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muh1clif 1 panyol linınıılurını gezdi 
vo ıııımevı·al:u yaptı. 

S•hlbl ve Umum Ne•rly•t 
MUdUrO 

FrAl) \KH\~ 

To~ı .. 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon o. 8 2 

SALI 
9 

MAYIS 

1a39 
Yılı ; ,- sayı 

11 3284 
..-ıı ............................... __ __. ................ .,.llK'J._ ... _...._mı::ıcmm ..... mmEMin:m•--------

li ata y Devlet Reisi Ankaradan döndüler ve coşkun 
------------------------~------------------------~--~~~--tezahüratla karşllandllar J ürkiye 8 . B. Potemkin top/ ndı 

Ekselans T. Sökmen bir nutuk söyliyerek: 
}' ed; yıllık bir hicran nasıl mazi ve rÜ)'a olmuşsa bu tevakkuf 

Sofyadan IJükreşe 

gittiler Ticaret Vekilimiz 
devresi de bir rüya, bir maza· olacaktır. Dediler. 

Ank11rn, 8 A.A. (Radyoıiaıı} 
Sov}et Hariciye Komiser mu 

avini Eksehlns B. Potemklo Sofya 
Antakya, (hususi) - na tahammül edemezse,Hatay ve 1 bir gün zarfında lıüyüklerimiı. dan Bükreşe gelmiştir. B. Potem 

t Yirmi bir gündeııberi Anka Hataylılar da her hangi bir den ve millet mümessili mebus klo öğle yemeğini Hariciye Nazırı 

Alman kredi anlaşması hak· 
kında izahat verdiler 

lllda Lulunnn devlet reisi ekse- nam ve unvan taşısa ve hor han arkada5lardan gördüğıimüı te Gsfenko ile birlikte yemişlerdir. Anlaşma mukavelenamesi tasdik edildi. 
9tna Tayfur Sökmen Ptıyas yolile 1-{ı şekli idarede bulunsa aoava vecciHı iltifat ve muhabbetlere ff • N 
b•hriınlze gelmiı •• Payaalaıı İl• tandau ayrı yaşama~· asla ıa karı• şükran •• mluııoldarlıkları Alman aricıye azın Meclis Çarşamba günü toplanacak 
le~~ rı bU\üıı yollarda köylü, tahammül edemiyor ve edemez. mı1.1 ıırzederken Eho ~ i Büyük __ ,, ,_,___ _ _ 
Co itli, blııleroe halk tarafrndan Yirmi senelik bir hi(ıran nasıl ŞP.f Atatürk ün manevi huzurun lt [ d f " 
1 ekun teıııhüratla kıırsılanmıs maı'i VO rüra olmoesa bu devrei da A~ilir ~tilıi Şpf kahramrın aya an ayrı ıyor Ankara ~ a .a. [Uadyodaıı] ra:;ı'"o]nrak ~[erkm~ Bnnka:-<m:t 
ardır. 1 . - bı"r · I 1nönünün ta?. imle ellerinden öpe ı .A ııkara. 8 a..a. [Hllllyodan] Tiirkiyo Biiyiik l\liJlet meclisi A luıaıı.nı klcring lımınbııın .ı-a • te.akkufde bır ruyn mazı ' 

L Sayın detlet reisi kendisini olacaktır. 1 rım , 1 Roma<lan hil<liriliYOJ': lıııgiin Hafot Onıııtozin riya- tırıln<'ak To bu suretle 1.'iirki-
bl. 1re. 1 lıun halka teeekkürlerini ' . . - _ \ hnaıı HariciYe nazırı sc ın e 0 P aıııııı~ ır. ye hükfııneii bordan uznklaı;ı-d Aziz nrkadaelar, mılletı. Yasasın onuıı buyuk ko .ı • >" ·; 
ııı' \ arolsun an<ıvatan ve TOrk l · ·t· d t ı t 

tı ırmie te aşağıdaki nutukları Annatanda kAldığım yirmi ruyucusu Rihentrop bu nk~am veya Col:-'cııin açılı:;-ını ıniitea- tırılmış ola<'aktır . . 
t i Okumuelardır. Her CÜllllesi su - - - vaı·ın ",' ı>hı>)ı l'orlı"ııtleıı Iı.·tr·eket kı"ı) 'l'frnrot ,~ehlı" Oezıııı' Jı'ı· y.,. ı 
,. ekli alkıelarla kareılanan nutku ---· 

