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O. H. P. ]le. in ri Biirii k T\nrııl -' . 
tnyı dii ıı B ıl y iil~ .:\li llc .\l <•elbiıı<le 

Rei~icnmlıuruınuznn bir nutkilo aı; ıl

<lı. .l\Iiizak cırolorc Çar~amba g iinü 

GAZETESİ dovam edile<·ek . 

insanlık yeni bir boğazlaşma afetine düşerse milletimiz kendisine düşen 
leyi kahramanca, hakkile ve tamamile yapacaktır. 

S•hlb t v e U m u"" N ,. rlyet . ALI UdOrO 

li"U \.D AKBA~ 3 o 
ida re yerı MAYIS 

Ttııl Hu ID ıası -nı • Kerılıı 1939 - - -
Sayısı 5 kuruş Yılı;I sayı 

Telefon No. 82 11 3302 

YAZAN: H. M. Karagülle 
6
. Kahraman milletimizin varlığı insanlık için ölçülmez bir kıymet, bulunmaz 
ır nimettir. Cümhuriyet Halk P artisi ca g eri bırakmıstır. Gerçi 1908 

nin besinci büyük kurultayı de meerutiyel de kurulmuştu. 

Partimizin aziz andı, vazife icabını en asil bir borç tanımaktır. 
Ankara 29 - ı C h • •d • T.. k ·11 • • • ,. l l k ·ıı f 

18 . Cuınhuriyet Halk Partisi be um urıyet ı aresr, ur mı etını sıyası o gun u ta mı et er 
S :;ııci biirük kurultayı bu gün sa ailesinin sağlam karakterli bir uzvu olarak tebarüz ettirmiştir 

dün sabah Ankarada Türkire Fakat ne çare k i zaton aciz ve 
Büyük .Mille& Meclisi bincsındn mütereddi olan padieeh, süHlle 

loplanmıetır. Mesaisi takriben s i ve etrafındakilerinden hiçbir 
bir hafta kadar sürecektir. k imsen in memleke t in muhtaç ol 

Bu münasebetle Cumhuriret duğu nizam ve inti zamı kurma 
HalkPartisi ve ümdeleri hakkın eı mümkün olmamıe, milletin 1~ ~ a~da Türkiye Büıük Millet • • • • • 

pı d &clıainde toplanmıştır. Ankara Köylülerımızın gerek tahsıl ve gerekse geçım hususunda 
r, b:ki hötün binalar, caddeler viyesini yükseltmek başlıca hedefimizdir. 

Yraktarıa eüslenmietir. 

L. ~eclis binası önünde sekiz 

Se• da biı• kaQ SÖZ söylemek İsteriz: mukadderatı QOk defa bir kaç 

1 Halk Partisi, vatanı irık iraz maceraperestin eline kalmıotı 
•dan kurtarmak üzere 1919 da Felftke11er b iribirini la kip etmie 
ileri atılan milli kahramau Ebe ti ve nihayel millet in iradesiyle Biz, milletler arasında emniyetin avdet etmesini temin ede. 

cek tarihi, sempati ile selamlıyacatız. 
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b,,1tıfec1is localarında davetliler 

tr il Sovıet, İngiliz, Fransız, 
•lç~l~n, lrao, Yunan elçilerirle 
hı ık erkAnı, kor diplomatikler, 

f!teciJer görülüyor. 

la1cııl'aın saat onda Milli Şef Re 

~aıı ıtı_hur ismet lııönünü refa 

r111,~rıllcte Büyük Mıllet Meclisi 

~'fik A.bctüıhalik Ren da, Hae9ekil 

li, ö Saydam olduau halde mec 

~G lllincteki halkın coşkun teze 
rlltı 

'ı ıııt 'e 8İddetii alkışları ara 

~il a Reldiler. Bir askeri kıta 
da 1.ın resıninı ifa etti te ban 

ıırı. 1
" 1Al mareını çaldı. 
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. Joklaına yapılmıştır. Ek 

etını · 
~ar11 11 tardır, kurulları açı 
ı. ili, Sö p . 
"'tliıı.· ı artl Genel Sekre 

•ltıind . p ır. 

• ı,tak~rti Genel Stıkreteri söz 

i l>ahiı· . 
llc1 

1 nııamuamem i ıin 35 

·~~ıı·ttı'ddeei mucibince ıki reis 

• ııımıı •. 
·•1111111 ... 

mııııııw 

mm~~ ... ııııııı .. 
" 11111111'' 

mıııınııı 

mııııııı~ 
.. 11111111 .. 
·• ıııııw· 

mııııııııı 
ıııımııı~ 
.• ııııııııı. 
-ııııııııı,. 

mııııımı 

ıııımm~ 
··•lllllıa. 
··ıınııııı-

~ıııııııııı 

mımm~ 
... 1111111 .. 
"11111111' 

mııııııııı 
mııımm • ıııııııı .. 
·•11111111"" 

mmmm 

ıııııımm 
•• 11111111 .. 
·•111111111• 

~ııııııım 

ımııııım 
.ııllllllıı. 

ijji~iii[I 

ıııııııııııı .. ıııııııı •. 
"11111111'' 

ıııııııııııı 
rmıııııııı 
.. 111111111. 
·•11111111 .. 

ruıw 

mııımııı 
.. 11111111 .. 

~ııııını~ 

ııımııım 
.. 11111111 • 
"11111111" 

iııııııım 
mıııııım 
.. 111111111 • 
"'llflllll'' 

