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---------------------------·------------------------~----..-..m;ım:;ı----------------------------------------------------------------------·--------
Büyük Millet meclisinde 

939 Mali yıll bütçe müzakerelerine başlandı 
Maliye Vekili yeni sene bütcesi etrafında mufassal izahat , 

.,. -, 
Reisicumhurumu.. { 

1 

zun teşekkürleı i ! 
Ankara 23 a.a (Ra.dyo) 
Riya~oti<·ümlıur umumi 

kutipliğindoıı tebliğ olumu~ 

tur: 

Milletler Cemiyeti konseyi 

Toplantıda 
Çin delegesi beyarıatta bulundu ve Japon 

ya hakkında izahat verdi 
Verdi. Yeni sene bütçesinde 11 milyon liralık bir fazlalık oar Roisiciimlıur İsmet !nö- Ankara, 23 a a, (Radyodan) gösterdigi nzmio nasıl Avrupa 

Ankara 23 a.a (Radyodan)-! uridat Vt: sarfi1at üzerinde mu·! Almanyaga siparie edilen 29500. nü 19 ·~l\Iayıs bayramı ınü Cenevreden bildiriliyor: gerginliğini iuıle etmie ise uzak 
ç P~ıartesi günü 1939 yılı bü\ fassal izahat vererek sana fi iele l tonluk 12 gemiden altısıaın gel 'ı nasebetiyle resmi makanı Mlllt>tler Cemiyeti Konseyi earkta da buna muvaffak olaca 
, v k 

1 
"' ıır. .. ve urum nr a 80~yotc erdon ilk hususi içlimaını dile saat 12 ılını iearet ederek meınleketine .,

8

6 
nıız_a_keraleri esoasın. da Mali- rinin beş senelik plan dahiliode miı:ı oldu"'unu te altısının da oel k I I J ı 

r· 0 ı ı Fuad Ağralı ııahat ve· ilarledi~ioi fevkalade tahsisatın mek üzre bulunduğunu ve ln 1 ıke0 1. · · h - ve vatandas,lar tarafından den 13 30 a kad a'"'mışt r J"pılacak d · ı ·ı 
} 

ma ı:vemızın er gun maz 250 bin lirasınıo Maden Telkik gı'lt A . . d . . , ar Y "' ı · u yar ımıo genıe etı me 
ıa creye y sarısın en sıparıe ld kl t 1 fl . .. 
h r oldu~u iokieaf üzerinde bil· o;-e Arama ielerine, bir milyon yapıldı~ını ve bu suretle kabola ; 1k

1 
~~·~ .e gra ara saını~ı Arnavutluk kralıZogonun sek sini Japonyaya iptidai madde 

ın~ssa ~urmuş; vergilerde ehem- lirasıııııı Tıp fakülLesiııe, geçen jımızın tatmin edileceğini arz eşe nu "\e kar~ılıklı tobrık reterliğe gönderdiği tezkere mUza !er ile bilhassa ta:v1are verilme 
h·'Yetlı teıı1iUH yapıldıQını ve sene verilen bir mil1on liraıa ederek iki sene içinde filiyat sa 

1 

ıe.rinin ibl:tğıııa Anadolu keresinio Eylül asamblesinde tet· 
~Q Jeni bir veroi tarbedilmedi· ·ı d x. b. ·ı t · ~ • ı 11.veten ayni ı11ını, ır mı yon hasına intikal eden diQ'er ieler aJansını memur e ınıştir, klk edilmesine karar vermiş ve 
•ııi hildirdikıoo sonra bu duru lirauıu da 1aŞ ve kuru me1veler d.,o de baheile hazine vazlvetl • ırıun 19

38 
i · h k 1 

------·------ eski Çekoslovak comhurrelsl Be 
k mal senesınde ta a · ıslAhatına taheis edildiQ'ini ve Ka nln bütQenln lnkııaflle alAkadar 1 

mesi İQin eiddetle ısrar eden 

delege Çin askeri tGdbirler iste 

miyer. O kendi insan kaynakla 

rlle kendi kendini müdafaaya Uk eden ve yeni bütçe tanzimi rabük Demir ve Qelik fabrikala Baglamlıaıuı va letlkrarı01 teba Surı'ye 'ıle Halayın alaAkası 1 neşin azalardan bazılarına gönder ne es 
1 

k ·· t d . .,.. · dlğl telgraf üzerinde görllşUlmllş 
ll

. as o au ra amı gos er ı.,ı rınıa önümüzdeki sene ielelme
1
rüz ettirerek ~özlerlue son ver ı ie f k ·ı~· tur arzetmi"tlr. Demiııtlr. 

bret ederek Lu arkın da ye açılııcaQını beyandan sonra mleılr. tem B . • "' "' lllernıekeılu iktisadi vazi1etiode aman Si 1 Konsey umıımt toplantısını 1 Yeni Zellaoda lle Soveller 
Rörülen devamlı inkieaf ın ve c H p b • c • öğleden sonra yapacaktır. hlrliğl bu teklife mGzahetıe bu 
ınerntekeueki ekonomik i:ılliha- eşı n 1 /ki memleket hudu• Ankara 23 a.a •Radyodan• tın labıt neticelerindeuve Büyük • • • Milletler cemi7eti konseyi lunmuelar, Lord Haılfaks da re 

t.lillet meclisioin ' isebetli kararla bu·· yu·· k Kuru ita· yı du avrılJı ve hudut Sovyet delegesi Mayeııkinin ri:v&. nl tehirlere lmkao olmadığını 
tından ileri oeldi"'ini söylemiş l setiode 1aptıltı umumi toplantı sö:vlemietlr. 
• r. 11 ı ·ts-" arı dikildi B d k 

6 büt~eniu umumi yekununda :r sında evvelA Qinin müracatiyle un an sonra oneer 
ReQ&n seneye nazaran on bir • Ankara a.a. - Hatay'la Şu· meeKul olmuetur. Lord Halifaksın Filistin hakkın 
lnilıon fazlalık vardır diyerek 2 9 Mayıs Pazartesi günü Büydk Millet riye aramndakl hudutları tahdide Çin murahhası ,Japonyanın dakl beyanatını dlnlemletlr. 'l,op 

•özüoe ısöyle devam etmiştir: Meclisinde toplanacak ve kurultaya 6 31 memur komisyon işini bilirmiş. uzak şarktaki gGOieleme si1asoti lantıda Finlandira ve Belclka 
d H_ükumetimiz 1939 bütçesin- d l . . k d k rnrkçe ve Fransızca hazırlanan ni tenkit etmie ve büyük devlet murahhasları beranntta bulun 

6 Mı ili Müdafaa işini azami de e ege lŞttra e ece tir• metinler TUrk ve Fransız murab lerin mukavemet hususundaki muşlardır 
recede arttıran tRhslsata 11 bu • " Çuk mıl .

111 
t . ~ • 

58 
Anknro 23 a a Hadyodau ı' Rapor ve hesap hülAsası ve 

)'Oll 1 oVe e IDIŞllr. . 
basları tarafından lmzalanmışlır. 

Albay HOsnil'oUn başkanlığındaki lllil1oo ı· b 
1 
• .,.. 

1 
f ı. Cumhuriyet Halk Partisi be l dılekler hakkındaki tezkerelerin 

1 ıra7a a ter. o an ev&a· ı . . . 
lde tahsisatın en mühim kısmı einci büyük kurultayı 29 mayıs okunmasıyla komısyonlara bava heyetimiz bu protokolları altlrak r 
tııo M. 1 ı · ·· k 1 - 1 · · 1 
lı . ıllt müdafaaya ayrıldıAını pazartesi günü ıaat ooda Bü- ı eEı, genyon uru u1e arının se Ankara hareket etmişlerdir. . 
tldlrrn · t' . . d ıe ır. 1ük Millet Meclisi salonunda çımı var ır. Komisyon tarafından tesbll 

1 
Detlet Demiryollarına ayrı Parti DaP,iemeı Raskanı Reisi-ı Büyük Kurultay kapandık !edilen hudntlarıo tahdit muame 

b~n tahsi&at ta 2l milyou 3ıo cümhur ismet lnöoünün bir be 
1 
tan sonra DaQ'iemez. Baekao bir lesi de ikmal edilerek taşlar dikil 

bıu liradım ibarettir demie ve 
u Paranın Sivas demirrolu in· yaııııamosile mesl\isin~ başlıya be1aoname ııaeredecektir. mlş bulunmaktödır. 