1 

J ,... .. > " ' • "" -1 apı a<'ak ..,iparislcıriıı :ıı 
ıaıırorum: k• . cdcl'oktir. Riyasi ıuclıafiliıı hil çin ıoıii;r, alarak :I'iirki.'.(' Al- 1 kfınuııovvel 941 taril;inc· ka-

A z İZ Ha ıa f h 1 o r, B. pot e m 1 n 1 n An k a r ad a dirdiğiııl' gii 1'0 ı tal."" il o A 1 ınan ."" a rnsnu l:t k '. kn••lı :ı il~ aş <l :ı I' YOi' i lııı iş olııınsı Jfızı m gel 

u ya ptıg~ 1 go·· ru·· şm eler ' manya arasındaki n~keri pakt ııınsınııı ııııısfn<·l'lıycl. kararı le ıuektedir. h Üyük Türk •mil e \ iniıı ru t 

ıınıı vakm<la imza c<lilc('ektir. müzakeresini tnleh <'tmis YO ' A<·ılac:ıl J 
1
.] .. d an fışkıran samimi seogi, J ' t .rı > • r \l'fü H eıı v11z e 

ttherı hu ru.;mamc.rc alıuıııı~,tır. . . . • '9 · te iman ile bas yaptı~ı f'" L t d t . ,. . yırıııı:-<1110 kadar olaıı mikd:ırı 
,.'ili Şef kahraman luönünün Re~ ın i bir te b ı j g.., n eş red il eli ytn ııtaatı za er en za ere Bılahar<• rnznaıııedekı ınn<1 1-'iirkiy<·de sarfödileuile('ektir rıııere eelAm ve muhılbbetini ge v · • J" · deh•riıı ıııiizııker01orine gec;il- • 
•rınekıe bahtiyarım. UlulYOf mi~ Haziran' - .Ağu tof' ayları Krodi :rnla~ııuı..,111111 meri 

ıı:ı O hakiki mümessil. o kahra /ki hükumeti alaka/andıran mesele/er zarfındaki Uivnnı nınhnıselıat yete girme::;i halinde ıııiibade 
harı eef bil4 tefrik cinsü mez Ka~ton ista~y~nu lkar~rlarile 32 9 numaralı as-ılede h~~· t~lJeddi.~1 olını)~acaktır 
e:P biiıün Hataylılara seUim Üzerinde görüş birliği Var ışga/ eJıfde kerı k:rnuna ok kamın Jftyilrn Turkıyü lıukt1moti tar:ı-

er te saadetler dilı:ır. [l' 
1 1 

] sı ile onlu subavlnl'ınııı for- ; fnulau AJmanı-:wn gföıdcrj]e. Aıiz hem"er lor, Ankara ( n.a.) - 1'ebliğ - rade takvi)·e:ve azmetmiş bulun Ankara S a.a. \at ,·oı ıııı · • . 
v ('" l 1 ı lı·ı·l<lı"ı·ı·ı- fiine ait ek kuıııııı lft.rilınları 

1 
<·C'k ııınllar i<;in kolaylık .va-'I'ürk · ıı t" · T. k t Sovyet Sosyallst Gumburlyellı ri maktadır. , "mı ınon ıa arııı< :m 

tıııı mı e ının, ur va anı . . . . . . , .. 1 ı .. k l l l ı·ı . . 1 1 l ·ı O H k r \'trıı Tu·rk ... e So"' ... e t hu-ku~ınellerı· ' <ligı"no gi>ro: Çiıı kıtaatı Kan- muza ·cro Ye rn nı eı ı ım~tır. pı ması _ msnstııu a ı d lıiikfı-b· eerefli varlıl{ının ayrılmaz birlığı arıcıya omıse mua • • , 1 , 