~ıımııı 
. ı 'e. .. 
~~~ ~lınesı ıoap ediyo~ de~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~ 

~'cıı 'l'llrkiye Bü1ük Millet tem Kütahya mebusu, Hılmi Alı Reisicumhurumuzun hitabeleri 
la 111 lt . 
"ıı, eıai ve Qankırı mebusu t•o""lu Ankara delegesi seçilmie J>·· .. k K 1 , · ·1· "t t" .. tı.t 11 

• • >uyu uru tayın Rayıu ı;ı sovgı ı .tı. a urkun aramız-
~~'b a ~hd61halik Reuda ile ler ve bu suretle dıvanı rıyaset üyeleri: 1 ela buluıuna.ınasıııı düşünerek 
lte~ilt~ı~ tnebusu. Hilmi Oran reis teeekkül etmietir. 0 1 " , t II Ik p t' . 'ı derin hir elom i~indoyim. 

111 unı ıuııj e a ar ısı- B " .. k ... 
'tqit eriue müttefikan eeçilmiıı Söz Milli eefindir. . b i . b .. .. k r lt uyu ~of,· milli dflva.yı, 

~ Bunu müteak ip sürekli alkış nın o.~ ncı uyu \.Uru ayı- millet içindo vücutlandırılan 
•e~ı Qlldan lar arasında 0e isı'cumhuruınuz nı açıvorum. Yiico ı;ahsiyotlo- Kurultayı ana toınol ittihaz . tııı . sonra allı kAtiplik n •.. • ' ,. 
Cı ,,. rıne 0 •1 • • ve Part· . . d ,.. . b k rınızı mulıabbotlc selamlarını. otmit-ıti. Kurulta.ra derin itima 
t .... ,dıt . ıamnamecıu 35 ın ımızın e P.. •6mez av ·anı . . . . . . ' 
'~lr 681 ınucibince rapılmıe fem t: t İnönü kürsüye gelerek Sızın toııw-. lm~lorınızo do dı vo itibarı vardı. 

:ee .\~:lıkıere Edhem Mende- her cümlesi sürekli nlkışlarla tercüman olarak bir ferdi ol- Biiyiik partiyi kuran, sağ
~~ tlı.-. .. ınl delegesi, Dr . Hn1rııl kesilen çok k·ıc.ometrı b 'ır ıı ·ıtabe· makla gurur duyduğum Türk lanı, ı:ıarsılmaz rojimi yaratan 
\Jr ""'t st 1 1 ebedi ~efiıuizin hatırasını ta-~ ili ~1 .., anbul elegeei, Cavit de bulıınmu 6ıardır. milletini :,aygılarla anarım. ''il •de ıd~ için Kuru itayı be~ dakika 

l{a~ah lllebusu. Mecit Ôıgö Hitabelerinden not edebildi- Bcl?inci biiyük kurultayda sükuta <lavet ediy1>ruuı. 
h Dıebuııu, Sadri Er timiz k111mlar1 yazıyoruz: 1 I>artiıniziıı kahraman müossi- -Sonu ikincide-

di Şef Atatürkün _ilk ~urdu~~ 1 yOksek vatandasın kabiliretleri 
Anadolu ve Rumelı mudafaayı h aiz ve vatani d evletin ba5ına 
hukuk cemiyetinin ietihalesinden 

1 ~e millet eefliğ ine gecmesi lüzu 
ibarettir. Bu cemiyetin gayesi mu kendiliQfodeu tezahür etmie 
vatanı düşman istilAsından kur 

1 
ti. lete bu lüzu ma mebni Ebedi 

tarmak ve tam isiikH'lline kavuş Şef Atatürk Cumhuriyeti illin 
turmaktı. Bu gaye tahakkuk et 
tikten, yani vatan düşman isti!A 
ve işgallerinden kurtularak 1923 

Lozan muahadesiyle de siyası 

atmış ve yine milletin iradesiyl~ 

kendisi ilk olarak tanıdığımız 

büyük Cumhurreiei intihap 
olunmuştu . 

ve iktisadi iellklliline kavuştuk . . . . . 
t d k. 1 k t Mıllıyetcılık eıarı, eski devir· an sonra ır ı mem e e e nor 

. de meçhul b ir c:ıeyd i Umumi ele 
mal hayat avdet etmıe Anadolu 1 11 

. • . ' . lüm> namı altında Türk mille ti-
ve Rumeh mudaftıı huk uk cemı · d " , . b"I ı kü d'I 

ıııo mevcu ıye,ı ı e n r e ı -
reli rerine gecen Halk Partis i m ieti. Bütün dünya milletleri 
milli birlik etrafında millet ve mllliretcilik gayretıle ha rekete 
cumhuriyet eeaslarıı a tetfikan g eçtikleri bir sırada büyük Türk 
iokilAp hareketlerin !! başlamış mıl h, t inin ihmalka r eski ı d arele-
1924 d e (Cıımhuri) et) kelimesi r in g a fleti netices inde benli~ıni 
nin illlvesiy le Cumhuri y e ı Halk ve büyük hüviyet ve mazisini 
Paruııı üu vanına i ııki l fip etmiştir unutmusı biUa bi caiz deği l di. 

Cumhuriyet Halk Par tisi , Tü rk, hüviyetin i ve ben liğini an 
onu teekil eden ke im~lerm d e cak yeni Cumhuriyet id aresin in 
manasından ıınl R eı hı ca~ı üzere esne tuttuğu m illiyetci lık eafe · 
bütün milleti nefsinde topluy ıı u sinde tekrar e lde etm işt ir. 'Arlık 
ve arrılık. gayrılık gözetmeye n istikbal onundur. Mılli b irlik 

onun için en büyük meanettir. 
eifaııi bir teşekküldür. E k i, ka 

Ha lkçılıktan auladıQ'ı mız ma 
rıeık Osmanlı idaresindeki içti ( na şuıiur k i: red e ve hli kım iye 
mai zümreler farklarının aksi 
ne olarak b u gün Türk ıye cum 

huriratinde ernıf farkları ve im 

tiyazlar k almamıelır. 

.Milletin hakimiye tiyle asri 
bir devlet kurmak, kanunu he r 
kuvvettn üetü ndP. hakim kılmak 

Cumhurif6t Halk Partisinin gö 
zettiğı baelıca esa slardır. 

Yeni devlet teek i liitı kurul 
dukça ve cumhuriyetle beraber 
yeni devleti fark ve temyiz eden 

diğer vasıflar kararlaetıkça 

Halk Partisinin mefhumları da 

genişlemiş halkçılık ve cumhuri 
yetçilikle bernber milliyetçilik, 
layıklık, devletçilik ve inkill\pçı 
lık eea&larını ihtiva etm iştir. 

Bu sayede Halk Partisinin ana 
pireneiplerinde tekllmül etmie 
mevzular görüroruz. Altı okla 
ifade edilmek istenilen bu mev 
zuların herbiri rüksek bir eea 
sa ve hizmete dayanmaktadır. 

Bu hususta daha sarih bir fikır 
edinmek için eu kısa izahatı da 
vermeği lüzumlu gördük . 

Oıımhuriretçilik demek mil 
Jet idaresinin ve hakimiretin 
kendisi demektir. Cumhuriyette 
mille& kendi iradesi altında seç 

mekte olduQu en IA)'ık evl~dını 

detletin basına getir~ektedir. 
Milli cidalden evvel ise Sultanla 
rın eabei ve k~yfi ırada· ve ida 
releri hakim bulunuyordu ve bu 
keyfi hakimiret memleketi cahl 

ldoe idare eUl~i cihetle asırlar 

tin ka )' ııa ğı b izza t mılle ttir Mil
le t ise hal k k ü ıleleri ndeu ıeeek

kül eder. Bu küt leler arasında 
smıf farkı ve imtiyazla r )'Oktur. 

Det letcllik, umumt manada 
detılet i n milletin namıoa ve men 
faatına olan yapıcılık kudreti ve 
vaa fıuı ifade eder. Herlfeyiıı üs
