<l eder. · · uhtereırı lıalkınıızııı .\ kııı gaı ajııı~1 

ıııürac. •at Plıııdeı·!ııi leuıeuni eylt~ri s•. 
• 

Akın garajı sahibi 
4-30 Baki Harma 

,tJI 

Zayi ma~~uz 
.\ştiğ.ıda .. lar i lı VP. sa~ıları gö~t ... ril.-n b ı~yar~'.'~; 

nıe l flt'f! all gururuk vt•zne makhuılara z ı\ i f'dılıuı~l 
Ytrnilerini alcu•ağımızd uı flSkil •· rinin hiÜnıii kal 111g 

dığı ilfln < lunur. 

I 

Beyannamenin Numarası 
Tarihi numarası 

11-7-938 ~ 27 

23-8 938 696 

196772 
629 

198350 
1312 

Yağ ve Pamuk Vmited Şirketi 
(Yapak) Mersın 

i l A N 

İçel va~ıflar mü~ürlüğünden 
Muhammen bedeli 

lira 

225 
52 

120 
120 
200 
200 

M. Teminat 
Lira kil Cinsi No. Vakfı 

17 "' 9-8 C .. ş,,rit magaza cımıı \/ 
3 90 dUkkAn 3·6 ,, 
9 hane 2o-8l ,, 
9 hane l!l-2 ,, 1 

15 mağıız:t 6· 18 eski es 1 oı 
I:> arsa 24 Be.ırni A18 

j . ı · ;,/' 
Yukar( a yuzıh akaralı vakfıytrnin 939 nıa 1 .. , 

• . • . ı;tl S i a o r t a S o s y e re s i 
ÜMEMSSILI 

"41ersin Azak han 
No.4 

Yangın - Nakliye -· Ih.yat - Kaza - Oa.m - Otomobil 

T . lŞ Bank•sına para yabrmakl•, yalnız para bırik 
tirmiş olmaz, ayni zamand• taliinizi de denemiş 

• 

ncsı ıcarı ıçıra oo gün müıhieLle acık artırma --

zrsunu. 1 

rt>Lil~ nıiiz ~ yt>deye konulmuşd r. • . it' 
27-5 939 Cuıuarh~si gihıii sual 12 de katı ılıl\I· 

· si ~·~ J.>ıl aca~ ıır. L,tekli ol~nlarla fdzfa mahiuı~t •. 'i,ı 
._ _____________ .. _______ ... mak '"''~ ) erıltırin Vciklfl ı r miidiirliiğüue müreıti'1 

Sigo rtalari nızı 
En müsait şartlar ve tediye kolayhklarlle~ apar. 

eımeleı·i lüzumu ilan olur.ur. 
ıs-20-23-~6 

. 
Yeni Mersin Baıımevinde Baıılmııbr 

l 

il 
b 

~ 
l 
l 
l 


