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l. Büyük Millet meclisirÜl_e_ı_C_um-hu_r_iye-iHaık Partisi beşinci büyük 

9 
Kurultayı münasebetile 

39 yıh bütçesi kabul ed.ldi Sehrimiz Halkevinde bir 
Meclis 58 milyon liralı fevkalade bir • 

tahsisat kabul etti tören yapıldı -
Başvekil Refik Saydam, meclise f.eşekkür ederek 

rehber ittihaz edeceğiz. De .. 'iiler 
direktifleri Büyüklerimize tazim telgrafları çeki di 

Cumhuriyet Halk Partisi bs- Türk -vatanını, ~riirk varlığı- ! okul muallimlerinden Avni Mut-

.Ankara ;JQ a.a. [Radyodan] ;,; : lfo~vokil Ret1k Saydam ei~ci büyü~ l{urultavrnın açılı~ı ııı toın::;il otmekh,dir. \1u bir ~utuk. oku~~rak partinin 
. Türkiye Biiviik Millot uıoc- 1 hüt<;oııin kabuliindeıı sonra m~oııse~et.ıl~ 29 Mayıe Salı gL• Ebedi şef .A tatiir'' ( ' um- , uzun bır tarılıçesın~ .rapmıe ve 
lı~i ı·eis vekili. Mazhar Oorıno lkiir~iiyo golorok: nu 8€hrımızın her tarafı bayrak 1 . t H Jk p t' .. 1 kı)·mellı hizmetlerını anlatmıe· 
Ilın larla donatılmıe ve saat 18 de ıurıye a ar ısım rnrar-

riyal'<eti aıtınaa, toplan- 'I .A rkaaa .... ıar! k b ·ıı r 1 ..... k ı· ;1 • ıır. llııı;t T • ' • Halkevi binası üst kat salonun· on n mı 0 ııı >il} u -.uuı o· Nutkunu müteakip piyano 
l ır. Hiitconin kabuliiııü \ onı scııcnm bütı·e~ini . ti ıı' kc ı· b .. •" ]- d ı · ·l · · llıiiteak' 

0 
.. .. ' > • da merasım yapılmıetır. 1 ' IH 1 u~ ıı" o ınsı~ o \'e keman ıle muhtelif parQalar 

diitl",1t··ıp rmaıı umum mu- kabul etmiş hnlıınuyorsunuz. Bu merasimde Vali ve Parti birle~tirıni~ bu Yarlığı nıo,·dn Qnlınmış ı-e galenlere limonata 
u0 u, Ilanıyollnrı, Beden H ükiıınoliıııiz hunu bir iti başkanımız Rüknüddin Nasuhi- 1 ııa getil'mi~tir. • 1 ve pa ta ikram r.dilm i şlir. 

terbiye i, Posta 'l'elgraf ve mad ve tc~vik olarak kabul 1 oglu ile Parti kaza heyeti reiPi 1 Bugiinkii Kurultaya . arz 1JÜYÜKIJJDH1 ~lİZE 
l'elefon unıum müdiirliigü 039 1 etler... (ve azala~ı, ~alkAvi .. reisi ve id~ olunan kuvnıUi progrnııı ile- (.'I•:K!LnX TETJOH J\ }."L.A.R 
Y.ılı biitçoleri tn. vik edilmiş-' 13ntçe her coplıedon uzun' re he}'e1ı bırçok ogretmenlerı-1 risi için hiikfımotin vo parti- İbınot l:nfüıii. 
tır. ı uzad~y:ı totki.k buyuruldu vojmiz daha bazı zeut hazır l.ıulunlnin takip cdet'oği ~ok u~a:-ılı l Ournlıur reici 

G 1 ilen ıncc totonuutıua. kadar muıııardır. l ahkuıııı ihtiva etmektedir. O. H. l>. Degi~mcz Ba~kauı 
1 enEı bn col::ıecle kabul odi- ır(frii~iiltlı··1 J>ıı 1 l"tf'on k b 1 Vali ve Parti baekaaımız ı ! . . . . ı en h. 

1
. k ı·a 1 ~ ·• · > 1 11 11 a u .. lonsı I<:ın miisıwt olan .Ankara 

ır kaııuııhı ev a a e huvnnlıınuz hoparlorlerle eehra yayılan aba· , . . . . . _ • • 
llıenbalardan elde edilecek 1 · · .. .. .. . . . ğıdaki hitabede bulunmuşlardır. h:ırekotloro, ıııtızar ~<'delıın. HPşıocı Buyuk huruHayın 
o} Bn ka.bııhııımm atu1ekı ıc- . · · · · ı K ı ı · ü " b r ı · 

k
an fi ınil.von 9l7 bin lira_,·a 1 Valımızın hıtabelen: uru tavın bu açılıııa::ıı acı ış gun munaso o ıy e sevınQ 
adar ~ ,.. lı . t Muhterem arl-·uhslnr' ve ·Besile 1 . . . l "t" ıçın e u onan a ınmııın z ı 

raatııııız için relıbor ittihaz • · · d b ı h ı· atı· 
t . ovkalıu1o ta ::mm ın eucc-cğiz. 

0 
. H"' l·k·, > · .. 1 ~ •• '. .ıopınıızm, nı un devletlerine ve partimize kareı 

O
allc ıın edilocolri 8,okil tos bit, - j sr 1 t kk.. 1 . nmhurıyot a l artısı t mıllotm hı::-~ıyatmn terciimaıı b il'tJ 1 k b.. ı..:lZ ere eşe. ·ur C< onm 11 .. .. r • • A olan &ODSUZ ve kayıtsız 31') 1 1 

Unıuu.,tur. Baevekıl ı m iz B Refik SlYdam deıni~ler<lir. Buyuk h.ur~~tayı l~eş~ııcı to~- olarak ehedı ~ef .Atatiirkiiıı larını saygılarımla arzeylerim. 
:Su taksime rrörc·, J lantısıııı bngun Mıllı şofimız hatıralarını hiirıııetlo vnddede ~ H ·} } } ! t t .. ·· .. d · k · (B 1 b "' O. H. P. Kurultay 1 ava s l a 1 a il mas ı sme nonunun aıına ·uv- rım. ur:u a oş dakika ayak 

ı ınilyon lı iikfiınot konak 1 Ba~aıılığına ar 

1 

vet, kudret ve fazilet ifade ta ı~mygı va;.ı;iyotiuuo durul- ·.-
4 

• 

1 inşa ı idn ~lali.reye. • • ıt d b b• Ankara ı ) ıngı ere ay a eş ıne kı eden ııutkile açılmıştır. muştur.) 
\,..,. ınilvon .Ankara ~I.111) fn· ya n u ı . t I-I Jk I) t• . n·· .. ·ıı . BÜFÜk kurultaFın 3Qılıeını "U) .. • um rnrıye a ar ısı utun mı etııı sar~ılnıaz I . 1 k 1 . . 

tetıı lDRasına t . . . . 
1 

sevınç e ut ayan avımız mensu .. ' ay ya re yapıyor • deınok, bı:t.zat halk demektIT• bır ımanı VO kUYV<ıt}İ UİI' ifa- b" t' . I 
~ " unun ba~ a ır maoası vok- dosi olarak hopiınizin Halk d . 1 rnilvon iki.vii.t. bin mas 1 'B k b' .. ıye ının sonsuz sııygı arını ar· 
e tern· . v ıe orım . 

1 
h~·ııııne. 

1 
. . k " İngi/terede son ay farda tayyare inşaatı tur. Partisi tcşkiltttınn bnğlılığıını- O. Il. I>. Genel Sokrotorliğine 

u.ı.ı yon ınu ıucır ıs ·anı- H ·ıı t• b' k kt · l\[ ı l 1 tla. 
1 

çok inhişaf etmiştir or mı e ın ır ara erı zı! il i ~ef sıııet nöniiniin Ankar 

4 
vardır. Türk milletinin en bü· etrafıncla mütesanit hir halka Bücük kurultayın aQıhşı 

nıih·on Sıhlıivo vokale- r 
ti"e. " " f oı d « c. 1 ı l ıt ı t't 1 ı · k viik karakturi .!.Ülkü u0li'ruııda olaı·ak :ı,•tı"ın", l>ultııı.·1cal!:ı1ııın:ı ' mu-ııasebetı'ole Halkevlı'lerı· n se 

'"' J ı rn, a.a. - ~u H t Y ya n ı ın a< a nr ero toc- .; - u •• ·~ " ı 
Time > yazıyor: i di<liııe imkan hasıl olacaktır. sarsıhııa7. hir lıiiuyo, bir var- ve hiç bir zaman ayrılmıya- vino ve partimize karsı olan 

14: milyon deniz :inşaatına 1ngiltoroııin lınli hazırda ı İngiliz ordn:m tayyarolori- lık teşkil etınoktir. cağımızı lıf•pimizin ifadesi ola sonsuz bağlılıkları arze}'lerim. 