tünde olan devlet, milletin umu· 
mi menfaatlerine uygun olan 
işleri yapar. Ferdi teşebbüsteri 
himaye etmekle beraber huı:ıusi, 
müesırnselerin ve fertlerin .rapa
mıyacakları işleri baearır ve dev 
lelin bu faaliyeti bilhassa İkıi
sat ve Nafıa hareketlerinde te· 
celli eder. Devletcilik vasfı olma 
snfdı onbeş yıllık kısa bir za· 
man içinde bunca ikLisadi mües 
seseler doğmaz ve bunca Nafıa 
eserleri vücude getirilmezdi. Dev 
!etin otoritesi amme nizamı için 
en bürük teminattır. 

LAyiklikten maksat devlet 
d ~ 1 

ve un1a ieierinin dinden ayrıl· 
ması, bu iıılerde dinin tesiri ol· 

mamasıdır. Devlet, viodanlnra ve 
nizamı bozacak mahiretıe olmı
yan akidelere hürmetkardır. Fa• 
kat milleti asırlarca kara cehalet 
ve taassup içinde bırakan ve 
bütün yenilik ve ileri hareketle. 
re mani olan din perdesi altın· 

daki faalire&lere kaıt surette ve 
bihakkıo muhaliftir. 

fnkılapçılıktan da eunu an· 
lıyoruz : Hayaıta durma yoktur. 
Hayat, hareket demektir. Bu ha 

Sonu lkl1Mlcle-
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«Burada mcdi~ he~ da.ki- <'ttigi t'ay<lalı i~leri, elinizdeki ri alaca~ız. 
- 22 - ka. siik\tt otnıi:;;tir». lıiil:1:-<alnnla teferrnntile bula Size memnuniyetle söyliyebili 

Radyosunda 
bugünkü proırafl1 

Bence Savın nrkadasla.r! J ı rimki: So~yetler Birliğiyle müna Diller genQ kızlar huzuru, k~fi. • • <·a >:sın z. 
Be · · J> ..... k ı~uı·ultnvı seba•ımız her zamandan ziyade r·· k' R d d'fü yoo 

emll i.,.eti evlerinin içinde bula· - Ne kadar haksıısımz ! ~ıncı >il} u \. .... O ii~ol vatnnııı her salıfümı ur ıye a yo ı ı ' lı .. ·· ·· ··ıu J J ·· sıcakıır Ve kıırşılıklı ilımada ~ 
bl·ı1·.., 0rıar. Ana ve babaları "0' - Onu Bize nasıl tanıdııtı· ntuıı gonn on rnp ıyan mmı ün. !!'eni~ mik,·asta. imar odil- · l 1 k Rad110'' ı '" "" • • müstenitlir. ki memleketin bir posta .:\rı, Tür iye ' 
cukJ.m için mümkün . oldu~u kıı mı lamamile anlatmamı isteme 1 bot, vatan i<;in yii~'lek ~artlar ıııc:-;i, .viiksoltilıııesi, gfüı;elles,ti b · · 1 irinın emniyoLino t-e Raadetıoe 

1 
Ankara Radyosu 

dar ~n~aem~f{a uğraşıyorla~ ·vioiz rica ederim:. . lit:orisiud~ ~~çı;orunı. rilmc='i içiu durmak hilmi~·en y:.kın ve ciddi bir alaka ile • l;lJ 
Et'eL buLua dığe• genç kızlar? - HilAkis bı'ı~orum. Hak ı Partıını::r. nttamn bağrın bir faaliyet devam otın(:)kte- merbut oldu6{unu zikretmek be, DALGA UZUNLU 
Sonra onun gibi ayni akibeLe sız olarak onu ittiham etmenizi ua topl:uımı~ lıer vatanda~a <lir. nim i~in ha~iki bir zevktir. 1 1639 m l83 Kcı. 120 ~l'I° 
uğramıe ayni isyan ~e elem için kcı\ul edemem. ıııı'ı':o;avi vo H,:rnıil cınııi.vet Ye 1 ) t• Fransa ıle aramızdakı ya . tlcJ• 

.. l: Bn ı·,t ı:-.,·m:ı anmızın ne ıce 1" A Q 19 74 1519r> r-
d ta d r. k daşlıı ' kınlı~ı bitmek ü:ıne olan bir . . · · m, v o yasayan 111 1 ~ 1 ar a Pı.rer Laajeniu kızına anla hizmet !'artlarını filen temin loriııi C>ııiiıııiiz<leki Honelerde "'0 ~ 
rıda "ardı Çocukları olduktan ,., - r.· h' b' d ı·ı I ' mer.ele - yani Hata.., meselesinin 20 Kvv. T. A. P. 31,ı 

• ' taC3n1' gosterecel!it iÇ lr e 1 etnıi~tir. g()zo nn.rpar daha parlak hir 1 

bl·r ana "'e baba ayrılma T :s hollinden sonra hiç bir ku.vet 9 4 6;; Kes. 20 Kvv. sonra y yoklu, .kuvvetli 9e elim ·zanlar.! OurnJıuri,Yet idaresi, iirk 1 1 t' · · · ':!: v 

k . ş· d. ·ık ıa e go ırc<'Pğınıız;o ınanıyo- bozamıracaktır 
mağa gayret edece tı. ım 1 1 sonra, msanları aldatmıyan kue milletini si.vasi olırunlukta Sali 30/5/1939 
defa bu halledilmec.i gÜQ sualleri vetli bir hissikableh•uku. Hatta '11 •tle. ·ı . . ı:rn;lam kn- ruz. lki memleket ~c hükumet 
kendi kendisine soruyor. Onu. · mı l' . 1 ~ı esınrn Mtı • .... .)fıılıterom arkada~lar ! menfonllerlni o kndnr müşterek 112,30 Proğram 

bu kadar ince bir itina ile evine meelekdaeı Emil Randan bu hu raktorlı hır unsuru olarak te Üniimi.izdoki scnolen1o görüyorum t 2,35 Tlirk mUziği Pl ı 
susta kendisini ikaz etmemişmiy b · · · j 1.ys 

kabul eden 9e hakiki babası ariiz cttırmı~tır. · nüfmmnıuzun <,J<>ğnııu toş'dl A?.iz aı k>ıdGe l aı; 13,00 Memleket saHt 0 ~ 
k di '? Piyer ı:ıu genç rakibinin fa n .. k 1\f 'll t M l" · 1 k h . ı h berıef olan bu erkeği tanıdığı bir ço "" niivu .n .ı e ec ısının eden k(ivHimü7.ün rroro ta sıl Milletler arası -.aziyetinin ajans ve met<'oroloji a ..... ~ 

ui kızının mısırrane kararlarını • 1 w \:) ot" 
erkeklerin fet'kinde bulduğuna . . . . son t:ıe<;imi Tiirk milleti için ve gerek~e ı;eçinı lımmsunda bu günkü buhranrnda memleke 13,15 Milzi k (Karışık pro" 

F k • k de~ietirmesine kendısını ıkna t 
eaemıyor, hayır. a a. arısını . hakiki bir uınvaffakiyettir. seviyesini yiikseltınemiz baş-ılimizin .müda.fa.a . kudretine . öle_ - PI) , .. 

k d b. · edecektı. 0 ' 
ve ÇocuA-uou ter \en 

1 
ır ıns;n _ Oou ittiham etmiyorum Vatanda~lar millet Yekille h<'a h<•<lofimizdir. Biz buna, den erı verdı~ımız ehemmıyeıı 13,45,14 Konuşma (Kadtfl · 

dı o. Unulamlyaca basa ubnu a-

1
Nikol, sadece dü"ünmenizi isti· rini seçerlorken vatan mukad- elı~mmivot veriyoruz Ye kati söy!ere.em buuut&bii .bulur~unuz . ati - Ev hsyatına dair.) 

mıyacaiC ve ' vorum deratını olo alacaklar ıçın bı.r olarak iııanıyoruzki küyli.ile- ku ..... ret·ım 'ız b·ır kat-_ datıa artmış 18.30 Proğrem L 
, ona u ya ancı "" . . . • • 1 Son ıttıfıık dolayısıle mudafaa 

babasına kalbine düşüocalerine ' · _ _ _ 11 ı p 
girebilmesine müsaade etmiye - Hem ço~ dueundum. vazife hi~sile alaka göstermı~ rimiıin talı ilini ve maişetini ; llr. Cümhurıyet hôkumeti geniş 1831 Milzi k (0;:.eretler • 