ıt Pa 1 toıı ."elıı·ı·ııı·ıı :-ıiııHıııclifcr istas- Bu11dan ~oura Cezmi l~r-,ııH't nra:-<ında nııln~ma y:ıpıla l'h rc;ası olan Hatayrn da ko B. V. Potemkin Türkiye hüku· 1 barışın te emniyetin muhafaıa· " 
"1uc t ı ' ' 1 · <:in kiirsiiye g<'len·k Tiirkiyt> - <'aktır. Bu Oı'a8 maddolenlcıı eb , Uqu olan kıth:-aman nönü metlyle umumi görıiş teatisinde sı lıu~usuıırt Pk i mütAknbil ve yonuuu i~gal etmiş <'l'<lır . ı 
edı eef t - -k At t- k- ı l Alınan~.·a kı·edi aııln~ması hak haşkn teferruata ait maddeler '•te s ıuyu ıı ur un mı baluıımak Üzr(l 28 Nı:;an 1939 mütevazi ı,cayrotleriııo devanıedo .Japonlar yii;dorce <ilii Yor-

" 
on arma~anı olan Hataya 1 . . ıııı·"'. lerdı·ı·. }\.'"!>nton·ı.,. füiıı idare kında ezciiıııle ~ııııları ı:;öylo- <lo ,·ardır. llld · M cokler ve B Potemkıuın Ankara 'f " u .. 

.. 
1
Ye kadar oldu~u gıbi bun da Ankara)·a gelmış fe 5 nyıs . . . · J> k k <l ıııiştir: ']1u··ı·kı"vo."'e · \llltı zıyaretı esnasında dn olduğu gı ilan edilıııiştır. c • yn · m a J ·' göııdcnlcr.ck Qı(l sonra da her türlü IOtuf ve 1939 a kadnr kalmıştır. ı . _ . . J apoıı iın<lat Yo tııkviyo kıta- Mnlıtcrt'ııı arka<la~lar! mallar Alman 

..... ıah erette bulunarak daha B V. Potemkirı, Türkiye lıı muştere~ m~ııfaaıı_erıuı ~liik_a 
'Q"llU dar eden ı tl k b atı siiratle ,·etit"IUPdill-i takdir Yiikı<ek huzurmıırna hngiiıı A t ve d l - ff h k 1 k f d k b 1 sıyası ma 11ye e ı u · J , 0 " I a ıa mure e ı ara Cumh•1rreisi t:ırn ın tın a u _ • · · k ·· ı 1 ., ·· 
.. ltliirkan 1 - -k h ı tun malumatı teati edebilmek de .Japonların vazıyetı ço - muzn rnre mcn:uu onu ·' ıı;r, 
"ilce•· ıuyu ru unu şado d"I ~ Bn"vekil Dr Rt>fik 11· ·ı kl l 1 a· ıı.lerdır. ~ 1 mıe .e "~ . • . ,. \ üzre devamh bir temas halinde ıııii~kiillt·~cccktir . e ı mı yon mnr ı' uc ı 

A.ı ·ı kr.rdesler. ~aydeın ve Hııı ll'ıye vekılı ~uk- bulunac>aklarıiır .. mnkavelcııaınesiııi takdim e<li 

l!arallÜır 01Üdlleltir o"th"'n ufkunu rü Saraco~lu ile birbıriui lnkip ', B. Potemkin dün lstanbul- Turk Hava ,\'Ol'UJU. Hu, Lizo vndo, J'ab:, 
.. nal'aktır. ~\.lıııaıı i~k(ılelcrinde bııı kara l>uluUar ve bu kara eclen gödişmeler ynpımstır. dan ayrıldı frdiyo b:ık1mlnr111<l:rn dnlıa 

uua 1 Kurumu 1'iirk v:ıpurları ııu1ıınc1uııu tak 

sigortalarına 
sigorta ettirilecektir. Alman 
~adan geleee>k mallar fiatlnr 
ııorıııal ve mııte<lil göriiliirso 
Alınan vapurlariylo sevkolu-

Ota11 • rın tesad ü müııden hnsıl 'fürk ve Sovyet devlet adam fstanbul - Bir gaç günden nıiisait ~adlan hnvidiı'. ... , 
, eıınşek ve k " ı ıa b" k ' dird(' lıu mallar Tiirk nıpurla. ıın Je 1 . 

1 
ı cım r ır 1 ıarının bo teması osnasında iki J heri Aııkarada bulanm 11 kla olan 

1
• Jare heyetı• Ju•n .ı\ Inıaıı firıııalnrma ı::İpari~ ı·ı ı r erı yakmış bir takım 8 R h · · k · ı aı l rııın ,Yüklotilocektı·ı·. 