ihracatımız 

Bir memleketin ziraatı, 

(Yolda bozulan her mal 
sermayeden kayıp demektir) 

ikti Turfanda sebzsemizi, taze mey 

tisadi1atı ve sanayii ne kadar vemizi en 1akın pazarlara hatta 

müterakki olursa olsun istihsa!At rurd dahilinde bile bihakkın 

8aeına dört buouk milyonunun çak tır.! 1 alrt\d ~ ·ı 320 b' l • •• : ..... ııu .... u•ntuJ"'"""" ycu.culcu ..ıvgıu l.I01Q111L gönderemİJOfUZ. 
lir 1 ını, on mı yon ın Bu çalışma bir hafta detam A manua - lta[va ittifakı b 1 büt- b "'t Iıc\ar Bu ciheti mesafenin uzaklı"'ı, fte 
t ae~nın da domirsolu inşasına 1 edecoktir. 1 .., T u uumayınca un u o ı "' ~ .. 
ahsıs erlıldiğini bildirmiş te > • ve ilerleyielerin yarı yolda felce saitin roklul'tn de~il en çok a1rı 

"' w ul'trayacağı gayet tabiidir. Tari >tr ı ım o an ambalaj ilmindeki ~ernleke\ mu· d .. faasıoda b"ırı"ncı Kurultaya 417 I artı mebusu B ,. r harp vukuu n da t . ·ı· 1 
. erecede Amil olan demiryolları ve vilftretlerden gelen 210 dele •ne hi tetkik edecek olur&ak orta geriliğimizde aramalıyız. HariQ 

aatı çizilen program dahilinde ge ile Zonguldak maden mü hen • k• d 1 t d •• "" •• deta- 1 1 ev e yanyana oguşe- devirlerde bile sanayi erbabının ten gelen en basit bir malın bi 
uı etmektedir. distiıti blrliği, harp malulları D müstahsillerin ve tacirlerin ken le ne kadar itinalı ambalaj edil 

t emiryolları ineaatı bir la raf cemi} e\i müme sili ve saireden cekl er ve bu·· tu•· n kuvveti er·ın ,. ı"n Dıyarbakırdan başlanarak mürekkep olmnk üıere 
6

'3
1 

dele di memleketlerinde çıkan mata ı diQ'iııi, içerisindeki malın kıyme 
ı:an ' 6 Iraka giden hat lamam ge toplantıya ietir:.k edecektir. bı• rb•ı rle r•ı n •ı n em •ı rler•ıne ama ları baeka pazarlarda mübadele I tinden daha çok ambaldj İQin 
~ nr ın_ 18 bir taraftan da Sivas • - b·ı k b·ı k · · ~ z Ruzuamede: ede ı me veya sata ı me ıçın masraf yapıldıılını çok defa gö 

111 tncan hattı geQen serıe ielct d b 1 d k 1 1 ı ere açılmıettr. Erzincan . Er· Değişmez Genel Baekao la e U Un U raca ar o zamanın çok tehlikeli olan • rürüz. Cümhurisetin her sahada 
li~r~ın l\raeındaki 113 kilometre rafından Kurulla1ın açılıe be· I bugazlarındao bin türlü müe , faydalı ışıklarını eaQan roıımı 
d ınşaat öoücnüıdeki sene iQin yannamesi: Ankara 23 a.a "Radyodan• 4 - İki hükumet askeri ve killere kareı kervanlarıoı geQir bu hastalıAımızı da anlamıe, 

6 itrnam olunacak ve Cumhufr 2 Baekan vekili, 6 sekreter, t .. - h hr • -k ve ı Berlinde Almanya ile talya bah!"i münasebetlerini genielete diklerini, denizlerin bütün kor· gormue ve emen tedavieina cok 
la ın 16 IDCı Jt\ından evvel aQI 15 badaD mürekkep tUZU ..!!!tır demie ve bundan sonra tetkik komisyonları seçimi. arasında imza edilen ittıfakna cekler, biribirile mütemadi tema kunQluklarına göQüs gererek tan başlanmıetır. Ofisler, ihraca 

N i
l menin eAas maddeleri eunlardır: sı temin edecekler ve paktın te teknelerini fürültüklerini görü tı kontrol müesseseleri, ihracat 

/ngiltere /larİciye Ô.ZITI 1- iki Akid taraf müeterek rüz. mallarını lstandardize hareketleri 
madisi için iki devlet hariciye 

1 m\'tnfaatlerioe ve Avrupa vaziyet nazırının idaresinde daimi ko lstihealAt ve ziraat ihraQ fer buuun en öndeki delilleridir. 

Lord Halifaks ı !erine mütabık kalmak için dai m·sıonlar teekı"l edı'I c kt' !erinden mahreçlere kadar ne ka I . Son defa se. ein.ere.k 9e ileri 
1 ma kareıhklı temasta bulunacak 1 e e ır. 

F=ransız Nazırlarının 
1 
lardır. 5 - İki taraf harp halinde dar itinalı gider ve ne kadar ta sınden çok genıe umıUerle dolu 

kl
•f 
1 

1 2 - iki devletten biri beJ tek baelarına mfttareke rapma ze.liltini ve eeklini muhafaza veni bir haber aldık. Yurdumu 
te 1 e• ntılmilel hAdiselerle tehdit edildi mafl taahhüt ederler. ederse o nisbette revaQ bulur zun bilhassa güzel mervelerirle 

j iti takdirde iki hllkdmet ı derhal 6 _ iki devlet bu anlafllla ve daha kolar satılabilir. Nete tanınmıe bu köşemizde merve 

1 istiıarede bulunarak, har ati Jı müeterek menfaatlerine . ur kim dünranın öbür ucu demek istihsal atımızı en uzak Pirasala 

1 
menfaatleri tehdit edilene ıiraei n gun olarak muhafazaıa ve inki olan Amerikadan Avrupara ve ra bile taıeliRirle sevkedilebile 

(JQ te L,,. rı . mühı·mı· lngı·ıt·re - F ran ve diplomatik mibaherette bulu it l"ı erın en ~ • nulacak. şaf ettirmere karar termielerdir. Avrupadan Amerıkara eevkedi cek tedbirlerin bütün genieliAir 

IQ • Soovetler Birliği arasında bır 3 -- Akidlerden biri bir ve 7 - Pak\ imzasını müteakip len metaların tazeliğini ve te le düeünülmüe ve bu sebeble 
J' merirete 0 lrecektir. · ı·x.· · h f · · b. M ı·a Adan"' fe T 

Y d k
t ı[masıdır. fa bir kaç memlektUe harbe sO • mız ı.ını mu a aza ıçın ın ers , .. ereusa mo 

.A. ar ım pa ı yap rüklendi~i zaman diğeri öbürü Bunun müddeti on fıldır. türlü vasıtaJa müracaat ettikte dern bir eekilde imal ettirilmie 

nkara, 23 n.a. [Radyodan] llcte tnnrruz vukuunda arala- nün ıaoında rer alacak; hava, Müddetin inkizasından evvel iki rioi, koca Okranusları günlerce ambalAj kutuları gönderilmiştir. 
~·~·~li 'reıgrnf gazote•i "'la- rında anl"'lm• yapılması. 1 kara •• deniz ku.,etleriyle rar taraf temdidi için mutabık kala aıtıktan eonra bile ambalajları Haber aldığımıza nazarao 

llcı ınahlmatı vormektedir: 3 _ Doğrudan dogruy~ I dıma koeacaktır. caktır. nın itinalı hazırlanması seresin bunlar standardize bir eekilde 
~Or(} k } f k t tomaml de oidecekleri vere kadar, Qlk OD \'9 OD Sekiz kıloluk iki kutu 

lıa~ Halit'aks, Frarnn:.r, ·omşu o mıyan a a i • e I 

l) ·:rlarının keııdileriııo yap- yoti hu iiç . devlotco tanııımı~ 1 n g·ı ı ·ı z parla me ntos u hkları yerdeki tezeli~tui muhafa dan mürekkep bir \akım halin 
~ 1 ~ l.UuJıtelif tckliflorden bir arn.kadar bır deYleto yardım ı1 ııl ettikleri ol ieHiliyor ve görüyo de maliret fiyatına satılığa Qı 

llltııı t · · · ı d ·· 
0 

elor·1 e ruz karılmıı:ı.tır. Bu aandıklarm sevk 
tur. etkıko ~ayan görın'ii~ ıçın nra arın a mu~uv r u 

1 

· "' bulunnlmnsı. Yortular münasebetile Do~ru ve aQık konuemak ve idarelerinde de eimendüferler 