cakti! Muvaffakatıuı aldıktan ve - Fakat sız, şu Şgrl Donu· lerdir. daha yiik:'ek ı-;ahaya vardırdı ıdeAlleri mrriyette tutabilmek 19,00 Konuşma I b 
evlendikten sonra onu bir daha yu sevmiyorsunuz. ~!illet vekillerinin seçimi ğıınıı crün bunların her saha için Türkiyenin müdafa:ı kunet 19,15 Tflrk mUziği FeSI 
görm~k bile istemiyecek\i OııR - Onu se9mediğimi kim cesareti artıran kati ve müs- uaki k~vvet ve kudreti yüksek !erinin yüksek biı' derEıcede (bu yeti.) 
mukavemet göstermeden alışır söylemiş size '? • bot hiı· ınuvaffakiyetle netice- kıyıııetlerlo artacak ve o de lunmasının hakıki eheınmi)'eLini 20,00 Memleket saat '{~ 
gibi ıakınlaeacak ve sollra bir - Siz Nıkol, beni ilk zıya 11 . t· müdriktir. eı·linS ve meteoroloji haber 

~ ı·ı biraz Bar oıııııış 11" rocedo heybetli olacaktır. Bu suretle Tu"rkive ııuurlu 
ııldırım sura ı e onu ret etLi"'iniz gün ondan o ka.rle.r 1>,r·tı·ıııı··,, bu tesebb1'ı'st·ı·ııı·t· ı , " 20 15 TU k U ..... 
sarak bütünlük uzaklaşacaktı • .le " · · · k' .. " , · .ı\~i~ arkada~htnm · ve ku.1retili ~arlı~iyle yalnızken ' r m zıgı pi 
te vade hulu\ eUi. Nıko\ babasın alakasız. bahsetmışlıoıı ı, evılllz ilerideki bütün seç.imlerde da l\Iouılekotiınizin miidafaa dısiuı koru •ııakla kalmayıp insan 1 • Udi Eşrefin HUzzaell 

den uzaklaşmak iQin onunla et . . . 
dan borcunu istıyecek. Piyer · ha goırnı ııııkyasta tatbıka ça- kudretine <>tedenberi verdiği- lık ailesine ve sulh mefkuresine revi. 
Lanjede maksadın hericine çıka lenmeği tercih etmenizi de gizil· lışacakt:r. ıııiz ehemmiyet son misak do lhizmeL ettiQine kani bulı.rnuyor. 2 - Ahmet lrsoyun 

mııacakh arlık. 1 yemkelzsinizk .. Et. viuizden? nSeo·~ .. elne Aziz arkadaşlar! lan~ivle bir J~at daha artını~tır ı ~ütün temennilerimize ra~ ,' şaı-kı: (Hatırında kalsın) .. .f 
Acaba kı zına ufak bir il - uza a"ma ıs ıyorsunuı. , • • 1 men 1Df!aolık 'C'enı bı· r bo"'azlaı:ı r.ıu 

w s· t 1 t d t ''bo H ı· b'' "k t lıl'k . J ı; " 3 Faiz Kapancının D 
mat b·ıte \eJkı·n edememı·ı:ımı'vd 'ı" . . b ıyasa taya lil a 0Cl'U a ın 011 UYU ~ e l ·esı af ı· x. r- k . . • - " 

w ı t yınız ana. w • ma 0 !De U5rarsa ur mıllelt ( f~~ 
Kızının kalbinde kendisine kar - O bana ait bir eey. geçirmiş adamlar olarak ınem budur. .. . . j bu mü~adeled~ ke~disine düşen şıırkı: Seni gö~dU. bu şs 
eı küçük bir evltlt hissi, teces- _ Bodbahtmısınız orada? leketimizin ihtiyacına en uy- Hıı gun ınsanhk ınıllot- medenı>·et çe ını-ıanıyet çazifeı:i 4 - Santur tsksımı 

1
; 

süsü uyanmamışmıydı'? _ Hnyır. gnn olan Halk itfare:-;i usuli.i- ler ara~mda ciddi bir olıemmi ni hic korkmadaıa hakki!~ h;Q 5 - ŞükrU Ş nezanrn ıı1 · 
- Demek evlenmeme muvaf - Sizi anlamı yorum. Sov nü komnlo gotirıııek emelin- vot hulıraııı ge<;irnıektedir. I bir dolıeettfln urkmnden kahra şarkı: (Bu sevda ne tatlı) 

fakat ediıorsrcıuı? ['febessümle] medi~iniz, hürmet etmedi~iııiz doyiJ'.. Bu yolda temiz biı· ga- . Birc;ok ınillotlcr bugiin man~a_ ykapac.aktır. 6 - Hicaz turkU (Bağa jı d 
gitmezden evvel sizinle görüe· bir erke~in kolunda uzaklaemnk k .1 . , 1 t ur mılleli bu kıymetli . . ) 
mem !Azım. Asyanızın küQük bir ye ilo çalı~ıyoru,,,. hcı leııı ınıyon fırtına ara ~ns~ yüksek ideali Vı? ha)·nli menfaatlüzilme .~ 
kralioesi gibi beni kabul ettiği· istiyorsunuz. Halkı, ilorleıni~ bir sevi- zın maruı; kalmak eedışesı leri müdafaa ııe .nil\etlere göz 7 - Halk tUrkUsU: (Şu d·· 
nize, beni en bürük iltifatlara Babasınıo mukatremeti genQ yeyo torketıııek baslıca eme- i9irıclo lıu:ıunrnzdnrlar- 1 kamıışLıracak büyük m~nkibeler rı del ı eli) rl 
garkettiğioize size müteeekkirim kııı asabileetiriyordu. Onu mağ İi~izdir. İyi lıir H~lk idare~i- ~lillctlor ar:ıı-ıındaki emni ;'aratmak iQin tamamile hazır 8 _ Ali efendinin Hicaz şs 

_ Sı z benim hakikatte kü, lup etmak için eek komedisiııi . .YctHi:.dik hu ıı-iinkii halile <le- te t.ıuı.ıa ta. mnmile karar vermie (Sanlur ka lım) 
.. k \?) nin ı,ıi,Yn~i itlaredc ana prc11~1p- ~ ş 

çük kraliçem değilmisiniz ~ı o · ovnama~a razıydı. Evet aek ko ı~ 1 l ·ı ·ı vazıyellodır. jf ' " ı · · ı 0 lınlkın samimi vaııı odenıe;r.. JU ıa 1 e mı · 11 k . . - _ . 9 · Suzinak şarkı: (SeP~ 
Nikol ani bir t>nbırsızlıkla: medisimı? Bir k:z kadar güre!, crı, scçıın er •• . . . . . t er es ıçııı yer yum nımet-
- Pek iyi bilirsiniz ki ha · bir kadın kadar nazlı ıavırlarile olarak i~tirak etıne:-ıi, lıi.ikfı.- letlerm lıı~·bırmın buğazlarına. ledııd n islifacte edE:Cek bir celer) s1' 

yır. Demek muvaffakaı ediyor- bu genQ erkeğe karşı sanki ne· ınotin ve Biiyiik ~{illet :;\Icw- ~ııurimY. hır surette atılmasıııa sulh samimi temennimizdir. 10 · Musa SUreyyatııo bO 
sunuz. • den !Akayt olacıık\ı. lbi hiç ~iiplıo g<itiirınez bir :-;cbop olabilir. \Toyahutta n.klı Muhterem arkadaşlar! şarkı: (Sen sanki baharııı) 

Piyer Lanjede, hükmünü, ka .. .. l ~elim galebe ederek uıilletle- 1 Yurt içinde masumane çalı 21 00 K 
rarını verirken sesinin biraz sert Yanılıyorsunuz mosyo. tar;,,da hnluııınaıı.ile lıii füm l'İn hu~ur idnde yasamaları )'an ve tek bil' kitle halinde h:ık '1- onuşma . t ~ 
Qıkan tonunu farketmeı. Onu hem. seviy~rum hem onunla edilclıilir. . . b. l .. b 1 bT' Biz ları ıcin eahlanmal?a hazır olan 1, :> Esham, tahvıU\' r 

Tahkikatımı ikmal e\tim, evleneceğım. ~lehmı seçiminde oldugu ıı;~n ıı· yo u una ı 11
" • t" · Türk milletinin mümessillerisiniz biyo - nukut ve ziraat bO 