11 e devletleri harita! nlem . l d 1'f fi 
eı , ' dost memleketin hüktlnıelleril ooyet usya arıcıya omıeer ('<leceğiıııiz ıııal :ırm lıodPli 

n •ilrni" . _ _ raı;;ıoda beynelmilal meseleler Ekselans Polemkı bu sabah eeh top an ı Gos Konk Bank tarafııı<laıı " en:ı ı Ye arznlarııuza uy 
!!9J . v te gerı kalan kuQuk _ . r imize eldi • 1 l b k k 

1 etıerı de Rilmek için uğraş ve Türk - Sovyel munaselJetlerı, g . TUrk Hava Kurumu Mc,sln pe~iıı (.idt•ııe<'oktir. gnn ıu unan u -1·t•cli mu -ıı 
ı~' z6Öyl e mühim ve korkunc ui alilkııd r eden hususi nıeııelel ı . B Poıe~kın ~-aydarpaşad~ idare heyeti dlln saRt 18 de lop Ravi. bank iizerinc1en tan- volesinin yiiksek tasdikiııizo 
ıı 11 oıaııda en P.mlo er eo .. _ . . . vah ve belodıye reı.ı Dr. Lıilfı lammık kurum işleri üzerinde mu . •. • .. iktirnıınıı dilerim demiştir. 
"81erih tik Y ' ler hakkıada gornş bırlığı mef· 1 8 k z:ıkerelerde bultınmnşlar ve lö zmı edılen bonolara yuır.tle he., 
'ar 

1 
e, en mesut ve balı . _ ı Kırdar ve otyet Rusya onso · l\Iukan•lcuame ıııkzakcro 

at tnıntaka Hatoyd r çu·oku- cut olduğu bır kere daha muşa- 1 1 /\. "' 1 f d k ~ayısta yapılacak tayyare şehit- faiz verih•cek lm P'll"I hırniııı 
ay k ı . . . . os u5 u erl\unı ara ın an areı . . • , · • • ' edildikten sonra knbul odil-ıı.ı c;o kuvvetli anatataoııı hede ve tesbıt edılmıetır. 1 d 11. r· l t b 1 t f lerl lbtıfalı etrafında görUşmU~· .

1
•
1 

k it t k "ti 
1 ııs arn , an ı, n ı sa ır s an u ara ına 

1 
d. euı ece· a ı ay a -sı or e on 

Or 90 e sıcak r ğuşunda yaşı iki komeu ve dost memleket "kt 
8

- - kd edek ı" 13 ır • · 
nıuefık l il d geçıı en sonra uyu er ff ~· 1 • • • • sencdo i>dcc<'cektir. tıluııuyo r. nazar arı a lll 

8 kendılerini birleştiren te kunet yazlık olçi ik binasrna gitıi ve ya ava ~e ıt enmız ıçm 
" 'I Alman lıiik\mıoti farat'ın "ııı heme 1 le baglı bulundukları sulh davd 1 me~iui oradn yedi Bu akeam da 
Aııav erı erım . k 1 1 • v [ k •ht • r [ <lan bonoların hedoli Tiirk pn r . ataııııı sıcak ve lütuf Si için kıymetli bir zaman leş ·i l 1 meınlekeline giımek üzere stan 1 apı aca ı IT·O 

ıııi~ti l'. 

RiiY,iik MilJ(•t Meclisi 
öııiimüzdoki toplantısını ~ar 

~:uııha giinii yapacaktJl'-
8:1rıesınde g13çirdıAim 2ı gün eden saQlam rabıtaları daha zi· t buldan ayrıldı l h / d 

h ataııdan uzak k ld "' d programı azır an ' 
"ı a 1 a ı 6 ım o h" . 
hfif 1 ık hıhasRürlerimi tadil ve T h d h•t d.. . ~n bee M_ny!sd_Ho\'a ee ıtlerı 

6 lmiet a ran a şe 1 uşen . mızı anma guuu ur. 
te u k ır. Aouatandan ny j Bugün saat on dörtte eı:ıhri· 
'dok~~ J~S8mak de~il dokuz tayyarec•ııerı•m•ız mizde büyük bir tören JRpıla· 
tıı , . guıı de olsa bize caktır. 