~d'l buçuk milyon İstanbul_ n.rda beş lJine yakın tayyare nin kıymeti vo toknik ev:mfın Bu millet hor zaman ıçın, rak arz ederim. Mersin Halkavi IBaekanı 
ırııe turistik şo asına. inşa ettiği alfdıiy~ttar mnlıfel dnıı halı ·oden gazete Havker- lıer yerde bu tophılugu ispat Bu hitabeyi müteakip orat Fuad Mörel 

lıl." 20o bin Diir<lUncü umumi lcrde ısöylcıııııcktoclir. H ıırrfraııe avcı tayyarolorinin etıııi~ ve gi>stormi~tir. 
c ~fettişlik dahilinde yapıla- lııgiltcreııin tnyyaro in.;aa- en seri Alman tayyarelerine Hi.ikfunot. ve parti hirhiri-
a tesisata, tı soıı nylaı· znrfuula o kad·u· faik bir siirntlo m;abi)diklel'i- ni itmam edorı, ikmal eden 

22 · bir vnrlıktn. 
" ı... ınılyon 101 hin N nfrn iııkjşaf ctıııi~tir ki progrnı~ı ni kaydetmoktodit'. 
el\'ıl · ı Bn iki kuvvot; millotiu 

' otı hi.itçeıüııo. mueihirıco altı ny ~oıı rn ya- 1 Suııday 'l'iıne:-ı, Hava ne-2 benliğini temsil otmektedir. 
,... ınilvon 215 bin :Maden ınlması lfızımcrelı•n in~:ıat da- zarotiııiıı lıerı:ıonlon ovvol 
~:etıc· • '"' • ' • 

ık vo aramasına. lın şiıncli<len ikmal edilmiştir. rneml<•kotiıı ıııiiunfaasıııı te-
2 ıuilyon 515 bin İktisat Bu gnzetoııin hiJdircligiııe 

1

1 ınin için aYcı tayyarelerinin 
l'ekalnt' v ıne. göro İngilterede vo Dominyon iııkişafmn ehcııınıiyot verdiği-

Faşist kadın ve genç 
kı:zların geçit resmi 

C. H. P. Beş·nci bü
yük Kurultayı 

Düaden artan 'ı muhtelif tahrirler çıkarılmıe par 
Ankara - timizin ebedi banisi ve Türkiye 
Mılli Şef ve Reisicumhuru cumhurisetinin müessisi ulu ön 

]· 37 nıilyon 517 bin mulıte- ]ardaki geni, ıııikya. ta in~aat 1 ııi lıatırlatnrnkta ve İngiltere 
l'~f hiznıotlcre fevkaJado ola- projolori tahakkuk ettikten ~ niıı yakında bu tayyarelerden 
il>. le sa.rfouilıne::;i kararlaştırıl ı;oHrn harp zulım·mHla 1ngil-

1 
isteııilcn miktarda in~a ettik 

••• ' muz ismet luönünüo hitabeleri der Aıatürkün muvakkat kabri 

ı~tır. tere sonşdo 35-40 bin tayyare 
1 
ton sonra bornhanlıınan tay-

Bunuan ı:ıonra meclis 1939 in.,a odehilecok, hn suretle YnroJorinin miktarını da a.rt-
llliivazeıını· . 

1 
"t . ilk hat tavnarolorinin he~ vo- 1 tıracaıtıııı jl(ıye otınektcdil'. &,.

0 
. " uıııumıyo rn çesı · ...- b 

te'ıc rınuo ~nüzs.kereleri bitire-! s t 1 k · 
lcııh ekeerıyotiıı ittifakilo bunu 1 a 1 n a 1 naca 
~:t 1 elektrik şirketleri 
C Skerinin Beş şehrin tesisatı satın alınıyor 

esareti Bundan bir müddet evvel rar verecektir. 
N_a.fin ve.k!Hoti maml~ket~miz da ı Bursa elektrik tesisatı Dizel 

lal t.loakota •AA• - Sovyet hılınd_ekı baz.ı ş hırl.erm_ ~lek motörüyle mütiıharrik mülena 
'<ıliai l trlk eırket ve ıdarelorı ımtıyaz 1 . 1 ı.· k ~ b 

te•ıne d 939 büdcesinin müzake hnklart ve tesisatın satını alma ~ıpb.cery~n kı ~~ uın usut· a one 
~'•ı:ıirıine'8~· lltmie ve mebus {ta karor vermisti. Bu kararın ı ır se e e ır. 
•kk rnı ı müdafaa büdcesi tatbikatına goçilmıe ve sirketle Bundan baeka müttehit elekt 

•l1t1111ındaki be1anatını eiddetli rik Türk anomin eirketinin malı 
\ı varla k 1 re \ebliQnt yapılmıetır. olan Balıkesir. Elektrı·k Türk 
6•tıı 11 d ... oı~re.ı amıehr İlk olarak Bursa elektrik te " ıııtır k. Anomio eirketi malı olan Edirne 

llıı.ıA 11 "r . ı: sieatı hükumetce sRtın alınacak 
u u aıı l üt · gene müttehit anomio sirkeli 

''-ııu . . "18 m eouızler tır. Bu tesisatın sahibi bulunan malı olan Gazian\ep ve elek\rik 
ll11n t~Yic_e bilsinler ki Kızılordu Bursa Cer, ten9ir ve ktJvveı mu Türk auomin sirkeli malı olan 
''tn knık techiıatı Kültür ile harrike Türk anonim şirketine Mersin, gene bu eirketin malı 

•nılan 1 T k k '-reu IDaktadır ve askerin ce tebligat ıapılmıştır. o an e irdağ ele trik imtiyaz 
lllıta ,•e rnaharetli atıeı vatanı Bu muameleniu ifası ıçın ve tesisatının da hüidimetçe sa 
teıı .. ~arruı etme~e her kim . k tın alınması tekerrür etmie ve 

vtıır,.e k f • eır ·et umumi hayeli haziranın muameleye glrisilmietir. 
tıltnı6ı bir ka eaını Qarparak ye yirmisinde fevkalade bir toplantı Satın alınacak bu elektrik 

'4 unet teekil eder rapaonk ve şirket lmliyaz ve te eirketlerinden baııka lstanbul Ye 
lt" eıırıucat' . . -ı . . l üka " "''•iııi . e ıase enstıtu erı sısatın ı met tarafından satın dikule, Dolmabahçe ve KadıköJ 
lırcı1r 11 ıle Zotof da söz almıe alıomaeı ile &irketiıı feshi ve gazhaneleri ile lstanbul buag&-

hali tasfir~re konulmaeıua ka zı tesisatı da vardır. 

Roma a.a - Faeie\ fırkası · alkıelar arasında kabulden ııonra nin seçilecek bir her et tarafın 
ıeeekkülleriue mensup olan 70 Abdülhalik Henctu gösterilen to I dan zi7areti ve bir çelenk konul 
bin kadın ve genQ kız fnizmin veccühe tesekkür etmi~tir ( ması teklif edilmiş ve nlkıelar 

Bundan sonra nızamname arasında bu teklif müttefikan ka 
proğram dilek encümırnleri ile bul olunmuetur. Kongre çaream 
diger encümenleri seQimleri ya 

1 

ba günü (bugün) saat on beste 

kadıu kuvvetlerinin ilk toplantı 

sının 7apılmakta Olduğu Roma 
y.t gelmielerdir 

On bee bin kadın ve kız 

bu sabah Duçe hazır oldugu 
Via lmperoda bir geçit resmi 
7apmıelardır 

Millt kostümlerini vera üni 
forma geymie olan ve bazıları 

nın orauzlarında UUek bulunan 

bu kadın ve kızların sıkı saflar 
halinde yapmıe ~oldukları geQit 

bir saattan fazla eürmüetür 

GeQitten sonra Venedik mer 
danında Mueolininin şerefine 

bir nümayie rapılmıe ~e halk ta 

rafından alkışlanan DuQe, balko 
na oıkarak halka görünmüetür 

il 1939 lzmir enter 

1 naayonal Fuarı 
1 

bir milyon müşteri-

nin uğrağıdır. 
Mallarınızı şimdiden 
hazırlayınz. 