maalesef muuffakat edamiJ ece MöRyÖ tabii or~larında aşıl gibi parti intihabında ve bole , m~llotler :nı~s~nda . emnıye. 1~ j Kahrman milletimizin varlı fiyat) 
· t• t. mı" zannettiği mesafefi silmie, · · t'I l d eı· ,.0 ı a.,det otuıoımıı temm edece x.ı insanlık inin ölçu·ımez bı'r 1• 1y 2 rı Aim. Ailası, serve ı, ve serve ın "" <lıvo ın ı ıa nn a yer y ı . . . . ,.. 

1 
. " v 1\ 21, 5 N,.. şeli plaklRı' • p· 1 

mebdei. hakkında itiraı elmeıte rok etmisti Piyer Lanje reisli · .. t•ı 1 1 ı tal'lhı 8Cmpatı ıle sol~un ıyaca met bulunmaz bir nimetıir .c 
a.nHızııı :rem ın 1 ıap ar yap:· - 1> ı ı ı ·ı k mı ' • 21,30 Müzik (Radyo Or1'11"' 

hakkım Yok. Fakat, bu gene İ" bir sesle yalurır gibi : l ı·k t k'J "t ... , 1 gız. >tın arın ıu U8 ı o o Arkadaşlar 
il rak ın ·ııı o~ ·ı a ıınız uzc-~ ,.. 1 . . , . . sı - Şef ·• H. Ferit Alnar) 

siz. mesleksiz, tahsilsiz sonrad.ı - Benim arıularıma rağmen rinde muhabbet ve itimatl:ıJ~nl111;1sı lazı.mdır. t' . . Parlımıziıı azız anıdı, vazıfe 
karaktersl·z bir insan. Buaüaün mi . ikol ? k hu halıtıvar ne 1<'8) c '"a ıcabıoı en asil bir borç tauımak 8 ) Adagio_ Allegro 

r.. rını <lninıa )'Oklamak ve -uv- rahilmok ı\-ııı her milletin ' Lır, 
gençliği artık çalıema sahaııın- - E9et arzularınıza raı:t- vetleııdirınok karanndayız hakları ve vn.zife~i Yar<lır. 1 -Sonu ,·ar- b ) Andante . 
d k k 1 k b·ır v ~ zı· meu maalesef Sizin muvaffaka· ) M tt T an uza a amıyaca ' a Büyük :Millet meclisinin .Niif'u~n çok milletler gihi • C ennue O - rıo 
yeltedir. Bütün servetler :ehlike tınızı bir uey için, miina~ını ta- fa!l}l.)'etı' ,·!'taıı·1 as,hıra hakiki rıüfıı:;ıı.ı az olan ıııillotlorin de Yapılacak yenr an-, c ) Allt>!!rO spiritoso 
altındadır. Çalışmak mecburi re ldf edemi~ece~im bir eeye hür ' n ' u ~ 1 
ti var. Çalıemanın feza ilini tak meten istemiştim. Biliyorsunuz bir lımmr verecek ~ekilde fc- hakkı ıı:ıy~ıtta ı~ınlik oldup;n /aşmalar hakkın da E. Grieg: Norveç dansı~ ' 

. ı· b' t k" ··ı lı r d d' na ı-;amıuııyotlc ıııanılmahdır. ı ı . 35. 
dir edersiniz sizde. ~ıekteplerde ye buna ihtiyac yok bu gün. Ye yız 1 ır 0 ·~unu a ın e ır. . . Almauy;ı FrnnEıa 9e s9ıÇre 

Bonlığıne Ye ımuruna sa ' 
öQ-retilen darbımeseller arasında ni kanunlar annenin göstereceği Hükfıuıot iı;lori millet ve· . . . ' . .. . 1 iıe enelce aktedilmie olan tica a ) Allegro marcato f 
bilmem hRtırlarmısıoız: cTenbel kolaylığı kiifı addediyor. ktllerinin cidtli' bir mürakabo lııp olan hcı ııııllotın ınusta ı ret ve !Adiye aulaşma!arının ye b ) Allegretto trarıpuillO e 

,.. kil olarak ya~aınasJ, hakkı nileştirilmesi için bu "'Ünlerde 
lik bütün düekün ahlakın anası - Faka\ mümanaat etmek · ıt d 11 ğ ı aldo Cum ı l!i zioso ,,,.ı 

sı a ın a, o t u u 1
• - ııın tanınması insanlığıµ sar 1 mezl<Or devletlere mensup mu '' 

dır.• derler. ve izdivacınızı gerilemek hakkı huriyet lıükfmwtinin iti har ve sılınaz ve mii~terek bir aki rahlıaf! heyetleri ilo alakalı ma c ) ' Allegro moderato all!l 
Beklemediği bu red Ce9abı nıda baııa veriyor. k 1 

f muvaffakiyetini artırma yo- <lesi olarak tesbit olnnm::ısı kamlarımız mümessil:eri arasın tir 
- 8ebepsız ır mu a a e. luna müteveccihtir. la" '~ını<lıı· da muıııkerelere baelanacaktır. C ) Allegro molto 

kareısında Nikol eaeırır akat, · b' - d h ı ı 
biraz euel hayretle takdir etti· ,, , 

_ Davamt ka)'bediyorum Hii'-·iik Tfü·k milletinin ar ' nlezkur ar.laemalar 9esilesiy 1 rı ği erke~in şimdi kendisine düş 1 k t h' 1 b J B<"ynolınilcl münasebeti ı te Türkofis al" kalı tü~carları A. Dvorak: Slav DllnS 8 
0 - - - d f anlıyorum a a ' ıç o mazsa il znsu ve aklı :-ıelimi ile yiik- k . t d l:l " l ol 

man oldu~unu gorunce mu a aa yatınızı baaıamak istediainiz er ıniz ve nıii~toro emnıye a 
1 
mız, tiCflret V9 sanayi odalariyle a ) Nr. 8, Grazioso e e 

hattına derhal geçer onu tahkir ke~i daha çok tanımak için size tıek meziyetleri, vecibeleri, id- vanııY. bizi miiş erek cephovc t~maslar .yapmış ve muhtralarını b ) Nr 7 Allegro vivsce ( 
etmek ister. u2uo bir zaman temin etmie olu raki bize ınulıtolif icaplar ara sevk · · Biz · 1 dınlemıetır. 1 · ' ql• 

demek l·Bs~ebdaı'mm,. y·aıno·· isyöo"vedyo_ b~~oarmu yorum. ~mıda ahengi ınulıafa::r.a etmek pakt.ıııı.~t~:~~:bat pakt~:ık:: Partı' nedı'r, n'ıçı'n Lurulmuştur 1 JN.r.B~avhern6~: Macar pıtıl• ıt 
, ,, ., - Bu münasebetsiz ve fena gibi <·etin bir vnzifÖyi kolay 

1 1 
k ı 1\ f" 

. . - b' . d bı·r hareket. > saııııını arzu ar a uran ar 1 eı ı ı d t > Af' ada ıesız güçsuz ır ınsan ır. r c n en ar an 22,30 MUzik (Op,.ra p 

P . L d laıJtırmnktadır. danl' " Annemi bir .ıün bile bedbaht ıyer anje, kalbine o~ru . z. . . . reketi ve dellişikli~i yaparken· _Pi) . ~ 
etmemieLir. &aplanan . bu acı kin oklarına Büyük Kurultayın yem Son eınnıyet buhranı ıçm de millelio menfaatlerini en iyi · ıe'' 

_ Hnrlete iyi Qalıemıetı. karşı kendisini kuvvetle müda· ui,,,a.mname projesinden Bi.i- de Türk - İngiliz paktı hiç'. eekl~~e temin etmek lhımdır. 23,00 Son ajans h:ıbef 
_ O .akit evli der.ildi. faa edor : ··k "'"''il t M ·l' · d Oum- kiınsove hir tecavüz fikri bes Bu ıııbarl~ on doıtru, en olgun yarmki pro}i.ram. "l 

" _ Fenamı dedinh:? Ob. Ni · yu J.u.ı e ec ıı:ıın e • ve en yenı vo'lara ve çarelere • ~ d, ı 
- Şimdi mösyö dö Norunyı kol bunu nasıl böyle düşünebil· huriyet Halk Partisinin bir de lemiyen kendi emniyotiıniz tevessnı etmek go?rektir, Eğer bu 23,15 24 MUzik (Cazt>aO 