~o'"~ - İngiltere - Fransa YO Gazoto; bu vaziyete göre icabederse değil Okyanusları ae de bazı tenzilat rapılmak için 

h()r~:nue.r .H.irligi aralarıııcla l~gi.lto. re,. lfran ... a, Sovyetlcr ı' tatil yapacak mak hatta bir kaç fÜZ kilomet teeebbüsler de rapılmıetır. 
taar gı bırıne ''apılacak biı· Hırlıö-ı ];ıtvaııYava kar..ıı vapı 1 relik bir mesafere bile gönder Gönül isterdikl bütün ihra 

ruz J " • • ... • k. ı dtllı ' 11 kar~ılıyncak bir yar- lncak bir harokotte mukaveme Ankara, 23 a.a. (Radyodao) B. Çemberlaynln çareamba veya diğimiz sebzelerimizio, meyvele catçı ve sev ıratçı arımız pek 
Paktı . 1 L ö 1 k 1 'l ~ apılma::;ı. ti kabul o<locokler, Estonya vo Bir ondra telgrafıoa g re perşembe gUnU Sovyetler blrll· rlmizin gittikleri rero pörsük.lmah~ut o ~re ge en bu kutula 
~ - }> • •. • . • lngillz parlanıerıtosu yortular mil gu e"t med k ı llıaııyl\ . 1 u iiy <lcvlottoıı Al dığor mucavn· dod(ltfor ıçın nasebetile Cuma gUnU tatil edlle ğini tatmin edici beyanatta bulu deforme bir halde ancak ulaşa rı 0 

g "r en &pıesın ar, 
ılo hoınlıudnd bir doy- mii~uvorcde . hnlunacaklardır. cektir. nacağı söylenmektedir. bildiklerini itiraf etmek Jbımdır lşıldar 

rini tetkik ediyor 



YENi 2 

' Y ny,au: ı 
1 

ll enri SIOA { KÜL Oeziho 
'ı ÇeYireıı: 1 ya b < 11 Cl 

01car 1 'falelJelerin 
Halkev·:bi ası Güney Yurdda 

-Folklör-
..,..::deaux 1 

--ı Alalar sözü -Deyişet 
-17 - 1 ikamet tezkereleri 

Yeni biııaı1ın inşasıı1a öntı· 
mtizdeki yıl ioi11cle başlanacal{ Şöyle tesadüfi talaffuz edi 'ehemmiyet verdi~ ine bakılırsa . Mekteplerimizde tahsilde hu 

len isminin ahengi biraz evvel ocıun evinizde tamamen bahti- lunan ecnebi tebaa lı tn ltı he lH 
Fabancı na.zarla ~a~tığı erke~~n yar olmajığını anlıyorum? Be fabE.ncııarın seyahat ve ikamel 
haratındakı meçkıı n ı ve ok derıu nim kendi çocukluğumda evimiz 1 leri hakkındaki kanunun 8 inci 
liklardeki ın evkiini ha lırlattı ona. deyince bu kutsi kelimede ann maddesınln (A) fıkrasına tevfi 

1 

Şimdiki binanın üst kat salonunda 
tadilat yapılacak 

- 16 -
Derliyen: Sait Uğur 

-Ç-
Ç ık ı cık giLmeyince dökıl• 

cük (1) gelmez. 

Piyer Lanje, kalbi nin ses iıe• b b h 1 d - · 1 • • . _ _ . . ve a amı Alır ar ım ve dun kan harçsız ikamet t ezkeresı t P ÖnOmUzdekl yıl lçerl inde Hııl koyl blnasıoın llst ket ııalonn 
• Çala, çala bir havaya dö· 

necek. 
karşısındakının duşuncelerını ll D . • • • • • • 

1 O .ı b k d h" yada sankı hızım evımızden baş rilmesi icabettiği ve bu ecn e lıı şehrimi z genış ve çok modcrn topltınlıltı rı iyi bir şekilde tııtmin • Çerçi başıudakini, deJIAI 
omuzundakini çağırır. 

n mıştı . ua u a ını ır za . 1 
1 

. t. E I" t ka bır evın mevcud olacağını dü tıtl ebelerden muayyen müddet bir tılna daha kuzRna cıı ktır Bu edebilecek bir hnle getirilecektir 
man ar se9mış ı. vve o e er ve • • . . . • • 
iod koku l ar ı i çiı, d e a ıtrn sa çlı şuumufordum. Çok uzaklarda ıçı n beyanname çerıp de umumi blnıı , yapılması tııkarrUr ettiğlrıl Muktezi tııdilllt planı y1tpılmış ve l • Çalma kapıyı çalarlar ka 
merhamet lı bir peri kızı gı bı H.a:-ıo'.d.e mesut bir ~uva idi o., hükümlere göre tezkeresi olma 

1 
evveleP- yazdığımız v~ tahsisatı Cumhurly~t l~ıtlk Pınlist flyönku 

sevmişti onu. Harbin bütün fe.:a Ş ımdı ıse çocuklar bır kaç evin I mış olanların para cezası ile ce 1 evvel~e ayrı lan Halkevı blnasıdır rnlunn verılmıştir . 
a\ile krıreılaean insan lar gibi, ara sında snadet arıyorlar. Ana zalandırılmaları hususu alaka Bına ı:ıon derrce modern ve Bıı plAna göre Ust kıstta 300 
oda, kadının kendisini ,ükselL ve babalarının kırılan bağları 1 dar vilh etlere bildıı·i lmieıir. 

1 
gozel olacak, ber lUrlU ihtiyacı kl~i alabilecek bir salon yapılacak 

mek istediAi ea~de te d~r~al mu a:asında saadet. Söyleyiniz bana! . SözU geçeı~ kanunun bu gi 'j kıuşıhyacaktır. Son planı da tas vı~ bin~mn Ost katı, çok güzel 
vaff~ka! et~ek_ ı~tem~mıştı. iste Suzan Nı.kol . neden mesut değil? 

1 

bı taleb~lere bır cemile olarak dik edilmiş olduğundan yakındı bir şek~lde olacaktır. Bu tadilAt 

pını. 

• Çok söyliyen çok yanılır• 
• Çoban asasile, çifçi oıeee· 

ııile. (2) 
• Çene uğrayasın. 
• Ç ıflile koyun, geri 1an1 

nıe~ı _çu uku buyuk bır kararsız - BılD.kıs, onu sevgimle her parasız ıkamet tezkeresi vArilme J mOnakasaya vazedlleeektlr. Yal dolavısıyle ıınlre vıszi~etl, merdi 
!ık ıçıude kalmıştı. zaman ne kadar eımart~ığımı sini arııir bulunmakla beraber nız bu binanın ikmali loeaatı za venin bu gUnkU şeklıde değişe 

oyun 
• Çanına ot tıkandı. 
• ÇalmRdan oynar. 

Sonra onu kıskançlık buh sizde bilirsiniz. Ankara ve fstanbul yüksek mek mana mOtevakkır bulunduğundanf cek ve mer~lven betonarmeye 
ranlarile harabetti. Mütarekeden _ Benden sonra devam et teplerimizde tahsilde bulunan bina yapılıncaya kadar, halihazır tahvil olunacaktır. 

• Çam deviriyorsun. 
• Qanlada k1ıklik. 

sonra gençliQ-in iptila derecesini linizmi ? 
bulan sefahat alemlerine karısı 

kazıl· • Çay yanında kuyu talebelerden bazılarıuın kendile Halkevi idare Heyeti maz. - Şüphesiı. 
na refakat etmekten çekinmişti. 

- Hemeir~sini kıskanmı· verilmek üzere kanunun emret d •• İ } d 
rine meccant ikamet tezkeresi 

• Çaya urmadan paçalıırııll 
Onun ihanete do~ru teşvik etme 
miese bile, bilmiyerek istemiye 
rek onu eüröklememi6miydı ? Ke 
rısınm eQlencelere. oyunlara kar 
eı büyük bir temayülü vardı. 

Bu çok eski hatıraları karıetır 

yormu ? tiQ'i beyannameleri ve bu surel ll n o p an ı 
Cearet edemediği fiuali ni-1 le ikamet tezkeresi almakta g~cik j • • • 

hayet sorabildi. Vdkanın baelan tikleri anılan Vılbetterden ge Yenı yıl bütçesı 9100 lıra tesbit edildi 
gıcından beri aralarıoda yaşı· len muameleden anlaşılmııtır il ·ı · 1. Halkavi idare he1ell dün verı mış ır. 
yan ismi konuşuiamıyan erkeğin Bu talebelerin kanuni mev . . 

1 
• 1 t 

. . . _ . . baekan Fuat Mörelın reıM iğı a ' çel dergisinin de münlaza 

sıvama. 

• Oatal kazık rere ge901eı 
• Oekirdekten 7etişme 
• Qenesine 88pao taeı. 
• Çenesi çekilsin. 
• Çeneye kalmıe. 

makt1 ne mana vardı? • Qilesini çekiyor. 