120 Aiustos - 20 Eylul 
;z;;a 

pılmıetır loplanmak üzere iQtimaına son 
Bunları milleakip verilen vermiştir 

Son-----
haberler 

-------- ·---·------------
Sovyetler Birliği büyük Elçi

liği Ankara Halkevinde bir 
Kitap sergisi açtı 

Ankara 20 a.a •Radrodan• -
Sovvetler birliA'i bü1ük elciliiti HalketindP. bir kitap ve artis 

tik foto~raflar sergisi açmıetır. Ser~i bir haziranda acılacak ve 
20 hazirana kadar deıram edecektir 

Yugoslavya hariciye nazırı 
Londraya gitti 

Ankara 20 a.a, "Radyodan• -
Yugoslavya ticaret nazırı Mondrara gelmtetir. 
Burada görüameJerde bulunmaktadır 
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Tuzaıı: \ SICA•T Ku·· L ı' çe~ircn: l ' Limanların 
1 

Hcnri [\.. Oc:lıbe 

~B:;m;o.rd,ı::::ıe .... u_xıııiıl __ , ___ ~~----=----Olc·ay 1 18 j ah l 
Milli Sefin , 

'1,ürk gençliğine sevgi ve 
selamları 

1 
GOney Yurdda 

-:-Folklör-

Atalar sözü -Oeyişet -----
- 2;l - Bu hususta esaslı - 21 -

Derliyen: Sait UğLlr lztirap içinde, daha doğrusu! kareısınds bile o, bu kadar güç tetkikler Y':lpılıyor 
sefalet icin1e o kaJar çok ıaea lük, bu kadar karıeıklık hisset 1 
d k

. t ı b' l 1 d h · · "'''h h · 'd' stanbul - Ank"ra "A Aıt 19 1.1 d · t · 1 d" T- k ım ı rnn ar ıze ıaya ı a R memıetı. ~,ı wyet, em cı~ ı, j k 
1 

M b b V " · - 1, ay ıs en rıca e mıe er ır. ur genç 
yakıııclnn, deh~ nyclı?lı~ olarak hem ikna edici bir kaç satırla kale~~:~i8

8 ;e~~leti~l: e~~rkl;e Genelik bayramı münasebetiyle liğinio bu kalbi arzusuna vasıta 
tammamızı temın etmıstır. ·mektubunu ikmal etmiş oldu. ! bili l d k. li 1 b" Bt~den TerbiyeRi Geı!el Direktör olmak bahtiyarlı~ına Jüks~k iti 

Çıkmaza düştQ. 
• Qorak yerde ot bi\meı. 

-D-
• Dü~üo evini bilmez de k• 

panın tan~ırtısına aider. 
ı t · h d · 

1 

sa er o r l man ıırm ıran ev 
s ı r a m e e r ı m Uzun sükOnetine, uzun ga1bube vel inştt edilmcled işi üzerinde lüitüoün Milli Şef ismet lnönüoe madımızla mazhar olmaktan mü 

beni d i!?leyiniz, yalmı sizin na tine rağmen, kızının istikbali temaslara başlamıştır. gençliğin bağlılık ve tazimatını 1 tevellit şükranlarımı arzederek 
de\inizi di'ışünüııoruın. Bu ~ene mevzuubahis olurken ldkayt ka) Limansızlık yUzllnden tleri ar zeden telgrn fı ile Reisicumhur' saygı ile ellerinizden öperim 

• Dervie derviei tekkede. hll 
cı hacıyı mekkede buluroıUf 

• Dam yanarsa cihan da y• sizi meeut edemez hayır.· Beni ı f d · ı lnmıyacağıo ı bildiriyor. Kızına gelen bir çok müessif kazaların ara ın au ren eu cevabı aeağı aziz Ştıfim. 
dinle Nı kol: :r.anneıti~inden daha b b fk · k' ı 1 da dercediyoruz: fazla bir se.vgim, hir sefkatim a a ee atı uren ım~eye hak biran evve önUne geç\lmesl 1için Beden Terbiyesi Genel 
ver saua. Sende bunu anladın. oeriyor. Yalnız mutahık kalama ioşuata derhal başlanması tskar Büyük ve Sayın Ştıfimiz, 
Eminim yanılmıyorum dağilmı? dıkları bir noktayı oounla bera 1 rUr etmlşlir. Gençlik ve spor bayramı ve Direktörü Tiiıngeneral 

nar. 
• Domuzdan toklu mu doQ•' 

Seni ilk gördüğüm zaman, bu ber münakaşa etmek arzusunu ı . Bilhassa .ilk olıuak Karadeniz silesile be~eo teı·biyesi ve spor Oomil Taner 
iıdivnca kareı sende bir nef, et izhar edifordu. Bıtaraf bir yerde hmıınlarının ıoşttsı ve ıslAhı dnşo hareketlerı tezahürü yaparak ne: MfLLt ŞEFiN CEVVBI ~ 

• Delik tas yerde ka•nıaZ· 
• Döv döv kara su. 
• Dag- çalısız olmaz, yol delİ 

siz olmaz. duymuştum te bunlar senin ha mesela aza buluodu~u Ünyon nü mektedl.r. . \ee içinde hu günü kutlulamak 1 . 
f'i ı T b li ı d t j idman bayramında e çl 1 

kiki hisleriodi Nikol. Mevcudiye Euteraliye klübünde buluemu· I am ır man aşa e ılem · için yurdun her taratındıı mey . . .. . g n 
1 

• Det1eyi yardan atan bir tıı 
tam ot. timizin çok derinliklerinden ge 

1 
k d' . . d' d yen yerlerde muvakkat birer li danlara toplanmıa 01 b- t~ 1 ~ın bıze gosterdığı manzara bu 

1 
armı en ıeıne rıca e ıyor u. 1 k v an u un • . . . 

len bu h si ere inanmamız 11\zım Muhattabının pek kalem kağıtla 1 ~ez~y~:ıpe~lttcad"zg~~ eoslıısen Etae~\1'1 Türk gençleri ve &porcuları yor. ~u~ ıçın. kıvanç ~e- .yarın i~ın 
onlar esrarengiz antenlere ben ~ • 1 • u un an r s d f d 1 1 k - l umıt ve ıataç verıoıdır. Bu güzel 

* Da~dan inme 7örülc tı• 
erik bilir ne korult. 

zer bizi bir "Ok tehlikelerden atakkadlarf olamıyacağını dueune· gibi yerlere de mendirekler ya· a ay a ı oma uzere her em lı 1 d d l b·t • -
" re te e on numarasını Hava ei · ı ri cand an bağlılıkla yapacakta aşarı ar an ° ap u un dunya 

muh&fazn etme~e çalıeır. Baua . . l t P~ mak su!etlyle gemilerin sığına d ·ç 1 . .1 rı da kuvvetin ve civanmertli,...io 
. . t . . . mesını unu mamış ı. bıleceklerı yerler vücuda getirile na an ı mıe er ve ıs\enı en za " 

Damhya damlıya göl oıor· 
• Düeenin dostu olmaz, d6f 

ıoan Nıkol. stıkbalını tehdit' . .. .. do~ ,T
0

. caktir. Bül"n liman reı'sliklerlnden manda istenilen verde bütün remzi olan asil Türk gençli~ini 
eden gOrüllülerdan uzaklae. Bıraz eon:a moeyo .. , u • 

_ Size teeekkür ederim mös rua telefonda . f Hmenllıırının ıslbdı için projeler maddi, mane9i 9arlıklarını ve ve onu severek idare edenle 

rö, eize itimadım yok. AllAha c - Mösyö Lanje zatıaliniı istenmiştir. Bu projeler tetkik edl hayatlarını yüce şefimizin tek ri takdir ve muhabbetle tebrik 

de g ör . 

• Deliksiz düşmanın oısuı>· 
• Düeen olma1ıoca iş 01111•• 

ıemarJadık. misiniz '? lerek bu ıslAhata bemen bn yıl emrine hszır bulunduklarını ar ederim. 