bir tsrata bırakalım, biz kendi diniz? Mademki bu güne kadar müstakil gruhunu düşündük: için :ılınmış bir taahhüttür. ! yollara ve çarel.er? müracaat edil _ _ tef 
mizden konuealım. Sizin gibi fena tanınmış bir baba olarak Bu grnbun millete renı Bu müşterek ı;ulh ve emnı 1 !11e.ın i ş .olsayrl1 •çtımni, s~yasi ~e J 939 Jzmir et1 
zeki bir kızın • , beni muhakeme ediyorsunuz, bu bir teınirnıt lıazırlıya<'ağını )'et idealini tahVi)'e edecek laah ıktıı;adı ha~atıınızı . feyızlı bır fi 

- Benim zeki olduğumu ne kabahatlarımı affettirmek istiyor ümit etliYoruz. hütlerden cekinmiyeceğiz. Atiye, mil~elı nurlu bır .>' 01 ~ çıka 1 nasvonal Fa" ·, 
? . • l ran ve duııya m?lleLlerı muvace· 'J ıJ 

reden biliJol'sunuz dum A k ı ı t61 
· zrn_ ar ·a~ nş ar, . Bız komşularımızla her tür hesin_de_ Türklüğü yükselten bun bir milyon milŞ 

- Bakıelarınızdan, biraz 89 - Tek fmıatı kaçırmadan Partı teşkılfttımızın, HalJ\. Jü lhti\Uı halleUik. ca buyuk ınkılaplar ve eserler 
99} beni eu antikalar üzerinde beni kendinize celbetmeğe u~rn ı • • • t • A kül h 1 1 d' ' ğ ğ d r 1 

l 
ı:ıarak halA fenalıklarınıza devam e~ erıınııın_ v~ an~n ~ıya~ı: Şimdi samimi olarak onların ı usule ge mez_ '· . 010 U ra 1 l • , ,J(J 

konueurken dinleyen nazar arı. "' türel v~ ıçtımaı te~kılatın- emniyet içinde ya~amalariyle ala ı eıa bu YUk!-ıek gayelerı esas M 1 ı . rndl"' 
nızdan anladım. Sizin karakterde etmek i.stiıorsuouz, da verimli. c·:ılısmalarını hor kadarız. ve prrrısıp ittihaz edı:ın Cum hu· l a arı Ol Zl ŞI 
hir genQ kız bu manasıı silik er - Sizin bedbaht olduğunu- . " 1 

1 1 riyat H ıı ıı · P.ııtıRi, hundan soıı hazırlayı nz ~I 
kekle raeıramaz. zu düeündüğüm iQio? Hayır Nı· suretle 1eşvık ve ta ob etme { Komeularıınıza gelecek tfh ra dn üzerııı e düeeıı mılli ödA\ • • ~yl 

kol, yanılırorsunuz. istiyorum. Jikeleri bir aôırn eonra bize g o leri yapmakla kusur eLmiyecek 20 Ağustos - 20 
_ Sonu var - Oumlıuriyet hükumetinin lec~k t~hlıkeler gibi önlemek ' fü. 

- Onu tanımıyorsunuz. 
- Onu bir defa gördüm. 
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245 Kaı:anç 
49 Buhran 
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YENi MERSiN 

Tarih 
Seneıi No. 

1935 :17 

ihbarnamenin 
tarih ve no. 

2-47 
27-2 939 

28 MAYIS ı 9~3 

i ı an 
içel Haf ia mü~ürlüğün~en 

1·9:19 malı yılı içinde devlet demir yolları için hf1riçtea 
gelecek tahminen 20 bin ton inşaat malzemesinin mavnaJ:ır 
dan alınarak demir yolları iskelesindeki vagonl3ra tahmil 
ve vagon bulunmadığı takdirde gösterilecek depolara cins 
cins tefrik ve istif İle tekrar vagonlara tahmil işinin mu ham 
men bedeli 6000 lira olup 18-5-939 tnl'ihınc!en !tibaren ka
palı zarf usulu ile eKsiltme lle kolmımuştur. 

2· Eksiltme günü 5-6-9:19 tarihine rastlayan pazartesi sa 
at 15 de. Mersin Nafia müdtirltiğilnde y~pılacaktır. . 

, .. 
- ~-ir;ııuan Çifç· bankası Bankacılık Mahmudiye 1 · 8. 60 Kazanç 

27. 72 Buhran 
166. 32 Zammı 

1935 2-4 2-79 
23-5 939 

3 • isteklilerin muhammen bedelin yUzde i ,5 nisbtttın· 
deki teminat miktar; olan 450 lirnyı mal sandığına makbuz 
mukabilinde yatırmaları veya o miktar teminat mektbu ile 
eksiltme gününde muayyen olan saatten evel teklıf mektup 
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Bağırsak 

imalatba-
nenesi 

Çokorova 
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Barı 
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» • 

» 

Krom ruı 
deni oca

ğı 

'1ebrnet oğlu Mıh~ud Kereste nakliyat 

ntülteılmi 

~'••111aa çıfçi bankaaı baaka 

J) )) 
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Cami ~erit 

» 

)) 
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Nusratiye 

NUY.he-
tiye 

)) 

mahmudiye 

)) 

332. 64 Yek un 

226. Kazanç 
45. 20 Buhran 

27t 20 Yekun 

56. 50 kazanç 
11. 30 buhran 
67. 80 Yekun 

14. 50 kazanç 
2. 90 buhran 
2. 61 zammı 

20. Ol yekun 

18. 06 kazanç 
3 61 buhran 

21. 67 zammı 
43. 34 yekun 

216. 68 kazanç 
43. 34 buhran 

260. 02 zammı 
520. 04 yekun 

54 4g k•zanç 
10. 90 buhran 
65. 38 zammı 

l 30. 7(j yekiia 

15. 68 kazanç 
3. 14 buhran 

18. 82 yekun 

66 kazanç 
13. ~O buhran 
79. 20 zammı 

158. 40 yekun 

747, 56 kazanç 
543. 22 buhran 
902. 00 muvazen 
185. 12 H.K.Y.e 
5488, 64 zammı 
7816, ;.6 yeldin 

l 15, 71 kazanç 
79, 17 buhran 

140, 89 muvu:eue 
33, 06 H K.Y. 

876, 87 zammı 

1446, . 30 yekiin 

15, 96 kazanç 
6, 35 buhrin 

36, 90 muvazene 
4, 56 H K.Y. 

156, 39 zammı 
219. 16 yekini 

1935 2-4: 

J935 2.4 

1935 22 

1935 22 

1935 22 

1935 33 

• 

1935 33 

1935 3-70 

1935 43 

1936 43 

1935 •a 

2-80 
23·5 ·939 

2 81 
23-'i-939 

2-90 
26-5-939 

2-89 
25-S-939 

2·88 
25-5-939 

2·92 
26 5-939 

2 93 
26·5-939 

3-19 
29-5-939 

5-29 
27-5-939 

5 30 
27-5-9!i9 

5-31 
29-51}39 

M•:tl memurluğunun 2'-5.939 lJrib ve 680 0um•ralı 
itiraz Jayıbası. 

26, 26 kazanç 
10, 50 buhran 
26, 26 zammı 
63, 02 yektl D 

6Q0, 00 kazanç 
120, 00 buhran 
720, 00 zammı 

l-!40, 00 yekua 

21, .oo kazanç 
9, 90 buhran 

26, 88 muvazene 
131, 34 zammı 

-189, 12 yeklin 

1935 

935 

935 

40 13-77 

2-4 2-95 
26-5-939 

354 5·19 
27-5-939 

Jarile birlikte komisyon reisliğine makbuz mi.lkabilirıde te
diye edeceklerdir. Mektuplarıo postacia gecikmesi kabul edil 
mez. 

4 - Şartname ve diğer evrakı görmek ve fazla malOmat 
almak istiy~nlerin Nafia müdilrlüğilne müracaatları ilan 
olunur. 19-24-80-4 

1 " a n 