- Bir zamanlar Piyer sizde 
yani rakıbınıo çocuğu. Suzan zuatımıza tamamıle rıayet etme t d t 1 t 
dö Noıua cevap vermiror. Sükti terini temiu maksadile devam et 1 ın a op anmış ır. . man çıkarılmasına karar veril 

. 1 Bu toplAnhda Partı Genel mietir 
• QingAne düQünü gibi, 
• Qil yavrusu gibi dağıldl• çok iri kal plı idın iz . 

- Hem faz laeile iyi. 
tu uzuyordu, Uzayan bu eükth lıkleri mektep idareleri tarafın Sekreterl iğinden gelen muhtelif · 

b b. · 1· f d 9 dan ı· ka" ed · ı ı · · · "f ) 1 Müzakereler geç vakte ka (1) Dökücük: Hediye. 
- Evet, belki. Fakat bu gün 

aca a ır ı ıra mıy ıt '· ı me erı ıçın maarı evrak vetamimler okunmue. Halk l 
Sonra derin bir nefes alarak: müdürlüklerioo vekAlet tarafın t evinin günlük ieteri etrafında 

1 
dar devam etmiş ve ittifakla ka (2) Mese: Qif~ilerin elleriD" 

deki uzun deQnek ,/ - Bugünde beni dinlemeli· - Hayır bu değil. dan emir verilmiştir. müzaker~lerde bulunmuştur. Bu 1 bul olunmueıur. 
siniz Süzen. Birbirimize düemau 
değiliz. Ben size sahih olmasını 

- O halde nadir '? Aksi şekilde hareket edenler toplantıda yeni yıl büdcesi de 
cezaıandırııacaktardır. teebH edilmietir. Y. akın Doğunun Baş Şehri: 

bılemedim, Sizde maalleeseüf is - Bilmiyorum. Bilseoıde söy 
minlzi, eerefiuiıi muhafaza ede liyemiyece~im bunu size. 
mediniı. Bununla beraber kızı 1 - Oh ! rıca ederim sevgilim Kız tale~ef erinin askerli~ 

imtihanları 

Büdcenin varidat ve sarfıya 

tı 9100 lira olarak hRzırlanmıştır 
Herkola tahsis edilen büdce Diyarbakır 

mız biıi birleellriyor. Onu ayni Naeıl c sevgilim • mi dedin ? 
miktarı üzerinde durulmuş ve 
münakaealar yapılmıştır. Önü 
müzdeki sene için en fazla tahc:ıi 
snt lctimai yardım komitasıııa 

histe seviyoruz. Bazan duduklarımız .1an Qıkaa ke r arihi belde Vali B. Mitat A ltıokıtfl 
himmetile hemen her sahada terakki 

ve inkişaf eylemektedir. 

Oh. Hayır, on bee sene u- timelerin hQkimi olamıyoruz. 

ouUuouz siz onu. Piyer Laoje düşünmemieti. Yeni [;ise ve orta okulln dan mezun 
olnn kız talebelerin askerlik der 
sinden ne şeklide imtihan edile 1 
eekleri VekAletten sorulmuştur. 

- Onu bir gün bile unutma bir sükıitua içerisine dalan ka 
dım. Ondan ayrıldığım için cok dına ierar adıyor yalvarıyordu. 
iztirab Qaktim. Bu ihtarı rapma - itimadınızı tekrar kazan 

O. H. P. 
" /lyönkurulu top- Yazan: Ali Enver ToksoY Q'a hakkınız yok bana Ben kr,n dığımı biliyorum. Bir felS.ketin Kız talebeler, erkeklere veri 

1 
lr n ehllvetnameler gibi ayrıca ve 
slka verllmly rek yedl ve seki 

l>ogn Anadolunnn on es- lıaşt:ı gösterebiliriz. YnrıtJl di kendimi çolc rl efnlar Cn.,ala n 
Ô OUU O 1:J ~"fV\>l\ la _..._m hunn. ..,,Al\ i 

-'·--···- :ıı.1 .~ .. ı .. sör dütün da 
kıkadan beri 0 benim hayatımın olmarınız. Biraz evvel benim 

lnntısı ki ~('lıirlerİlHfoll hiri i (}o ~iip- 1 ınilyou liraya mal Olan }ler 
Cümhu ı iyet Halk Parıhıi il- ho yok ki, Diyarbakırdır. T:ı- iki ~eboko Jıalkm ınühiın ftı derhal cazibe sikle•in i kazandı , çok iy i bi r insan old•Jğilmdan 

yalnız onu d üsünebil iyorum Söy bahsed iyordunuz. 

zincl sınıfın progrur.ıl a rıoı bitiren 
Jerin dipJomularına "Octa asker 
ebllyetbameslnln temin ettiği h ıık 

kı kezımmıştu" kaydı konıı la cllk 
tır • 

}' Öııkuru l u h afta lı k toplantıs ıuı ., . 1 o"· rı ıı hakkında bir f'ikfr edin. ha.vatı iki ihtiyacını en ın 

leyiniz bakayım onu sevebilmek Kadın hata tereddüt iQind9 
Parti binasında Vali ve Parti 
Baekanımıı Rüknüdd ın • Nasuhi me k için ~clıro ~öyle hir na- kemuıcl surotto gidernıi~tit• 
o~lunuıı riya:;eli altıuda yaparak z.ar atına_k kafidir. Dört tara- 11 .Ayrıca harita 'Ç'e pl:1n ynpil_· 
günlük ieler elratıoda görüııme t ı ı b ı o 

cin benim kadar gen i ş nihaye t 
eiz bir salahiyetın i z vaı:nıı? 

dir, belki biraz emniyetle itimat 
la esrarı açmak ister takat, yine 
kararsızdır. .. 

ı çe_vro IJ.'PU sur ar, u sur ur , mı~, ~Iozbalıa, Hal, asri ııı 
- Unutmayınız ki kocam 10 uncu sınıfa kadar askerlik terde bulunmuşlardır. ., ı 

ıızorınılekı burçlar, kalelor Ye zarlık, Pa.mr yerleri kuttJ • 
ve ikinci bir çocuğum var. 

- O halde, r ica ederim bo 
nide .ı. Tikoldan uz aklaştırma1ınız 
Yalnız onun saadeti için raeı~a 
caA"ım Uzun ta sonsuz bir saade 
ce kavuemaeını, bizim gibi kırık 
bir haratın yolculuğuna çıkma· 

sını her hnlde istemeıein i 2? Kı 
zınıza, bütün bir hayat müdde· 
tince sadık kalabileceRi bir er
keAi sonra o erkek onun ibütün 
arzularının, bütün tesellilerinin 
istinad edece~i kuvvet olmasını 
istemezmisiniz? Mösyl) Şarl Do 
nudao ne beklirebiliriz söyleyi· 
niz bana? 

- GenQtir, zengindir. Birbir 
lerile rakın iotimai aetireleri 
tar. 

- Mesleksiz, ietikbalsiz bir 
genQ. Ona olgun bir erkek na· 
zarile bakamıyorum. 

- O dıı hayatı bir gftn ge
lir anlar. 

- Hayır, hayır Sılzan bir 
kadının ko:ıasını mühim bir va 
kıı kareısında dınlediği gibi siz 
de beni dın leviniz . 

- Fakat kı.rı koca olanlar 
İQİD • 

- Kızımızın istıkbalini mü 
nakaea ederken bir lahza için 
maziyi unutalım. Boeanma da9a 
sı hiQ bir zaman için tam bir 
eelWde teceesfim etmemiş ve et 
mirecelttir Sftzan. 