Her eer mahvoldu . Hskaret c - Evet efendim. içinde başlanııcaktır. zetmeğe vasıta olmaklıgımı ben İsmet İnfüi 

• Düsman kazıkta gerek· 
• Dipsiz kiler boş anbar 
• Düeman düemana metlıl1 

okumaz. görmüe bir prensesin g1Jrur hid c - Ben Yılber dö Norua İnşaat projeleri hazır olan 

k b N 1 Oh 
, ff d . . Mersin, lzmir, Zonguldak, Ere~li Adanada feci bir 

cinayet oldu 
~--~~~~~--~--~-

detile genç ız abasının yaşlı ası sınıı . . a e arsınız c.e . . ive Trabıon limanlıırının inş1'sına 
bakıelarına tıhemmiyet vermiye earetımı mektubunuzu aldım. kısa bl za ı i d b 1 k 

ı . r man ç o e aş amıca 

rek uzak loetı. rısıının rıkkat hislerini tahcık tır. 
Piyer lJanje büyük teessür edici bir ifade doğrusu. Bu mt• Çstıılağzında yapılacak bUyUk 

ve ümitsizliA'i içinde karanlık, selenin artık sizi alakadar etmi- · modern llmun için fnglliz muben 
hazin bas salonunda vine yalnız ıeceğini zannediyordum. Sizden dislerl .,akında çalışmalara başlı 

Ankara 
Radyosunda 

bugiinkü profraf11 
kalmıetı. Onun için huırlanan avdet ettiıti zaman Nikolu pek yttcaklardır. 
bu ö~le ziyafeti, onun için topla sinirli buldum. Ne ise emriniz- Aynı zamımda Karabük de· 

Kim~ager A.hmed Rıza Tnrkiy;'R.dy:difi;.yo• 
tılmıe çiçekler. onda alaka uyan do'fim. mir çelik fabrikahmoın bir ihraç 
dırmak için düşünülen bütün in J c - Teşekkür ederim, Bu iskelesi olacağı için Qatalağzı 11 · 
celikler, onu cezbetmek, onun aksam klüpte saat altıda bulu mııoı inşaatı mubt1kkak surette 
düeüncelarine, kalbine hakim ol 1 salım efendim olmaz mı? Bahce kısa blr zamanda buşlıyııcaktır. 

ışçen VllfU ld ll ıpostafarı, Türkiye Radyo•d 
Ankara Radyosu. 

Adana - Enelki gece şeh . - Vuruldum . . ölüyorum 1 DALGA UZUNLU~U 

mak için yapılan bu fedakarlık t de beraber gezmi0 oluruz. ık,lmunba 12 mil1Y0~ 1.Urak harca l nacıı ve u p!!ra ngı ız redisfn 

rimiz<le çok feci ~ir. ~inafet o~ diyebilmie ve ancak on dakika ı' 1639 m. 183 Kes. 120 1'~ 
mastur. Memleketıınızıo değerlı yaşamıştir. l'' A Q 19 74 K ~· 
gençlerinden kimyager Ahmet _ . _ • · · • m, 15195 c 

lar bosa gitmieti demek. Raşka I c - Kabul, bende Enterali· den sartedllecek tlr. 
ları tarafından islenmiş olad bu jeuiu azalarıodanım. Bu telefon 

Rıza lecen sabaha karşı evinde Bunun uzerıne derhal mud 20 Kvv. T. A. P. 31,70 "' 
öldürü\müstür. deiumumili~e ~e polise haber ve 94.65 Kes. 20 Kvv • • 

soğuk, ka~·deız heykele hayal muhaberesin~ Piyer Larıje acı 
vermek için uğraemanın ne faf ı acı güler. c Emrinizdeyim > Sü 
dası olabilirdı? O bu çehre hnt İzan Lanjenin ihanetini keefet· 
larında, bu h islerde kendisinden 

1 
\iği gün mösyö dö Norua tarafın 

hiç bir parça bulamamıştı. En den kendisine yazılmıe ayni 

iyisi mücadeleden çekilecek, ye camleyi derhal hatırladı. Onu 
niden yaratmakiRtediği bu baba bidayette öldürmek istemiş, son 
şefkatiuiıı saadetinden uzakla~tı ra bütün iııtikam hislerini ter 

racaktı! Uzıık sarkın yalnız.ıssız ketmişti. insan, yıkılan hayatı 
he.yatının alıetığı adetlerine tek nın sonra acılarının intikamını 
rar avdet edecekti. bir başkasından alacak olsa bile 

Fakat 1 Nikolun mukavamet neye yarar. lete simdi hayalın 
kuvvetiııı bile kendisi ha, rlamıe 
değilmisdi? Nikolıın muhalefet .. 
göstermesine müstahaktı. Onu 

bütün acılarını kendisine yudum 

yudum i~irmis olan rakibile kar 
şılaeacaktı. Bir gün yine hasta 
nede, nekabat günlerindeydi. 

Sevdiği hastabakıcısını bekledi~i 
itıiham e tmekte pek kolaydı. Bil 
basının mazideki harekatını bil 
mivorduki. Kızını. mücrim olan dakikalar, okudu~u bir romanın 
annesine hangi sebeplerin tah lı bir fıkrasını hatırlıyor. Romanın 
tesirinde bıraktığını bilmiyor. ismi Sakirı koca idi. Eu iri ar 
Nede sükOt etmi$ti'? Neden ka ı kadaşı tarafından aldatılmıe olan 
rısını ittiham etmemişti? Onun koca, rakibine bir kahvede ren· 
bu eahsi menfaatlere karsı kafd devu veriyor. Asık gayet heye 
sızlığı onu izrar etmekten baeka cansız daveti kabul ediyor. Mü· 

nere yarıyordu. Kızını te akin nakasaları o kadar kıymetini 
edememişti. Kızı: bu tabir onun kaybediforduki aralarında biri 

dudaklarından o kadar tatlı bir diılarine: 

ahenkle akııorki. Hayır, hayır c Ne rapmak fikrindeainiz?t 
Nikola darılmadı, ona karsı kal Beriki: cBende size soracak 

bi kırılmadı. Annesinden eüpbe tım.> Piyer henüz bu kadar al 
etmesini de ooa öğretmiyecakti. çalmamıst1r. Yalnız halefile olen 

Cesaretini kırm1racak bekli1ecak bu randevu onu, ruhunun Qok 
Servetini kflzanmak için seneler derinlerinde üzüyor hırpalıyor 

ce miicadele etmieti, şimdide ha du. Uygunsuz vazi7etlerin me 
ratının en mukaddes gayesi şum akib~\lerinden biriside mu 

olan babalık aekının önüne çı- hakkak hu olacak, Bir daha kar 
kan arızıı!ardan çekinmirecekti. şı karşıya ge\miyeceklerioi zan 

Şimdi en mühim iş izdivacı neden insanları yakınlaştıreo 

geri bırakmak. sonra tamamile sebepler doğuyor. Zevcin vazi 
mani olmak. Nikolun bütün te· yeti, fedakdrlık vaziyetidir. Fd 
vidlerine ra~men nieanlıeına kar kat burada iki koca var. ls9eçte 
eı hiç bir sevgisi olmadııtı belli. üçüne, dördüne avni masada te 
Evden uzaklaşmak için 09ıen~ek sadüf ettiğini pek aıa hahrlı 
. . B d k yordu • 
ıs,ıyor. u ev e artı oturamaz Piyer Lanje rakibinden ev 
raeıyam ı oldu.Sebebi nedir?Sü 901 klübe gelmişti. On bes se
zan ifsa etmek istemedi. O halde neden sonra eilAh arkadaşını ta 
mösıö dö Noruan müracaat e t oımaml!k ihtimaline mebni kont 
mesi !Azım . Bütün nefret ve ki 
nine karşı hakikatı anlamak icin 
rakibine müracaat edecekti, Kı
zını kurtarabilecek regane çare. 