ÖJçüler ve ayar Müf ettisliğin~en 

60 lira iit~retli bir nrnmurluk münhaldir. Talip
lerin şeraiti öğreuuwk ıçın ~Hifellişliğimize 
m\~racaal e) ltın1elf · ri ilan olunur. 

26-28-30 

1 l A N 
1 içel hususi muhase~e mü~ürlüğün~en 
'Cinsi Mevkii No Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatı 
Mağaza Cami şerif 2 DO lira 6. 75 
Halkavi binası ,. 400 ,, !lO 
Mağaza ., 4 90 ,, ti, 75 ! Depo ., 16 90 ., 6,75 

ı 
,, " 14 130 ., 9,75 

Mağaza ,, 8 90 ,. 6,75 
Vali konağı Gözne 150 ,, ı 1.25 
DUkkAn Kıremithane 142 40 ,, 3 

,, ,, 144 40 " 3 
,, Nusratiye 80 60 ,, 4,50 
,, " 60 ,, 450 

UusHsi idareye aiı cin~, uıevki, numarası, 
nıuhanımen bedeli ve mu vak kat tPminatı yazılı 
11 parça mülkün 939 icarları s -6-939 tarihine ras
Jayan pazartesi güuii s~rnt lfi de ihalP. edilnuık 
iizere iç .. ı Virny.-ı; daimi enciioıeuine açık artır
maya konulmuş t ur. isteklilerin muvakkat teminat 
ıarile birlikte ogiin belli saatte Vilayet enciime
nıne baş vurmaları ilan olunur.19 -24 -30 -4 

1 L A N 
Mersin Askerlik şuhesinden 
1 - llaziran 939 tarihinde başlamak ve 30 

Haziran 989 da hitan1 bulmak iizt>rP; lo76 sayılı 
kaırnn ah lı.acuı nt. göre yedek su l.rny ve askeri 
n1emurlarrn yoklamaları yapılacaktır. 

2 - Yoklama hüviyJ1 l ciizdanı ve yedek 
subay tanıtma clizdanlarım alarak gelmek la-
zımdır. 

3 ·- Yoklamaya gelmi)·enl tır ,.e YH tahriren 
müracaat etmiyenler 107 6 say ıh kanunun onun
cu marldesinin ikinci fıkrası mucibiuce cezalan · 
dırılacak lır. 

il AN 

Gülnar sulh ~ukut ha~imliğinden 
Orman dairesinin glilnarın çavuşlar köyünde 

oturan tahtacı Şeyh ibrahiuı .aleyhine açdığı taz. 
minal davasının duruşmasında miiddea aleyh hak 
kanda yazılan da veli_, e veri hm m~şruha ta ~fire 
jkAmelg~lunrn meçhul hulunduğu anlaşıllıuş ve 
müddeinin talebi v~çhile hukuk usnhı muh~ke
meleri kanununun 141 nci nıcıdtlesi mucibince il:\ 
nen tebligat yapılmasına karar verilerek duruşma 
7-3·939 pazartesi günü s~a t ıo na t~Jik •>lundu. 
ğnndao yukarda isrui yazılı nıiiddeaaleyhin mez-

lkA . . i kur gün ve saalle Giilnar mahkeıuesinde bizzat 
h· ınetgah aılresleri meçhul bulunan yuk~rda isimleri zyaılı kazanç vergisi muke!leflerine ısımler hazır bulunması veya bir vekil göndeı ınesi aksi 
ııasında Jarih ve uumaraları v~ vergi miktarları il~ seneleri yr.zılı iltbaroameler, hukuk usul takdirde hakkında gıyap karan ittih~z olunacağı 

lll•ıhakemeleri kanununun 14 l inci maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunnr. tebliğ mak.amma kaim olmak üzere ilan olunur. 



S \ YF .\ - 4 · YENi MERSi'\ 

ı L A N 

ersin Bele~iye Riyasatin~en i · içel ~ef terdarhğmdan 
Mükellefin ismi sanatı Mahal fesi 

Belediye ~az dPpO ·n civarında ve halen krom Ramazan oğlu Fethi. 
~lt'den i <lepo c iılnat>l-.l•> olcırı 2759 ~h·lro murabbaı 
aretzi açık artırma suretilc ve iiç St-!rır. miid<lctl•~ Ramazan oğlu Fethi. 
kirava verilf cPkıir. lıPr seneliği 300 lira tu~sabile 
·· ., l'k k. l f ı· · ' ı· l a k Ramazan oğlu Fethi. uç St· ııt> ı · ıra >et P ı p Pşıııen le• ıyc o un ea 
ve gazhaıu~ iskel ~sirıin keşır hetlt>li 5742 lira olan 

)) 

Cümburiyet 
un fabriüası 

., " 

il ,. 

,, ., 

1 a n 

Tarhutun•n vergi 
mi İl tarı 

47t 14 muamele 
471 14 zam 

147 78 muamelı 
531 80 zam 

U:>H 20 bugdıyi 
koruma 

G5ü 20 yammı 
255 42 Muamele 
255 42 zammı 

Senesi 

t9!)5 

1o:rn 

1935 

19;35 

İhbarnamenin 
tarih no. 

ı-tix 

25-4-93!) 
1-69 

1 73 
25-5·39 

1.75 
- 25·5-39 

ıanıira tı kiracı lar(jfuıdau lwdt'lsiı oıarak yapıla. 
caktır. Talip olruılarııı mnlıaıumen kira betlt\linin 
,·iizdP- ved i hucıı k ui..;\u .. li rıdP- ruu vak kal terııhıaı i . ., . 
le hPra bcr 30-5 9 •9 s·ılı günü saul 15 de Bel~diye 
dH l't'~ınde h•stıkklil e\itıc r k encümenine muracaat 
evlem~le ri ilan olunur. 14 - 19 24 -- 30 

• 

Üç mühim ilan 

ikarııeıgah adrfsleri nu çul hulu nan ~·ukarıda isrui ~·azılı ruuamrle ve 

huğtlayı loruıııa ıulikt•llefiııe tarih ve numaral<trı ve vergi miktarlarile 
.;f'lneltıri )aııh ihh a ı· 11a 111eler huku~ usulu nwlıak••nıeleri k:uHırnıııun 14 1 

ırıci uıaddPsine t~vfıkan ilanen tebliğ olunur. 

ı - Saç Losionu: Saçlarrn sukutuna mani 
olur. Tuvaleti teshil t 1 der. Keprği gidt>rir. Fiatı 
75 k. dır. 

ı -- Diş .. U)ll: cliş etlerini ıak~iye edip diş 
lr.ri temizler ve· teshil eder. Fi~lı &O k. d1r. 

3 - Koltuk altı ve ayak lt>rltııuesiıw mani 

olur latif rayıhah yağlı krem. Fial1 50 k. dır. 
Ülğen ıtıriyal ma ğazasırıda bulunurlar. 

2-3 

1 L A N 

Gözne yaylasmda en güzel mev~ide satıh~ arsa 
Gözne yayla ·mm uıezaı lık nıevkiinde tüccar Er

di~li Mustafa evirıin şinıalirıde t<1huıinf1 Il dört de
kar tarla ~atılıklır. Talip olaıılar ftlersinde bakkal 
Tarsuslu Alın edr, bÖznedt~ kuhv~ci Salahaddine 
müracaatları. 

1 L A N 
Mersin Def ter~arhğm~an : 

K;lz:lsı ~la hailesi ~1evkii Cinsi Sokak No. 
102 \1ersin Dahce iki odalt Ev . 

" 
11üılwli ~ e bir ev ma Mutbah 162 

Nusratiye baraka Ev ,, 
,, Bahce " " 
" " " " 
" " " 

,, 

" 
,, ,, ,, 

,, llahıuudiye çarşıda diikkarl 
Akdeuiz Olt>h civarı 

,, ~1,ı hnıudiye çarşıda dükkan 
Aktleniz ot~I civara 

31 
14ö 
142 
142 
142 

Hetne No. 
4 

23 
21 
18 
2o 
22 
24 
2. 

1 '2 

~1u ham men bedeli 
96 lira bir senelik 
72 '' ., ,, 
48 ,, 

" 
,, 

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

" 
,, ,, 

36 ,, 
" 

,, 
140 ,, ,, ,, 

190 " 
,, ,, 

118 54 36 " " ,, lfa h mudiye )1. bar aka Ev ,, 

30 MAVIS , 939__...... 