- Hayır, Pıyer kabil değı l 

aulatamam. Fakat ikolun evden 
uzaklaeması bence münasip. 

dersleri görenlerin de diplomata J . . R 
rına bu kayıtlıır ve oouncu sınıfıı 0 g·ı ı) Z -- lJ 8 ~aybı;r, doııecok kadar çok ıuu:;ı, eski şehrin Kaııali~a f 0

• 

kadar der:. ırördOğU illlve edile- olan <lill'or a-.::ır, ~ohriu kuru- un tamamlanmış, caddelorilljj) 
cektir. Müzakereleri hah- lu~ tarihinin no derece kadim! açılıp di>~onıue ine Ye Sur d•· 

na lüzum görüyorsunuz? k nd f L • l olduğnnıı bir anda meyd:ma ıııdn y· '· • ddel8l° •--..,, l 0 e,-Sfr er , l· . ·, n enı YC genış ca 
- Hayır Simonun bunda C ~ı \.:lrıı. . 1 , . . ril' 

- İkinci kızınız içinmi bu 

kabahati rok. eza 8 V İlle Nıyuı Kron iki ga7.etesi Der i Coğrafi mevki inin olıoııı- n~.1 ı~.t~ına elıommıyet 'o 
- O halde niçin? liıı muhabiri, İng i l i z · Rus d ip miYnti ılolan ·ilo tarihten e' - ını~tır. . : 
- Size söyli1emem bunu rı .. 10ID:a lık müz a_kercloriniu henüz vel vo ı:;onr~; <lniııın lıiiviik rol f Saym Diyarbakır V-alr

1 

d . . t . . J' r r el . n e tıce l e uın emış olması etrafında ı · İ '}il' 
ea e erım ısrar e mayınız . ve ay zar,-ın a gı- tenkitler yap rk "O b 1 oynamış V O hor ıııillotiıı na- değerli iclarcl' i B. Mitat .J.'-

0 ha'de kimden öx.ren 1 , ı a en, en er eme ı ·· · ı t ı 1 1e 
- 1 

1§ • k / siyaee u" niıı muvaffak olamadı ırnr arııı_ ı u;.r,orın< o op aıııı~ 
1 
okun mütemadi gn.yrot • 

meliyim? rıp çı an ar 1 ]) b 1 9 )·~ ] 1 b•' 
- Bilmiyorum. Belki kocam 1 ~ı yolunda yazılar yazmakta ol 0 nıı ıy:ır '.1 \:il' :..,.,, e rnı :ır lıiınınetile viIUyetto geni~ 

Şehrimiz Hapis e~ine ı şu · duklarıuı bildirivor pek harap bır eehre tnşıın;lk- ' ı <l l k f' 1. . gı·,·ıe 
Kocaeımı? Koaasının evat, . 1 

• • • _ > • 1 >ayın ır ı · aa ıyotı 
ikinci kocasının himayesine 'sığı bat 939 tıırih i nden ı mayıs 939 Hır Alman gezet r. sı Çenl>Ar tayken 1<> Oıımburıyet yılın-( . . J-t 1 . ;)f . , Jiııl1' 

g ününe kadar e"velce devred 
1
• • leına si r aseli inkı laa uğradı• de <la :o;arfed ilen gayret lerlc ya- , ça~ pnın 1... n< ıı · JJ er kezde ... 4 , 

narak ilkini onunla kareılaştır· .. V ı k f t Sl"'"' lerıleııerle bırlikte 229 erkek 6 mekte~ır.. . . kın Doğunun ha~ ~elıri haline evı, 8 
•. onaA-ı, ... a ıa 0 

_: ; 
mağa, ondan ızahat almaQ'a lee Hıtle~ın. Dauzıng ve korıdor gelıııi~tir. f tı, okul bınaları, Nümuno çıfl, 
vik edirordu. Piyer Lanje ' bey kadın mahkumun, 142 erkek ·ıo meselelerını nasıl va ne zaman . . . ği, Aygır deposu Sağhk yııl' 
bude rica edırordu. Vakit gacik kadıo mevkufuo, 10 erkek Amme halledileceğıne dair kararının Ilılbassn evzıpn~a - Dı- 1 .b. .. ' {tf41 
mieti. Süzan rorgun mukavemet borcu, ıo erkek muhtelif para iki noktaya bağlı olduQu sazı!- yarbakır lınttınm ikmalinden ~rı gı 1 ı_uzum~~ 0 ;f.ady ıtıl 
edemirecek kadar bitabtır. Pı k maktadır 1 ımnra. ~clıirdo siimulJül>ir inlCi kır ok tesısat vucut bul tJc 

cezası suQlusu olara ceman · ı ' . . . ~e-
rer LaoJe kadının elini öptü~ü 407 kişi iirmie ve yine mahku Bunlar::!an biri Sovret Rus şaf ha~lnmıştır. O tarihe ka- gıhı Kaza ve abıyo roer de 
zaman dostça arrılmıelıırdı. Sü · minden 124 erkek 3 bdın, mev yaııın logiltere ile bir aRkeri 

1 
dar pok s<>nük olan iktisadi zinde hatta bir kısım küyler 

zan gözlerindeki raştarı gızlire kufinden 78 erkek 8 kadın, Am p~kt _iınzal.ayıp imz~ta~a!11ası, : lınrekotloı· ~iınennüferi mutea takdire ış:ıyan eserler Mydil
011 

medl~i gıbi, Pirer L&nje Jetini me borcundan 8 erkek, muhtelifı~,gerı de Japonların şımdıkı an kip büyük bir hı;,, :vo canlılık getirilmiştir. l 
saklıvamamıştı. Aksamın gölge . tıko müntern paktını Alınaniarla 

1 
b lmus ,·alnız b ıt<l • "h ıı. ,ı: ·r ı ';tk · · ,,.. 

leri ancak onların teessu·ru·nu· p-ırb cezasından 7 erkek kı top . ı u 'I' • , Uo il) 
1 ra- .n aarı ıar., otları Iıeı • 

hır askeri pakt haline getirip ·· ~ • •JlC 
örtebildi. Bır çok senelerden lu olarak 239 kişi Qıkmıştır. , . . I eatında yuv. e J z fark husule hıraz aba canlanmış şek• ' 
sonra birbirlerine karşı tama- Bu duruma göre 11 5-939 ta gelır.ml ıı melrerhı J gelmiştir. 1\lazhar olunan ı·ag ı"nkı·ı;ınf "' lo kt d" Lı'"l'ııj•I 

1 
ı• sama ı apouyanın muka . • .1 . . 1 1 ;,-•.. tJ,Y me e ır. " ı 

mile lAkayd büyük bir emni:ve rihinde ceza .,~iade müd~e~inin ~il tekliflerde bulunduğu oıomo bet dola.~ı~ı e ~e~ çc~ıt ıu Hl mevcudu bini aşmış, ~kŞ9ıı1 
tile uzak olduklarını zannettik dolmasını beklıyen 179 kışı kal tık bir askeri misaka taraftar ' bat 'e pırınç 1 tılısalı\tı art- kız ve erkek Sanat okUlltlt 
!eri halde, tamamlaumamıe vazı mıeıır . olmayıp kendi menfaatleri halel 

1 
makta, canlı hayvan YO ma- g"tt"k t b" .ıt}IDV 

f 1 · k 1 da ' k. ·k· ü - d . . ı ~ .. . ı ı çe arı an ır raf°' 
e erı areıs n ' 1 şerı ıo rum Hapis mevcudunun her ge· r .oldu~u takdırde harbe gır muli\.tı ihracatından ınuhını . ıc< 
gıbi birbirlerine baQ'lı oldukta çen af azalmııtıı mucibi memnu mt-~.' istif.zam .e~en bi_r i.tti~ak~ mikvasta varidat temin olun- ~a?.bar olmuş, ilk mektep~ 
rını anlam1cl !.!rdı. n ·ıyelidı·r. t~rcıh ettıklerıuı Berlme bıldırdı l k·t· .1 • "- • t . kV . ıhtiyacı ka1""R1lı:nı.ma.ma1ta b ' " ~ı haber verılmektedtr ma .ı.un. Iı.~nı cıa \.l !:'il.il,\· ·-r. • • e :b~ 

Mazi zannedildiği gibi çabuk r---==~~===!!!!!"'~· ==~ vi Auheleı-irnlo de vakidir . .Ifah laıııı~tır. Vazıyet, ıdare <:l ti 
uuutulınuyor. Hislerimizın, hare Liman Ha~erleri 193 9 Jzmir en ter ~-ik; ndedi gittikçe çoğalmak- ıınıızın cidden en kıyıı~?~ 

Bir kao adım raklaeır. Da 
ha samimi, birbirlerine daha ya 

kın olarak konuemaQ'a başlarlar 
Kadın, erkeğin kuvvetli nôfuzu 
na himareeine eılınmıe bir ço 
cuk masumiretile kendisine mü 

kAtımızrn ormanlarında onu o ta Ye senelik tic:ı-d ınu:uııele erkanından birisi olan uııı ffJ 
kayboldu~unu zannedarken o- Tllrk bandıralı ÜskUdar va· nasyonal Fuarı hoş milyon lirayı tcCa\ii~ or- taz vali doktor B. Mitat :\il~ 
nunla birdenbire hayatımızın puru Devlet demiryollarmo ıılt kO b. .1 .. . 1 l enıckte<lir. Bım<la, Diyarba- okun dovamlı takip vo clı• 

dafaa edemiıecek kadar sakin
leeir • 

- Süzan, zannedersem Ni 
kolde bu iıdivaca taraftar deQil, 
fakat kocadan zirade izdivaca 

dört yol aQzında birlesen bir mUrU lıoşaltmaktıt, TUrk bandıralı 1 r mı yon ffi UŞİefl- 1 kırın lıilfınımıı ~ark vilayetle- tiflerile kasabalarda ve j{ijf 