Silah arkada~ı 
Pi1 er Laoje, kont dö Norua 

va mektupla müracRat etmek 
İQİD uzun buhranlar geçirdi. le · 
lerine ait en mühim mektupların 

dö Noruanın tesrifini kendisine 
haber vermelerini tenbih etmişti. 
Onu beklerken, bu eski eiliih ar 
kadaeının seklini tecessüm eltir 
meğe u~rııeıyor, onun küstah 
kahkahasından baska, sık bir 
erkek olduAunu hatırlıyabili · 

yordu Ayni yaşta olduklarını bi· 

lirordu. 
- Sonu var -

Tarsus i~man Yur~u • Ana· 1 
rilmie müddeiumumi Ahm~t Tev 

Oinayct nasıl oldu~ fık ve baemüddeiumumi muavini Çarşamba 31/5/1939 
na Seyhan Spor o .. R a l ö~leden Şeref Gökmen vaka mahalline 12,30 ProQ'ram 

sonra :v~~de~zQık::mn '"' ve ak 1 k bk k 12,35 Türk müziği 1. OsOJ,ıı 
8 b k l 

v ge ere ta i ata baelamıslardır b · h "• 

era ere aldı ar ,. e vın üzzam peerevi 2· M, v 
• şama kadar bahçesinde meegul Vaka mahallinde ge" vakte ka 

111 

1 " !alettin paşaıım hüzzam e•r~· 
Pazar gUoU Adana Seyhan ı olmuşlur. Akşamda evinde _ k~l dar devam eden tahkikattan son (Kerem e'fle mestane) 3. Hüıı•OI 

;~or kulUbU birinci takımı Tarsus mıe v~ saat ona kadar kuçuk ra Ahmet Rıza lşc~nin naeı şarkı (Qıkar JÜcelerden} • · J) 
man yurdlle iki bini mü yeğenı beraber ot_urmuşlardır. 1 Otopsi 'f&pılmak. üzere Morga mini!l .<Yeter hicranlı iÖzle) 6: 

tecavlz bir seyirci önünde karşı- Bu saattan sonra yığenl kareıda. nokledilınietir. Şımdiye kadar ya Leınının (Son aşkını cana) 6 
leştılar. ı ~ bulunan evlerine dönmüs ve Rı j pılan ıahkikattan cina7etin eebe · T~keim, _7·_ Balk türküsü (fOrÖ 

Oyunun birinci haftayımı Tar za leçen evde yalnız kalmıştır. ! bi hırsızlık görülmektedir. dılber 7uru) 8 halk türk0' 
sus takımının mahsus bir hakimi y 

1 
b h 1 • (Demirciler demir) 

yeti altındtt ve 2 . o gibi blr Us · a nız a çede bahçıvanı sat. Sabahlayın erkenden rapı ti· 
tııntukle sona erdi. maktadır. Saat üçe doğru bir' lan feci Cin ı:ı ret haberi şehrimiz ajan!3~~t!!~~lj~kh!b!:1~~i at• 

ikinci haftayım başladığı va denbire bir ses esitiliyor. Ve Ah de derin bir t~eeeür uyand1rmıe 13,15 14 Müzik (RiyaeeuotJll' 

kit Seyhanlıların takımlarınd" 4 met R z 1 b h d b 1 h b t erl y 1 a şçen a çe e u u tır, Ahmet Rıza !ecen uzun yıl ur andosu eef hean KünO 
kişiyi değiştlrdlkleri ve saba ya· nan hizmetçisine bağırıyor, hır lar erk k v k r 1 . d "11. I 1· G Gesesee (mars) 2- PoPP~ 
baocılığmı da gidererek muttarit sız var yetis! l 

1
\ e ız ıse1 erkın ° .

05 
(Endülüs valeı) 3 Flotov (M•r 

bir tempo ile oyuna başladılar. re men ı yapmış, ca ış an, mu&e h ) O . . Ob Bu sese uyanan hizmetçi a peretının uvertürü 4· -.. ı 
Oyun ber iki tarafın canlı hU eebbie ve deQerli bir mektep Slver (La belle au boie dorıJJV" 

cavap veriyor gelıyorum! cumlım arasında <:>eybanında bu hocası idi. Kendisinin böyle men operetinden selekeyon 
b ft d k Bu sıraclll bir tabanca patlı a ayım a çı armağa muvaffak fur bir cinayete kurban gitmesi 18,30 Proğram ) 
old "' ' ki 11 b b yor ve bekçi an ahları kendisin l8 35 ı•r UesU ı go e era ere bir va· sayısı çok fayla olau do~tıannı , Müzik (Neşeli plAk 
zlyette nihayete ermiştir, de ol:.n kapuyu açmak lızere büyük bir acıya düeürmüatür. 19,00 Konuşma 

koşuyor .• Bu müddet zarfında v 19 J ıı' ÔJüce AllAhtan rahmel dı'. ,15 Türk müziği (Fası 
polis ve bekçiler de yetiemişler J • veti) 1 
dir. İçeriye girildiQ'i zaman Ah ler eşi mebusumuz Bayan Şem 20,00 Memleket saat ayır 
met .Rıza leçen merdivene da sa fsçenin ve ailesinin acıların ajana ve meteoroloji bJtberıeri b 
1aıımış ve inler bir halde bulu da bütün kalbimizle ortak olu 20,15 Türk mılzi~i 1· }f• 

Milli Müdafaa vekilleti tara- nuyor. Yalnız : ..,. uz • mur peere9i 2· Şeref lncUiı>1~ 
tından elçilikler vasıtasile doğ- mahur şarkı (Alamam doıro•) 
rodan doğrura fabrikalarında Belediye encümeni . Tı··ırkı· ye 3· Dedenin mahur earkı (S•"' 
mübarae edilen ~e tarife kanu- j , ~· 35 L l IAyikm1; 4· Klarnet &atıimi 
nunun dördüncü maddesinin ıe eına,-ı ceza an- lttı" Lakı aranılan kuv ol' 1 j Kılrdili hicaıkAr earkı (Aek1 

dinci fıkrası mucibince muaf ola d J rJI 
rak idbal edilmekte bulunan ır r. Oetfi bir memleket dolan sineme) 6· KOrdili hi ill 
si14h ve harp techizatında güm f .. Şehrimiz belediye encUmeni kAr saz samaisi 7· Artalci'1 ~ 
.k . • . . . Sılıfke, Yeni cadde, Mezarlık cıtd oldu evio earkı (AekınJa harap 01

6
.,. 

ru res_mı ve akdı ındırım . mev 1 deleri Uzerlnde görünUşU çirkin ) ,ı, zuubahıs olmadığından ve bedel 1 buğ tahta baraka ve benz rleri · p . ( Qumu 8 Yesari Asımın e ) 
tediyesi bakımından meneeiodejlnln 'yıktırılmasına ksrar veermlş t . arıe, a.~.) P EpoQue gaze şarkı (Benim ökıüz benlilio>

6
', 

de tereddüt edilemiyeceğinden ve faaliyete geçmiştir. j esı .. ~~r~1:::. 'te illere, Polonya, 9 Halk türküsü (Ell iÖzıerill 
dolayı mense şehadetoamaei ara Bu suretle buralardaki gayri Romanya RuEy: Türkiye ve Yu kurban) 10· Sarı kord~IA 
nı1aıamaeı üzerine Maliye veka · sıhhi yapılar ort~dan kaldırılmış 1 

nanietan:' iste 'Aı~nany anın ve 21,00 Haftah post~ kulU~~ııı 
!etinden alQkalı vekAletlere bil- olacak zıımanda fena manzaralar ltalyanıo her türlü taarruzuna 12,15 Esham, tah9ılU, fi 
dirilmiş olduQundan "badema bu yok edilmiş bulunacaktır. 1 kareı koymaya muktedir bir blok JO ·nukut ve ziraat borsaıı) 
kabil eevadan menee eehadetna Hug'"' ve Larakalar yıktırılıyor Türkirenin bu bloka iltiba vat 
meei aranılmı1acakt1r. U • ' kı ~lm_anya 99 ltalya ioin deh· 

21
•
25 Neş~li plAk~ar 89ır' 

Belediye encDmenl belediye 1 eeth bır dar~e olmustur. Türkler 21,l? Müzık (Küçuk ork ctı• 
f unus, memleketi· tallmatn11meslne aykırı bereket j menfaatlerinıo nerede olduğunu Sef Necıp Aekın) 1• Beoket ,., 

_, l eden otuz beş esnufı mubteltf ce ı anlamışlar -'~ bu_ su_retle sulh bahar -melodi 2· Demers•
8

0) ~ 
mizaen ma istiyor• zalarla cezalandırmıştır. davasına muhım bır bızmeHe bu . (Aranjuez de bir ba1ram) ,. ~fjl 

Tunuslu bir firma memleke\i ./ı a ·ı f 1 lunmuelardır. E~or Almanya ve 1 0 (Serenat 5 Paul Linoke (0
11
,, 

mizio ihraca\ maddelerini Tu· apony l e yapı a- , ltalya harp açacak olurlarsa bu 1 ~iv atlarda marş 6 J. strs&J. 