~~~~~~-----__..-1 
Osmanli Banka•• 

t LAN 

Memlekette tasarruf bS 
raketinin inkişafına hizıtle 

B o· 
arzusunda olan Osmanlı 8 

kası, Aile Sandığı (Tasa~:~ 
Cüzdanı ) hesabına tevdı 
yapanlara kur'a keşidesi su· 
re tile ıtşeğ1daki ikram iyeter 
tevzie karar vermiştir. 20 

Keşi deler 25 mart ve 
EyiQl tarihinde icra olunecB~ 
ve her keşidede aşağıdaki 
ikramiyeler dağıtılar,aktır: 

TUrk Jirsıılt 
ı adet T. L. 1~~~ 
4 ,, " 200·· 
5 1 ' 

" ., 60' 
25 ,, ,, 26'· 
50 ., " ~ 

Ceman 85 aded T.L. 5000· 
TUrk liralık ikramiye. 

Aile sandığı besabıodı· 
ki mevduatı kur'anın keşide 
edildiği tarihe tekaddnmedell 
altı ay zarfında: 

T. L. so .• Tnrk lirasio· 
dan aşağı düşmemiş olen ber 
mudi bu keşidelere ıştirak 
edcektir. 

İ l A N llaıiıwye ait yukarııi<ı cius ~e !lllmaralan yHzılı 11 parça ev ve dük-

BfSİO liman in~isan Türk anonim şir~etin~en kanlai: 1 lluzir~tı 939 tar;tıinıl•~n l llazirarı.9-! f) tar i hi.~ıe kad 1r .. bir sene miid 

!-Sağlık 
Eczanesi 

Mersin Gümrük ~arş ısın~ı 
her nevi Avruptıı 

Yerli eczayı tıbbi
ye ve müatııhzaral1 '. . . . . . . detlH ıeare vtrılnıek VP. l>t~dtılı ı<-arıda p P~tn olmak 11zPrr. nıuzay~dt>ye ku-

Ş1rkel11uız ateılyesı kapısı yatımda tlu odası- rıulnıuşlur. 
le birli~te kal!ve, o~ağı ~1üzaye.d~~ sureti)le .~ira-\ ~ 6-939 Cuma ~iinli saat 15 de ihalesi 
ya verılt>cekllr. falıplrrın şeraıtı aıılatmak uzere 

1 
temirı~l akçal~ruıı ')alırclrak deflerdarlıkda 

bulunur. yapılaca~ından talip ola11larrn 1 
müteşekkil koruiisyoııa nıüra- ı -------·--_,,,,,;~ 

17 20 24-30 şirkete müracaatları. caatları ilan olunur. 

i L A N 

lçel va~ıflar müdCrlüğün~en 

__., 
ıı----------------•.--G-üv_e_n ____ 

T Ü R K H A V A K U R U M U °lo 10 
8]!~~1!i~!s!~!!tllS' Muhammen 

kıymeti teminat 
Mahallesi No. Cinsi Lira k. Lira k. 

Mesudiye 20-1 Hane 120 9 00 
Cemi şerif U- -- Mağaza :!25 17 00 
Nusratiye 24-00 ·Tabakhane 200 15 00 

27-5-939 tarihinde ihalesi itan olunan emvali 
gayri nHmkulenin 939 y ılı icarı miizayedesi 31-5-939 
Çarçamha giiııü sacı\ ı4 de ıhalttsı )3pılnı~k iizert• 
temdil edilmiştir. istekli olanlar vukıflar müdürlü · 
ğüne miiracaetf arı ilti rı olunu i'. 

i l A H 

Gülnar &sliye ~u~ut mR~kemesin~en 
Giilrrnr k azasırıın drlik k a) a k öyii rıtlen llrlıoıPt 

oğlu 324 doıYcımlu Alini11 d•ı rak yPri hayal VP. 

nı.-matı ve <ıgiheti hah kırıda bilgisi olanlanrı bil
diklerini ilan tarihi Hlen itihaı't>n bir sene ıcırfırıda 
Gülnar asliye hukuk, hakiuıliğiııe bildirnwleri 1 
ilft11 ol•ı nur. 

-------------.---
DiKKAT--ı 

S.A YIN x-3:.A LK.IlY.CIZ.A 

Fıudık Pınarı ve Gijzııe yaylaları11a nıuııtazaıu 
sen·i~inıiz haşlaıuışdu .. Saym halkınıızm her tür 
lii istirahat ve ıuenıııuniyeliııi temin e<leceğinıi 
vad eder. .. uhterem hal kmıızm ı\ kın gaı ajına 

müracaat etnıeleriııi teıucnui eylerim. 

Akın garaj• sahibi 
ı 1-30 Baki Harma 

B ü y-ü k pi ya n g 0 5 u hakkın~: .. :: misal 

1 
30 yaşında bir kimse 25 ,e 

ne müddetle 5000 liraya aigot · 
at olursa bu müddet zarfıod• 
her sene 193 lira ücret ödet• 

İkinci keşide . 11 HAZlfiAN 1939 dadır. . 
Büyük ikramiye 

45,000 lira 
Sigortalı vadede hayatta ite 
5000 lirayı bizzat alır. Sigort• · 
lı vadeden mesela sigorta ol' 
duğu tarihten bir sene aoot~ 
vefat ederse ailesi afağıd•"' 
paraları alır; AYRICA: 

1 MUkrıfat 20.000 Lira 

1 )) 10.000 > 

1 İkramiye 45.000 > 

1 » 15000 • 
1 )) 12 000 > 

1 » 10000 > 

2 )) (3000) 6.000 > 

4 » (1000) 4.000 > 

30 İkramiye (GOO) 15.000 

60 > (200) 12 000 

100 > (100) 10.000 

400 > (50) 20.000 

600 > (30) 18.000 

00 > (20) 16.000 

2000 213.000 

Lira 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

Sigortalı meblağın 

% 10 u derhal. .. lira 500 
24 sene müddetle 
her sene sermaye• 
nin % 10 irad ola· 
rak;.. 500X24 = 12000 
Vade gelinee si-
tortalı meblağ 5000 -lira 17500 
Siıortalı meblağ,' aııc•lı 

sigortl\nın vadesinde, sigort~: 
lı berhayat ise kendisine, 11 

gortalı vadeden evvel ö)OS&lf 
ise hak sahiplerine tedife 
edilir. 

-... ---------------------------~,._ ______________________ , MÜMESSIJ.i 

Vasfi Org~ 

Sebze-meyve ve tezyınat 
Bahceleri meraklılarına • 

Bu 5"eııP. haval ar riitubP.lli gittiğind~n Fasulya 
lerdt~ giHlerde VP. port:•kallarda 7.P.tık <hmile 1ı piis~ 

ro:ılarla kırmızı ve hP.vaz kosnillt!rİn birdenbirl . ) 

çoğaldığmı · ciomale~, kalHtk, lıiyar gibi sebzelerin 
gülleme ve mildyo gibi nP-bnti hast~lık lara tulu+ı 

<luklaruu göriiyoruz. 

B<ihç .. l•·riu ht-r türlii haşarallan \'e hastalı~"' 
lardarı kurtarılması için en son sislem makiııele' 

,• ı· ' JA I, · iti~ r~ tesır ı ı (jÇtar gtHırterek tt·şk ilAt yapmış o , 
Z1 raat_ '1üluındisi ~lurad Aytek bn glin,Jen iti 1~~11 
ren ı~e başla ruıştır. Alakadarların Yeni ~er~' 
G . . t ,.1lJ 

azt'lt~sı '' iH't>haırnsinde Ziraı.:ıl .\liilwuılisi ~hl ' 
A~·btlk adr .. sinP. nılirac:rntları ilAn olu~ 

Yeni Merıin Baıımeviade B•11hl111fr 

8 
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