~ok hatıralarla aynı rotu taki· Sevim vapuru kereste çıkarmakta nin Uğrağıdır. irinin ,\ogilnc fran. it merkezi lorde de böyledir. 
bettiğioi görürüz. Piyer Lanje TUrk bandıralı Hatay vapuru Etı M il . d"d • olmmnnn da hiiyiik te~iri var- Oalısmaları umumi Jtl,t' 
karısını, eu çok eevdıği, bütün a arı nızı şun l en : , :J 

1 aı1'' 
banka alt kömUlU çık11rmııkta o- dır. kezce daima takdirle kar, H 

harp hatıralarına karıean, onJt h 1 v• askı yara tnn eski , karısını nıçio lup Denizyollarıoın Qıınakkate n azır ayınz. Belediye faaliyotiııin vii- nan Halkevi ülküı;ii yo~U'1·ı~ 
görmek istemi eti. purıı yolcu ve eşyııyı tuccariyeyl 1, 20 Ağustos _ 20 Ey lu cııda getirdiği o erler amsın- hiiyük bir inan ve enerjı 

1 

- Sonu var - alarısk lstanbula hareket etmiştir. ===--== d:t su v e elektrik tosh;atıııı yürümektedir. 
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~----------------....,.a Ankara 
Radyosunda 

bugünkü program 

MERSiN 
PiY t\SASI 

--c.- ~ -
Türkiye Radyodifüzyon 

ı:ı-- 23-S-939 :=191 

PoıtılMı, Türkiye Radyosu 
Aakıııra Radyosu. 

DALGA UZUNLUÔU 

l' 16!19 m. 183 Kes. 120 kvv 
.A. Q. rn.74 m 15195 Kes. 

20 l<vv T A ' P 31 ~o 94 .. • . . • , ' m, 
6n Kes. 20 Kvv. 

Pamuklar 
Klevlant 
Oağmah 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

Buğday- Çavdar 
Sert anadol · 
Yumuşak 

12 Çarşamba 24/5/1939 Yerli buğdayı 
ıSQ Proğram Çavdar 

12
•35 Türk müzig"i A d t ı . na o yutar 

2 · KırdilihicazkAr peşrevi Arpa 
h' • Suphi Ziya beyin Kürdili· Anadol 
•catk~r şarkı: (Bahçenizde bir Yerli 

gaı 1 
3 O sam) Nohut şark 
~ SalAhattin Pınarın hicaz- Fasulye anadol 
( . Şarkı: (Nereden sevdim) Yulaf yerli 
k Rahmi beyin Suzinak şar- Mercimek şark 
s': (Bir sihri ta rap) Sahlep 
Şii - Fıtiz Kapancının nihavend Tath çoğcn 

6 !J'kı: (Gel güzelim) Balmumu 
.. · Halk lürkllsü: (Dağları hep) Cebri 
' • Çarğa h Susam 
t~,00 Memleket saat Ayarı, Yapağı 
~~il~ ve meteoroloji haberleri. Siyah 
b ıl»,14 MUzik (Riyaseti Cum Şark 
ur Bandosu - Şef : lhskn KUn AnaClol 

~) Aydın 
2 : ~aasenet - Marş Yıkanmıı yapak 
'V Zıehrer - :Viyana kızları Güz yunu 
atisi Konya mala tiftik 

1 ' G. Pares • C0rnille'in sır· Yozgat 

4
llr Keçi kıh 

5 - Massenet · Na var fantezi 

18
• W. Nehl Japan seneralı Pirinçler 

18·3? Proğram Mııuı 

19 
3) Müzik Solisler - Pi.) Ceyhan 

19
,00 Konuşma Çay 
.ıs TUrk mUziği (Fasıl he- Kahve 

tetı) Badem, çekirdek 
2000 
,. 

1 Memleket sııot Ayarı. içleri 

Ku. S. Ku ı. 

4:1 
36 
36 
6,50 
35,50 
35,50 

4.50 
4.50 
3 
3,75 
yok 

4, 12,5 
3,55 
6,50 
lo,17 
3,62,5 
5 
9o,95 
70,71 
69,70 

yok 
18 

yok 
47,48 
45,46 
56, f>i 
80.81 
yok 

110,130 
129 
5o,5 ı 

20,21 
19~20 

37 

90 340 
10~ 

i LAN 
lçal Def ter~arhğm~an 

Talih Kapu 
No ~liikPllPfin ismi No. MP-vkii işi ---'1:ı lrn lllezi 

~aruıi ~e if 27 8 malınıuL osman llatdal 68.ı llü~ümel Cad. Tüccar 
,, 

N iiıheli ~ e 
Cam· i şerif 

'' 
" 
" ,, 
,, 
'. 
" ,, 
,, 
,, 

MahmuiJiye 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 
" 
'' ,, 

Mahmudiye 
,, 

llamidiye 

" Nusratiye 

'' ,, 
Jheaııiye 
Kiremit H. 
N iislteı ive· 

"' 
,\hı h m u d i y e 

,, 

,, 
35 

460 
~31 

387 
43a 

29 
l 

3t 
460 

,, 
423 
:J92 
585 
326 
601 
439 
602 
626 
677 
7ı3 

,, 
124 
565 

29 
134: 

2 

2 
83 
68 
Bii 
1-1 
33 
44 
31 

612 

'. 
A lııu?t ve aPfik 
Ah mel Re ruzi 
llH h Ult~ t o. Eş l't' f 
.\bıfullah 
nıullali p Ziy.a 
Boşnak Siileyuıan 
Ömer o. ~ı tı lıhnıeL 
Siiadeş. U.-fik 
Ahmet Remzi 

" '' Nuri RfHuzi 
Kör ibrahim 
mehmeL Nuri 
m~hm~t RPşir 
ijıyık Şevket 
Nanuk 
RıJık Şevket 
Kar.a melımt-l 
L0 miye Satıl 
Ahmet Ethem 

,, " 
Ali o. Abdi 

'' 

Ahm~t. ·o. mahmul 
Vtıhbi o. Kazım 
Ali Hız:l 

nıuhiUin 

" Siileyman Bahri 
A o ton 
SiilP-yman Rahri 
Hiiseyin o. Hasan 
Ali o. Fevzi 
Yasin o. Ali 
lbrahim paşkar 
Ali ve Hect>p 

185 ,, )) " 
139 Silifke » Kunduracı 

1 ~ 36 S Dok lor 
12 Posla cadıl ' Sİ Tubt>l«ıcı 
O Vray ., pul bayii 
O ,, ,, Kalı veci 

68 Hasla ne ,, ruara nkoz 
2-4 ,, ,, Kahveci 
94 ,, ,, llriyatcı 

12 36 S. Doktor 
,, 

37 
44 

5 
3 

31 
3 

33 
27-2 

6-t 
8-1 
,, 
17 
43 

ıo ı 

26 
11-2 

" o 
141 

o 
30 l 

42 
1013 

105 
55 

,, 
Camii ~elıir 

,, 
kahveci 
81 s 
Zafer caddesi 
67 s 
Zafer Caddesi 

,. 
S. S. C. 
Taksi 

,, 
Yoj;urL pazarı 
Hal. D. 
Boıkurl 
Silifke caddesi 

,. 

" 
" A rp::.cı 

iskele m. 
Kah vPci 
Fa nilaet 
Ta ıu i rci 
Fc nil<Jcı 
nıanav 

T~rzi 
Tanıirci 

\) 

maııav 

Sebzeci 
Dt>po 
Tüccar 
bakkal 

,, » 
14 S. .\vukal 
Hüknmel C. benzinci 
14 s. A vokal 
bozk.url caddesi berb~r 
93 S. bakkal 
Silifke caddflsi Ta mi rc~i 
Hastane ., hisikletci 
79 S. bek•r evi 

kazanç 
maa 

buhran birinci ih
barname 

Lira k. no. ------
.ıı 48 9 860 93ö 

2-185 )j 

2 13 )) 
t! 16 00 

2 

8 

5 
J 3 

1 
30 

3 

57 
1 ı 

3 

1 
6 
1 
l 

2 
l 
8 

2 
l 1 
97 

3 

8 
6 
l 
6 
2 
2 
1 
9 
2 

2- ı 2 

2-7 
ı. 66 

1-67 

)) 

)) 

)) 

)) 

02 
71 
:i4 

23 
~~l 

19 
54 
93 
00 

71 
50 
fil 

1 ı )) 
1- 1 )) 
1. 62 )) 

12 160 )) 
2. ı 2 )) 
ı2st » 

68 
14 
32 
76 

3•252 
2-4 
1-4 
1-23 

1-

1·24 
97 1·26 
70 1-.H 
ı 3 1 -32 

83 l-3:l 
74 ı.45 

63 1-19 

85 1-49 

20 1·40 
59 1-59 
63 ı.ss 

00 1-36 

48 1-35 
00 1-37 

66 1-10 
ıs 
19 

1°56 
1-54 

00 2-16 
60 2-20 

)) 

)) 

)) 

}) 

)) 

J, 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

2~ln~ ve mete-0roloji haberleri Tatla badem içi 
l 110 TUrkmOziği Acı » ,. 

t • Cemil beyin muhayyer peş Acı çeki~dek 
~I U~~~ 
~ • 'l'anburi Ali efendinin mu İçel " 

95 
50,51 

37 
95 
75 

' Yukarıda adları ve evsafı sairesi yazılı 37mükt-llff n mahalli ikanu~tleri nwçlıul kaldığı için 
birinci k:lıanc ihbarnamesi kr.ndile.rine tebliğ edilmemiş olduğuı\dan hukuk usulu melıakemelnri 
kanuni mucidi11ce ilAuen te\)liğ olunur. 