nuata tanıtmak ve süru·mu·nü te cak anlaşma 1 harbi kazanm!k !htimalleri kati (Arf t h t ( 1 ) 7. Ch0"1 ı> " 
1 
yen )'Oktur. Turkıye, Türk mille 1 

18 ay~ ı _v~. B 

min etmek gaf.esile tüccarları- Japonya ile aramızda mer'i tinin ağladığı Kemal A•atürk ' (Noturoe · mı_ ~ınor) . ) pl· 
mızla münasebete girişmek arzu 1937 tıtrihli Ticaret anlaemasıoın gibi bir dt\hınin verdiği hamle j 22,30 Muzık <.Melodılerbırletf 
sunu izhar etmie bulunduğun · yenilestirilmesi için rakında ikı lı le yirmi seneden daha az bir 23,00 _Son nıans ha 
dan kevfiyet Türkofie tarafından hükumet murahhasları arasında zaman içinde ittifakı aranılan t ve yarınkı pro~r.aın d) pi 
aJQkahlara bildirilmiştir. müzukirata baelaoace.ktır. kunetli bir memleket olmueturi 2315 24 Muzık (cazbail 
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L A N 1 1 " a n 
liliyet ~aimi encümınin~an Vilayet Daimi Encümenim~en 

Alın•cak yiyeqelı, içecek, yakacafın Alınacak yiyeceğin, içeceğin, yakacağın 

Miktarı Muhammen fiatı Tutarı Muvakkat teminatı S, ~o. 
NEVİ lllKTART llUHAKllD PUTI TUt'ARI Jılunkkaı 

Nev'i 
Kilo Lira Kuruş s. L. Kuruş Lira Kuruş 

KlLO SANTill LİRA 
Teminat * * * * Ekmek 10,000 9 noo 67.50 L. KURUŞ, J[. Lira K. 

1 . 
Kadı zade Pirinci * • * le Peksimet 5Q 17 50 8,75 6ü 

2: 1000 25, ()() 250, 00 18, 75 * * * * Un 100 10 50 10,öO 79 
3 . Silifke sade yağı erinmiş 300 1, 00, 00 300, 00 22, 50 * * * * İrmik ıoo 18 18 ı ,!'l;i 

4 : Cekilmiş Tuz 150 5, 00 7, so O, 56 * * * * Makarna :>oo 2:1 115 8,()3 
Milas Sabunu 250 35, ()() 87, 50 6, 56 * * * * Şehriye 100 2" 23 1,73 s: ·> 
Kuru Fasulya 150 20, ()() 30, 00 2, 25 ı Kesme şeker 15,00 30 450 :n,7:> 

6 : İnce ÇQrbılık Mercimek 100 10, 00 10, 00 O, 75 
1 Erimit sade yağ 550 HO 495 37,02 

7. 100 40 40 3 
Yemeklik Mercimek 250 10, 00 25, 00 1, 1 Zeytin vağı 

8: 88 1 Kadı zade pirinci 2,000 24 480 36 
9. 4. Yıldız Makarna 200 23, 00 4'6, 00 3. 45 Çekilmiş tuz 400 Ü 24 1,80 
ıo : Domates Salçası 100 35, 00 35, ()() 2. 63 1 Beyaz milis sabunu 1,000 29 290 21 ,75 

11 : Harrnan:Çayı 5 3, 5o, 00 17, 50 J' 31 j Kuru f asulya 500 20 ıoo 7,50 

12: 4. Yıldız Şehriye 25 20, 00 5, 00 O, 38 , Kuru novhut 500 s 40 3 
ı Kuru sogan uoo 10 oo 4,.10 

13 ~ Alpullu Kesme Şeker 350 31, 00 108, 50 8. 14 1 Domates salçasİ :rno ::J!) 105 7,88 
ı4. Batum Gazyağı 150 Lit. 18, 00 27, 00 2. 03 1 Çay zebebi 15 3 :30 ;)\,5Q 3,86 

ıs : 4. Yıldız Un 150 12, 00 18, 00 ı' 35 İKoyun et 6.000 35 2100 157,50 

16 : Kuru Soğan 300 121 00 36, 00 2, 70 lnek ıütü 4,ooo 12 50 500 37,50 

il : Patates 300 15, ()() 45, ()() 3, 38 ! tnek yoğurdu 4,000 12 50 500 37,50 

ıa : Zeytin yağ 75 38, 00 28, 00 2, 10
1 tfoıaflık çekirdeksiz 

300 2:3 G9 5,18 
Nohut 00 ı Uzilm 

19 : 100 10, JO, 00 O, 75 
1 
Pirinç unu 100 :35 35 2,63 

4l : Kok Kömürü 2500(f 3, 20 800, ()() 60, 00 Patates 2,0QO 7 140 10,50 
2 . Kırılmış Odun 15000 ı, 50 225, ()() 16, 88 1 Nişe 100 21 21 1,5g l. 

Koyun Eti - - 00 ' Dane mercimek 200 ıo 20 1,50 ~: 2500 32, 00 800, 00 60, 

23 : İnek Sütü 600 10, ()() 60, 00 4. 50 , Çorbalık mercimek 200 s 16 1,20 
İnek Yoğurdu !Kepek 2,VOo 1 f 0 :ıo 2,25 

~: 600 10, 00 60, • OJ 4. 5 Maden kömürü (kok) 60.000 9 70 Hi20 121,50 
4. Yıldız Ekmek 

.. 
2s : 6000 9, 00 540, 00 40. 50 ; Udun kömürü 5,000 4 200 15 
(6; Yerli Bulgur 500 10, 00 50, 00 3. 75 10dun 10,000 1 !iO 150 11,25 

Kuru Üzüm 25 20, 00 5, 00 o. 38

1 

Biltum gazı GO teneke 260 130 9,7;; 
Benzin 20 ,, 280 57 4,28 

3626 ()() 

lttt\' k Tarsus .Memleket Hastanesinin 939 mali yılına ait cinsi , miktarı tahmin bedeli , 
taçla~ ht tenuoat tutarları yukarıya .. Y.~zılan ( 26 ) kalem yiyece~ , içec~k , yakacak ihti
Vita 1 15 :--- 6 - 939 Perşemb~ gunu saat ( 10) da ayrı ayrı ıhale edılmek üzere İçel 

Yet Daımi Encümenince açık eksiltmeye konulmuşdur. 

Mersin memleket hastanesinin 939 mali yılma ait cinsi, mikta rı 
tahmin bed.-li, muvakkat L'!nıinat tutarla rı yuk a rıya ya zıl an ( 32 ) kalem 
yi y• c~k, iç~cr,~, ya k<ıca k i htiy <iÇlan ı 5-6-939 perşembe ~ ii n ii saat ( ı O ) da 
3)' rı ayrı ihale edilmek iiıere İçel Vilflyet daimi e nciinıe n ile :.l ÇJk eksil t
meye konulmu~tur. ~iin ~ b Ta.liplerin şartnameyi girmek üzere şözü geçın daimi Encümen Kalemine ve ihale 

~ı Saat da mezkôr Encümene baş vurmaları ilrut olunur. T.aliplerin şartnameyi görnı~k üzere sözü g t> Çtlll daimi enclimen 
kalemine ve ıhale günü belli saatla da mezkür e rıciimene baş vurmaları 

ilAn· olunur. 
1 L A H 

Yi~yet Daimi Encümeninden 
Alınacak yiyecek, içecPğin. yakaeağın 

\ 

8.~ 
~ 

Miktarı 
kilo 

Muhammin fiatı 
Ura kuruş S. 

Tutarı 
Lira Kuruş 

l ~ ---------
2 ilmek 3600 12 50 450 
a lCoyun eti 2000 38 7 60 

4 Pirine; 1500 22 50 33 7 5o 
5 Sade Yağ '200 90 180 
8 l'uı 2 oo 6 1 ~ 
, lruru so~ın 400 10 40 
8 Ituru faeulya 400 15 60 
& ~hk şehriye lo 30 3 

lo Quıgur 500 10 50 
'\\ ~Obut f>O 10 5 
j2 Oorbalık mercimek f> 10 O 50 
J3 Çay 5 350 17 5o 
ı. ltearne şeker 400 36 114 
lS Çekirdeksiz kuru kaysı 5 60 3 
1" lCuru O~m 5 15 o 75 
17 1-tu~, sabunu 400 40 l 60 

la r•latea 5 00 8 40 

)~ l'-k, •OtU 3500 10 250 
~ ;ek Yöturdu 3500 lo 5o 367 5o 't dun 10000 o 60 60 
'~ :eşe klSmOrO 500 3 lôo 
'a •den kômllrO 3•>oo 3 2o 96 
~( Gaz Y•iı 500 19 95 
~~ ~Ytun ya~1 2 f> 4o 1 o 
~6 ~ tnatea aalçaıı 7 o 4o 2 8 
~) 1/kerna 2o 25 5 

•tnon t~u 5 120 6 

MYvakkat tem inat 
Lira kuruş 

25 
13 
o 
3 
4 
o 
3 
o 
o 

, 1 
ıo 

o 
o 

12 
3 

26 
2'l 
. 4 
11 
72 
6 
o 
2 
o 
o 

75 

31 
5o 
9o 

5o 
23 
'15 
38 

4 
31 
81 
23 
6 

25 
56 
5o 
25 

3 
75 
ıo 

38 
45 

~·ı bett~ı: lfke nıeruleket hastanesinin 939 mali yıhna ait cinsi miktarı tahmin 
),~Qea~ll~v~kkaı teminat tutarları yukarıya yazılan 27 kalem yiyecek, içPeek 
'dllrtıtık .~btıyaçları 1 {> 6-939 per,embe günü saaaL lo da ayrı ayrı Tiıale 

1' uzere içel vih\yet daimi enciimenince açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ ~liJll . 
~ \'e . erın şartnameyi görmek 
Gı,•hale günü belli saatte da 

• 

üzere sözü geçen daimi encümen kalemı 
mezkur encünıene baş vurmaları ilAn 

31-4- 9-14 

1 L A N 
Silifke Jan~arma. Er Okulu Komutanhğm~an 

Mnhammeo Muvakkat Beher Eksiltmenin yapılacağı 
Miktarı bedeli tem inat miktarı Kilosu gün ve saat 

Erzakın Cinai Kilo Gr. Lira K. Lira K. Kuruş S. Saat 

Erim it sade yağ 4500 OCıO ;~712 50 278 44 82 50 7 /ü/ 939 Çarşamba S de 
Sığır eti 30000 000 :l600 00 270 00 12 00 > > 9 > 
beyaz peynirEdiroe 2500 000 1375 00 103 12 55 00 > > 10 > 
Fuçu zeytini 2500 000 837 50 ü2 sı 38 50 )) » 11 > 
Çıpı m1rka ma-

karna 4500 000 1057 50 79 :u 23 50 > > 14 > 
İyi sabun 3200 000 1120 00 ' 4: 00 35 00 > > 15 > 
Kuru üzüm 6000 000 780 00 58 50 l :l 00 > > Hi > 

Arpa 12000 000 420 00 31 50 3 50 > > 17 > 

1 - Silifke J. Okulunun yokarıda cios ve ıuiktarı yazılı sekiz kalem nıevaddi 
iaşesi bir· senelik olarak 24-5-939 dan itibaren ( lf>) giin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

:! _ Eksiltmenin hangi gün ve saalta yapılacağı kar~ılarmda gösterilmiştir. 

3 - Eksiltmeye konulan mevaddı İCIŞenin evsafı, nümuneleri v•~ teslinı şart
ları okul komutanhğındadır.. isteyenlere şartnameler bedelsiz olarak 
verilir. 

4 _ Eksiltmeye konulan mevaddı iaşenin cins ve miktarı ve muhamnıen be-
l delleri ile muvakkat ten1inat miktarları karşıl~rında gösterilmiştir. 

( 5 - Eksili meye iştirak edeceklerin yok arıda gö~terilen mu vakk al teminatla
rmı eksiltmeden önce nıalsandığına y~tırılarak alacakları mak 
buz veya Banka mektupları ile kanuni iknıuetkahını gösterir tasdikli ve 
ya ticaret odasmda kayıtlı bulunduklarına dair vesikalarm eksiltmeye 
başlamadan önce komsiyona vermeleri ilan olunur. 28-JJ.3-6 

r-Doktor Nazım Ünsal 1 
yoğurt Pazarı Caddesinde 

Hastalarını Pazardan matla her gün sabah 8- 12 ye akşam 15 - 19 a 

• ..... -.ııtı ........ ....-...-- kadar kabul eder -------· 
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Oç mühim ilan ı i LA H 1 l AN 
ı Sac 

" 
olur. Tuvaleti 
75 k. dır. 

Losionn: "uçların sukulun ı P aııi\ 
teshil •'der. KflJWği gid.-rir. Fiatı 

. ~ersin Orman mü~ürlüöünden : ı Meisin Bela~iye Riyasetin~en 

... ~~ 1 J~~=~!:~ta~~~~~i 1

1 

Senelik icar b1>ddi 40 lira tahmin edil~; 
ı -- Diş suyu : cliş tıtleri ni tak vi)·e ~dip diş 

ı~ri tewizler ve lPsbit f> ıier. Fi:ltı 50 k. dır. 

Kental Cımd K. istasyon civarwd·tki ars.tıia kır kahvesi ya P1~ 1~1 
445~ .Karı~~k. odun . 10 _ .. liiz11re açık artıroll sun~tile kiraytt veriltl.cekUI· t 

ö - Koltuk altı ve a5ak terlt>ın~sine mani 
olur latif rayılıalı yağlı kr~nı. Fiall 50 k. dır. 

ı - ıçPI vılay~ımırı ~1t· r~111 kaztstnın sıraç koyu Talip olanların 3 li ra muvakkat lenıin'ıl oıU 
cıvarında alişadı merlt>k oı·ma11ından yukar b .1 "' · .. l 5 d beledh'J 
l 1 k d k uzı e 2•6-939 uum:ı gunu saa ı e , ·. 
ta 'azı ı {4454) kental karışı o un acı d . . d 1 ı . · k . .. •llat el · . • aıresın ~ lop arıaca~ omısyona ruuracc. 

Ülğen ıtıri yat mağazaswda bulu nuı·iar. 
3-3 

arLn·m~ ıle satışa çık ~ırıluııştır. . . , 31 
2 · Beher kentalının ıuuhammen bf.deli 10 ku- melerı ılan oJunur. 19 - 23- 27 -

ru~tur. 

özne yaylasın~a en güzel mevkide satıhk arsa ;) - Şart11ame \ie •uu~av.-lt>nanıe P"<•jelerirıi gör
uı~k istt>yeulerin ı\lersi ıı Ormarı bölge şefli
gine nıÜra(•aatları 

Götnt• ya~Jaswııı n ezarlık nıevkiinde tücc.ır Er
di.) i 1uslafa evinin şimalinde laluuiıwu dört d~
kar tarla satılıktır. Talip olanlar ~tersinde bakkal 4 
T arsu lu A hıM~de, t;öznedt~ kall\· ~ci Salahaddin+> 
miiracaa t l a rı . 5 
--------------------------------------- s i. l A N 

Satış ıo·6-939 Cunıarttısi güuü saat ıO da 
~lersin Orman binasında yapılacaktır. 

-- lluvakk~l lt101inatı (34) liaadır. 
·- Taliplerin şartwHuede y~ızıh v.-s!kalan getir 
· nıeleri Jaıınıd ı r. 27 .al-4-9 

Aslan köy muhtarhğmdan i l A N 
Düiikfı11 110. içel vakıflar müdürlüğünden: 

67 Yeni cami civcu·ında bulunan depolarrn tadilen 
68 lokanta lıalirıe ifrağı açık eksiltme suretile yaplıfl-

153 lacaktır. 
154 keşif bedeli 6945 lira 73 k uroştn r. 
155 muvakkat teınin :ı l 520 lira 92 kuruştur .• 
1
5

6 eksiltme rnliddf>ti 23 5-939 giiniinden itibaren 15 

Y k d ı · 1 l"kkA 1 1 · .. glindtit'. ihal(-\si 6 6 939 salı günii saal onda icra 
o arı a nıuuara arı yazı ı ' u an ara ıçerısı k 1 kt 

b 
.. . 

1
. .... . 

1 
.. .. d . ı 11 w ca · ı r. 