~~fer Şarkı: (Feryada ne ha· ----------

3 • 
Ye liacı Arif beyin Muhay-
~ar Ş. · (İltimBs etmeye yare 

"ınız) 
~. ş 
(~· evki beyin hüseyni Ş. : 
6 ıcran oku sinem deler) 
tQ: ll~tk turkusu: (Esmer bu 
t agıamış) 

7: Halk tUrtiUsU: (Yıldız) 
Q • l{errıençe takttimi 
~ltı kMahmut Cel~lettin paşa
'tı .11 rcığar şarkı: (Vah meyu· 
Q. '9188lindir) 
~ıı llahrrıi beyin Bayati ara· 
IQ , 1$&rkı: (Bana ne oldu) 
>~r, Supçi ziya beyin muhay· 
lt • earkı: (Titrer yüreğim) 
(&i'9 Deıenin Gülizar şarkı: 
22~a bir çeşmi bidıt) 

i ı an 
içel Haf ia mü~ürlüğün~en 

l·U39 malı yılı içinde devlet demir yolları için hkriçteo 
gelecel< tahminen 20 bin ton inşaat malzemesinin mavnalar 
dan alınarak demir yolları iskelesindeki vagonlara tahmil 
ve vagon bulunmadığı takdirde gösterilecek depolara cins 
cins tefrik ve istif İle tekrar vagonlara tahmil işinin muham 
men b~deli 6000 lira olup 18-5-939 tarihinden itibaren kil· 
palı zarf usulu ile eıtsiltme lle lkolunmuştur. 

2· Eıcsiltme günll 5-6-939 tarihine rastlayan P.SZ&rtesi ea 
at 15 de Mersin Nafia mildUrlUğilode y~pılacaktır. 

3 • isteklilerin muhammen bedelin yU:ı:de 7,5 nisb~tio
deki teminat miktar: olan 450 lirayt mal sandığına ·maiibuz 
mukabilinde yatırmaları veyı o miktar teminat mektbu ile 
eksiltme gOoOoda muayyen olen saatten ev~I teklir mektup 
larile birlikte komisyon reisligine makbuz makabilinüe te
diye edeceklerdir. Mektupların postada gecikmesi kabul edil 

2~. ı5 liefta1tk posla k uıutu 
L ı::ı mez. 
11ır0 1 ~&ham, tahvilat. kem 
~İYaı). llUkut ve ziraat bors1:1sı 4 • Şartname ve diğer evrakı görmek ve fazla melQmat 
~ı,~5 almak istiy\Jnlerin Nafia mOdOı·lUğUne mOracaatları il~o 

~2.ao ~eşeli priklar . R. olunur. 19:_24-30-4 

~i~ 
11 
MUıik ( Viyolonselist 

( 1150 ~ıen'in konseri) 
~2,o0 ~~ıi k (Melodiler - Pi.) 

1-~~f. Uzik (KUçUk Orkestra 

~t· Seb ~:cip Aşkın) 
2 lleıı ptıeıder - Meşhur Refren 
(~ · I · Olpuri · 
cıe •1 tıc•· a ıı h .. l{e - Olur. olur. olur. 
. ~.-.ır~a) 

'e Unıt 
1 teıı~d eı -Venedik hatırası 

• b 1 

S "Yrıı 
li • Leh ııg - Eutermezo 
•1~ ar Ço 

~!ı eıı l> - cu k prens opera 
ll,o0 °tPuri 
h~ ~Qn 
~ 1~i ajans haberleri ve 

•la 2, ~roaram. 
~tltilt (Cazband • Pi., 

·I l A N 
Silifke mal _müdürlüğün~en 
Silıh+·nİr\ Taşucu iskelesindt~n Alataya kadar 

uzanan deniz sahillerile p ıre dP,niz dalyanından 
VP gök su ıwhri nden a vl~ n•laca\ b·ılı ~la rdan 3Jrnr.
cak )'iİZ~h~ l~resiuı l lfi 9 9 tarihi:ıden :il-5 941 
tarihi ne kadar iki seneliğı ~ 9-5-939 paıarlesi gü 
ııii saat 15 le ihalesi icra f>dilıuı.ık iizre 8 5-939 
tarihinılt-'n ilib·ıren nıiizayedtı)'e çık~rılmıştır. 

Taliplerin yiiztle yedi lrnçuk pey akçPlflrİle 
maliv•-'de uıütf-'sekkil komis,· oııa miiracaaaları ilan 

" • w 

olunur. 16-20·24 28 

Mersin Def terdırhğmdan : 
Kazası Mahalltısi 
Mersin Bahçe 

·~1evkii 

iki ot.lali 
Cinsi 
Ev 

1 l A H 

Sokak No. Hane No. 
102 4 

,, nüzhetiye bir ev ma Mutbah 162 23 
,, Nusraliye lı&raka Ev 
,, Bahce " " ,, " " " 
" 

,, ,, 
,, ,, ,, ,, 
,, Mahmudiye çarşıda diikkAn 

Akdeniz oteli civarı 
,, M~duuudiye çarş.Cla dükkan 

Akdeniz otel civarı 
,, Mahmudiye M. baraka Ev 

31 21 
14ö 18 
14:2 2o 
142 
142 

ll8 

22 
24 
2 

12 

54 

Muhammen lı~deli 
96 lira bir senelik 
72 

" " 48 ,, 
36 ,, 
30 ,, 
24 ,, 
36 ,, 

140 " 

190 ,, 

36 " 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

,, 

" 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
" 
,, 

,, 
Haıinf.ye ait yukarıda cins ve numaraları yazılı ı ı parça ev ve dlik

kAnlar 1 llazir.an 939 tarihinden l Haziran 94:0 tarihine kad~r bir sene ruiid 
detle ieare verilmek ve bedeli icarıda pe~in olmak üzere ıuüzayede~·e ku
nnlmuşlur. 

2 · 6. 939 Cnma ~iinii saat 15 de ihalP.si yapıracağmdan talip olanlarrn 
tenıinat ukçalarwı yatır<irak Cleflerdarhkda ruiiteşekkil konıiisyona miir:ı-
caaıları ilan olunur. 11 20-24-30 