<.ı~n) n~etre nınrah aı gft~.'Ş -~gınt .P. or~.uu e cesım Ro işi y.ıpnıağa istekli olanlar 2490 sayılı kanurı 
sögul :lga cına nıerbnl buyuk hır koşk ~ah veye da yJzıh \'esuıkle remiırnl ile ve ~ksillrue ve fenrıi 
ait dükkanların aylağı 3 ila 4 a rasında k::thveııin şartname yeproj~yi görnıek fazla malumat almak 
ise 7 liradır. arzu'>n nda hıı lu na ularuı içel vakıflar mlid ürlüğii 

Köyiimiiz 2500 nufuslu hliyiik bir köy olmak ne mlır<ı caatlHrı ilan olunur. 
23 27 31 ·6 la beraber m•ılhakatı hulun Jn Tırlcıs Ot>ğnek 

Sadiye köyleri ~e çoçak durP iş ha11kası ağ3çcı ~ 
ları tiöl pın a r Soğcırılı Dt>peçe Ala çayır Hn kar 
suyn Kara knyu Huy uk atam k ;ı ra kuzultık Duru 

Fransızca öğrenmek isteyenlere 
Oc ay zarfında fransııca ifadei meram ve muhabere 

haftada 6 ders her ders 1 saat olmak Uzre her ay için 
belek h ,\ŞI IJ o laz hu mınta k:darda bulunan bii - 10 lira Ucret verilir: Tediyat birer aylık olmak uzre 
tiin uşi retin bii)·Ük bir yol uğra ğı olmakla hera-
her ahm salım lll P l'ktı zİ olan hu th~kkanlarda fı~r peşindir . Gurup halinde ders alma1< isteyenyer için ücret 

h~r ey için 5 lira pPşindir. Bunlar bittabi bir az daha 
nevi allariye lu hafiy~ ma rıifa tra bak kali)·e da ha 
bir cok lllUlflferrik mallar satılır. viiriiklerdeıı tlt> ağırca öğrenebilırler. Her gUn saat a den 4 de kadu 

• " ziyaretcilerini matbaamızda kabul eder. 
d+>hŞt> tli yağ peynir C(t~kmfkteclir bu dükkanlar 

---~ 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi ·: 100 000.('00 Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birik ti rt>nlt•re 2 8. 800 lira 
ikrumivt• vert•ct>k .. 

Zfr~at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf 
hesaplarında en ez 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
çekilecek kur'tı ile aşıtğıdaki plAna göre ikrarniY8 

dağıtılacaktır. 
4 Adet 1.000 Lirahiı 4.000 Lira 
4: " 500 " 2.000 ., 
4 ,, 250 ,, ı .000 ,, 

40 ,, ıoo ,, •.ooo ,, 
100 ,, 5o ,, 5.ooo •• 
120 ., 4o ,, 4.Soo ,, 
160 ,, 2o ,, 3.~oo ,, 

DİKKAT : Hesaplardaki paralar bir ıene içinde 

50 liradan aşağı dü,miyenlere ikram iye çıktığı t•lı 
tirde 0/0 20 fazlasile verilecektir 

Kuralara senede 4 dafa, 1 EylOI, Birincik~ntJ 0 ' 

1 Mart ve haziran tarihlerinde çekilecektir. 

vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMEMSSILI 

Wlersin Azak han 
No.4 

1 Yangın - Nakliye - Hayat · Kaza - Oam -Otomobi 

Si'gortalarinızı 

En mOsait şartlar ve tediye kolaylıklarlle ya~ 
nıfnade)'H çıkarılmışlı r talip l.l'slu rıa n rnuSlt'Cı rlt>~ ıı------
rirı 15 ll azirarıa kadr.r ~1~rsirı .\slau Köy muhl~r 

ı ı ğma baş vurrnalc.ra ilan olunur. T u·· R K H A V A 
Köyde ottn·cıcak kiralık evlerde gayf't ucuz KURUMU 

Güven 
·Sigorta Sosetesi 

0/o 10 rath Aile sigortıası 
hakkında bir misal dur di>rl OdC1h mulfak ve tarlalar. ruunıaıan sula Bu·· y u·· k 

rıda me vclit olınak iilere seneli k icarı lo liradır 
her ne vi sebzede bulunur. 

Piyangosu MİSAL e 

1 
30 yaşında bir kimıe 2S ~· 

ne müddetle 5000 liraya ıil0d, 
at olursa bu müddet ıarfl; ,. 
her ıene 193 lira ücret 6 ~e 
Sigortalı vadede hayatta ~--

31 - · 4 9 -- 14 ikinci keşide : 11 HAZlfiAN 1939 dadır. 

1 l A H 
Büyük ikramiye 

Be~en terbiyesi içel Bölgesi başkanlıgmdan 45,000 1 i ra 5000 lirayı bizzat alır. Siı0' ı· 
lı vadeden meıela ıigort• 0,1 
duğu tarihten bir ıene •t ııı 
vefat ederse aileıi atat'• ' 
paraları alır; 

istaubaılda haziranda lu~clen terbiyesi ve Spor 
Egiımen kursu açıl~caktır. 

Bu kursla n ehli) el name alacaklar 7 o liradan 
loo liraya kadar iicretl~ işe alrnacaklardır. 

Talip olanlarırı kazalar<la Redeu terbiyesi 
başkanlığına ee mersinde bölge bürosuna miira
caatları. 

---Di KKAT-
lı SAYIN HALK.IJY.IIZA. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

AYRICA: 

MUkMat 

» 

İkramiye 

» 

)) 

,. 
» (3000) 

» (1000) 

20.000 Lira 

10.000 > 

45.000 > 

15.000 > 

12 000 > 

10000 > 

6,000 > 

4.000 > 

30 İkramiye (500) 

60 > (200) 

ıco > (100) 

400 > (50) 

600 > (30) 

800 > (20) 

2000 

15.000 Lira 

12 000 > 

10.000 > 

20.000 > 

18.000 > 

16.000 > 

213.000 > 

Sigortalı meblitın "" 
% 10 u derhal •• . lira Svv 
24 ıene mdddetle 
her ıene ıermaye· 
nin % 10 irad ola• ooO 
rak;.. SOOX24 _ 12 
Vade gelince ıl-
tortalı mebllt · ~ 

lira t7500 ,~ 
Sigortala mebl&t, •"~,· 

ıigortl\oın vadesinde, ıil0 ,ı· 
h berhayat iıe kendiıiıaeı1_,,of gortah vadeden evvel ö oif' 
iıe bak sahiplerine te 

edilir. sııJ Fındık Pı 11arı ve nöz11e yaylalar111a nıuntazanı 
servisimiz haşlamışdn. Saym halkımızın her tiir 
lii istirahat ve nıemınıuiyelini temin edeceğimi 
vad eder. ı -uhterem halkııuızırı ı\ kın gaı ajına 
müracaat elmeleı'iui teıueu11i eylerirır. 

:-----------------------------~------------------------··' 
MOMES J 

O ıt' Vasfi r 

12-30 
Akın garaj• sahibi 
Baki Harma 

Sebze-meyve ve tezyınat 
Bahceleri meraklılarına • 

Bu sene havalar rütub~tli gilliğiude•ı · Fasulya 
KİRALIK DA1RELER lerde glillerde ve port::1kallarda zenk cfonilerı . piise 

Mersin yoğurt Pazarı karşısında ve Bozkurt caddesi ronlarla • kırmızı ve bP.yaz koşnillerin birdenbirl 
Uzo~inde Numara 1 de üçer dörder odalı ve bUUla konfOrü çoğaldığını domates, kabak, hiyar gi hi sebz+ılerin 
havı 1daire~erl~ altıa~aki dükklnlar kiralıktır. gülleme ve ruildyo uibi neblilİ hastalıklara lolue 

stekhlerıu aynı dairede Doktor Aslen Yekuba mUra- 0 

caatları. Telefon Numarası 172 duklarım görüyoruz. 

1 ~I 
Bııhçt>lt>rin htır türlü haşarauan ve bast9 'w 

lardan ku~tarllması için en son sistem makİ'~ıo~ 
re tesirli ıiaç,ar g.-tirlPrek teşkilAl yapmıŞ .

119
1 

Zı raat ~Hiht>ndisi ~lurad Aylek bu giinJefl ili :İ~ 
· b l · ~er-- h ren IŞP. ı•ş auuştır. Alakadarların Yenı ' ,9~· 

Gazt-ıle8İ idar .. hanasirıde Zir;ıat ~f üheudisi "ı.ı 
Aybek adresine miiracaatları il~n olu~ 

Yeni Mersin BaıımeYiDde Ba;;.w' 

, 

'a 
h 

h 
ka 
let 
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ha 
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de 
d 
aıı 

to 
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