~-Doktor Nazım Ünsal -, 
Yoğtırt ·Pazarı c~ d desinde 

Hastalarını'P.azardan matla her gün sabah 8-J2 ye akşam 15 ·-19 a 

..._ ______ kadar kabul eder -------



YENi MER.'1 ' 24MAV~ 

~~~· · ~M~~~~~·-. -~-- ~-. ~-. ---el~Glı • n 

eyva ve Se 

YURTDAS FAATINI 
••• 

GOZLE 

1 
1 
d 
1 

E lere se~klerini temin etmek için fenni bir şekilde imal etti- ; 
r·ıen ambalaj kutulan 10 ve 18 kiloluk takımlar halinde satı- ~ 

~ Bunları: · 1 
1 Mersinde ve Adana~a Zira~t müdürlüklerinden 1 

T arsusta meyvalı agaçlar fıdanlık memurluğun g 
M 
el em Mallarını 

,,v 
• 

dan alabilirsin. it 
bozulmadan ve pörsümeden pazarlara ~ 

göndermek senin menfaatındır it 
. le~· la~~le~l]IJIJ~~la~[I~ . . ~~·~elıntle~elle~~~~l)~~--aıe~' 

1 l A N 1 l A N i l A H 
içel hususi mu~ase~e mü~ürlüğün~en Mersin icra memurluğuu~an Sılif~e Jan~arma O~uiu Komutanlığmdan 

Cinsi Mevkii No Muhammen Muvakkat 93 
bedeli teminatı 04:9 ıı 

Mağaza 
Halkavi 
Mağaza 
Depo 

,, Silifktı jarıdarrua okulonu11 dört aylık sal>ll 
Camişerif" UO lira 306.75 O -ı Al·l l' . lllc.'l'1~1ııl'c>'ı.o(lar> binaın ,. 400 ,, snwn og u .. -ıu ı u l\t~rıııı ·h~ ' '· ihtiyacı olan (1000) kilo sabun twh~r kilosu (35) 

4 90 ,, 6,75 islikraz P.ylediği s~kiı yüı lira mukfilJiliu le ipu kuı·uş · aıı on br~ ~tin nıiiddt-lle acık eksiltnıe)r 
~~ 1~g ., ~:~~ lek. irae t>lmiş olduğn lapur ıun kanunevvtıl ~31 korıulmuştur. ba~langlcı 12_5 939 ol~ıp yevuıi ilıO.' 
8 90 :: 6,75 ıarıh 38 _mıuırasında kayı'lı şarkan kulavt•cı oglıı 1~ 26 5 939 oüııüdür. taliplerin Sılıfk~ jtııdarııı·~ 

'ı 

., 
,, , ' 

Mağaza ,, 
Vatı konağı Gözne 
Uükk~n Kiremithane 142 

ıso ,. ı}.25 vereselerı \e molla mehnıet evl?tlan gaı·b .'rı. suf- ok uhıt d:t miit1-1~e ~ kil komisyona yiizıJe yedi btl 
!ı ,, 3 Lavoğ u. verrsrleri vt~ lrncı H~lı veres.elt1 rı şııua- cıık t~minal :Jk~alariJa birlikle müracaatları i1611 

60 
" 450 len kerım ~vltllları cenuben kumluk ıle mahdut •1 • 144 

80 " ,, N usratiye 
,, 

,, , 9 J'' .. l . . l. l l. . 1 o unur. 60 450 ') oını ·n tar a 1c1n 250 11sse< e 112 ıısstıs ı o u p 
'' Husus( idareye aİI cins," mevki, rıumarası, işbu tarladan şosa grçnwkle iki parça~· a ayrımış 

nıu ham men bedeli ve mu vak kat t~mirıalı yazılı umu nı i dok uz y liz lira ki yruelindetlir ve bu tapu 

16 - 1~ ·21-~4 

~~~~~~~~~~~~-________.,,,,, 

11 parça mülkün 939 icarları 5-5.939 larihine ras- nuu kArıurıevvel 931 )9 ııunırasında kayıtlı kırk İ L A H 
la) an pazartesi giiııü saat ın de ihale edilmek döniim tarlJnın iı;e şark an ıwsif evlatları iken el-
iiz~re İÇt>I ViJayft' daimi encümenine açık arlar. yevm molla mehmed garben İbrahim evlatları Mersin Bele~iye Ri~asatinden 
ma~a konulmuştur. isteklilerin muvakkal teminat iken hacı ındımeıi e'!httları şimalen hark 

1 
ıar le birlikte ogün belli saatte Vilayel enclime· iken rlyevm hadi e\latları cenuhen kumluk ile Beledi ve ~az tı~posu civarında ve halen krO 

1

1 
nine baş vurmaları ih\n olunur.19- 24-30-4 ornhd~t ve hn tarlanın içind~ ~u~e yo.~u ~flçmek- \l.,d~ni depo' edilmekl~ olan 2759 '1.-tre mt~_rabl:~, 

le ve ışbu tarla11ın umumu dahı dorl yuz lıra kıy· arazi acık artırma suretile ve üç sene muddC.1e 
mfltiodedir. kiraya ~PrİlflCPk,ir. her seneliği 300 lircı hesall1

3 ~ 
işbu tarlalar wnrıtrş kuyi ÜZP.riucl~ ka)ıllı üç s~ııelik kira beılt>li pPşirıen lPdiye olunaı.111 

sitıtl~ ve viran şt.fıir VP. cıflik kuyi civarında si- ve ırazlı·uıP. iskelPsiuin kt•şıf berltıli 5742 lira O 
Odamız ticart1t sicilir~in 540 sıra numarasın- 1 fk · 1 ··, .· i I' .. ' "' ' · · ~ ' . - 1 ıı• · 

. . . ·· 1 k ı eye ~Hen şnse uıtlı 1111 t't ır. ıanıiralı kiracı ı.arfffından hetldsız oıarak yaP ·ıı 
da ve bıru cı sınıfında nıuka' vet ve musPcce ur . . k 1 k . . 1 tirıı . . . . • : . .. ileri t·· Yukarıda gösterılengayrı men u açı artırma ve peşın caktır. Talip ol.ınlar n muhammen kıra be( r. •ıtı 
tulnş lıcaıel ve k~ruısyon e ıı r~ıue~s ~ ... dra para iie muhammen kıymeti y~z~e Yetmiş beşi.ni viizdP. \tıdi lu Cllk rd,\wtind~ muvakkat ıeuııı~·, 
fında odamıza verılt•fl 23-5 939 farılıh J"itıdada, bııldu~u surette 24· 6 - 939 eumartesı tarıhmdo saat 9 da Mersııı . · • • .. .. dl)' 
· , ti, 1 f'İ · b fa l Ö lr. (Kurtuluş nlÜflS icra c1airesinde ençok ve e•~ son artırana !hale olun~caktır. Tayin le h ı.ı ralwr 30-5 9 9 ~ cı lı µunu SHi.tl 15 de Bt>lt> ~el 
tıcare ıanr. e nın nrıc il 1 

) • •• edilen zamanda artırma bedelı mezkur gayrı menkulun muhammen 1 • . · j l .• kkül ed,.. k eı iinıenine nıurcıC 
~e fl Ali Hıza hozkurtl llakkı Cemal Uçer) unvanı kiymetinin yüzde yelmiş beşini bulmad .. _ğı taktirde e!1 ÇO~ artıranıı~ c ıi 1 Sili(~ .. ~ 1 c ıc 0 

l i - · t .. ,,. I I · . . (' il . l · l · ı raca t) teahhüdü baki kamak üzere artırma ıs gun daha temdıt edılecek yanı +· yl t)nı ı- lr rı ı it\ 11 o ıırı ur. 14 ı 9 24 -- 3 
ili ti ' f~lfll Vt' iŞ ıµ.ı lllP.~ZU ~r •.ııa. 1 ~ 13 . H -I 1 .. { 10.7.939 tarihinde Pazartesi saat 9 da takdir olunan kıymetin yüzde • ~ 
iŞlPfİllİ d~hi ıl:i\0 e~letitklPrlllt hıldırmış V•~ mtıb- 75 ni t.ıulduA-u surette en çok artırana ihaleolunecaktır. Artır . . rııd~ 
rez mersin rıoterliği ndP. \ mnsadda k 22 5·939 ta 1maşnrtnamesi26-6-939 tarihinden itibaren icra dairesinde açık olup ~eklifi vakı olan alıcı salış için muayyen ola~ .z~manda t~fği l'r 

' ' • • h k 1 f d .... 1 bT resınde bulunmadığı bulunupta artırma meclısını terk e ıı~ı 
rih Ve 3003 Sayılı zeyil lllUkaVr>lenalll~ miinderfCll etp~~eJ~r~~~ib~na~~~~l~(a1rJ~ diğer alakadarların gayri menkul üzerinde ~irde yüksek teklif vaki olursa almaktan vazgeçmiş addolunaC Jt'~ 
tırıda ınezktir hususatı L~yit flylemiş olmakla işbu ki haklarını hususile faiz ve masrafa _dair olan iddialarını evrak i Kendisine ihale oulnan kimse be.iet ihaleyi vermezse ihale i'ıır· 

. . k . . müsbitelerile 20 gün içinde icra daıresine bildirmeleri lazımdır edılecek ve aradaki farklardan ve zararlardan mesul tutulaCıi 
k .>) fı ·et 865 lltımarah tıcarel !fllf.lflUflUU 150 JnCJ Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit otmadıkça satış bedelinin Ahcılarm icraya müracaatları ilAo olunur, 
ınadde~i hük miiue tevfiku n k~n ıt ve tescil rdildi- paylaşmasından hariç ~alırla~. _.&.rtır.nıaya işti~ak edecek. ol:ı~lar ~ayri / 
-· • " menkuün muhammen kıymetının yüzde. yedı buçuk nısbetınde _pey 

1 
• • • ~ 

gı ılao olunur akçası veya muteber bir Bankanın temınat mektubu verecek(erdır. • Yenı Meraın Baaımevıode Bı11bD f 

i 1 i n 
Mersin Ticaret ve Sanayi odasından 