erıror ' b" . • 1 
ra1c11 e ızı mutehassır Tören, kıela caddesi üzerin· 

ingiltere -·sovyet 
müzakereleri 

~a~~\· l 1 deki Bulvarda yapılacak, tör.,ne 
ki ır evJAt annesinin te· Ağrıda hazin merasimle defnedildi er baelaoıldığı ~\ilaca~ bir topla ı· ngı·ıtere hu·· ku" metı• cevabını 

tnu 9akaat de olsa hicran ı ___ - halka ilılu edılecektır. 
Ağrı ti.fi - lı an top:-bklarınferkanı mektebler ve kesif bir _Top atılı~ at_ılmAz, tören ma Moskovaya go·· nderd·ı ~r·ı · ' · ' hallınde çekılmıe olau bü:;-üı.. 

q cıye da şebld dUşen iki tayyareclml- halk kOtlesl muntazam yOrOynş 
1 
bayrak ile rosmi dairelerdekı ---~-.,__--.--~·----~-----

ek• z"ın cenazesi bir heyeti mahsusa ballodA tayyare anıtına kadar ge barraklar yuatı yavae yaı•ıya <l J t .
1 il• • • k Ankara, a.a. [Hadyo an - ı ı ı e ıııeşguldiir. , ımızın tarafıadan 56939 cuma gnon saat liomlş ve httzia bir lbtifalle kıy ,indirileoe ve tekrar Qıkarılacak · t 

. . metli tayyıırecilerimlz ebedt isti tır. . IJondra<lnıı bildiriliyor: . f Gaxeteler J)nıızigin Polon lyaf eti e rı• 19 dtt buraya gellrılmıştlr. Be ya. nıbalgAhh.ırıoa koııulmt::ştur. Ce- ı _Denızde bulunan sefa in ile Taanuılara karşı h1r mu ,.a 1 1 ·· J • 
zıd volu ve fabrika önOnde karşı fabrıkalar top atıeı ila beraber t. t .. 

1 
.ı ya o an 11J, 11ııı ve e ıeınmı · 

.\tıkar • lana.o iki cenaze otobllsten alına mıze merasimine işti rak için ga yarım dakika düdük çalacaklar · ~avenıe~ t.eşkil.ı 1 ",ucu< 0 ?~-,.rntini t<ıhariiz ettirmekte ve liıırıct 8; a. (Radyodan) k t k 1 len tayyareler lılr saatten fazla dır. Törende alı:ydan bir subay tırnıek 18tıven ~ov' et toklıfı-ı bun Poloııyanııı kati ilıtiya-
ll •e t3 ye ekili ŞOkrO Serac re op Rrabasıoa onu muş ve şehir nzerlnde uçuş yaptıktan ile Türk H ıva Kurumu namıııs ,ıw mukabil iıwilteronin ccvr~ a 
)ka lilly~kan .Sısracoğlu Yugos memlt!ket hastanestne getirilmiş sonra bir çelenk utaruk Dlyarba bir ıat hitabede bulunacaktır. hı l\Io8kovadaki Bih·Uk o1çis1 eını ynzıııaktndır. 
r 11~<1 elçisi vo rerıka~ıoıo tir. Merasim bugOn saat 9 da baş kıro mUtevecciben hareket etmiş Halkavi bandosu tarafından . . . • B. Bekin nutkunu da tas 
le Şe~~lemıOfarekatları dolayı lamışlır Şehidler, suhuylarıo omuz 1 t"ır . T"yyare abldeslııdekl kabirler hazin bir mere çalınacak bir no goıı<1enlmı~tır. 
de b r ne Marmttra köş 1 d 1 .. manga er maoovre fıeengi ile Hiiy iik elt;i cıı kısa hir l '"iP. ile Polo_ııra tara~ındaıı gös eıtı. ;; zly11fet vermişlerdir. z1 1arıo a bıııstaneden çıkHrılarak iki lrırndan gelen dost devletlere ald hava;ı.•a üç defa atoş edecclcıir. ınüddot i<;i ıd I . k . tonlo11 azının volııgıJteı·e tara 

kliıı urlciye vekaleti erkanı, op P.tu asıoa konmuştur . En ön ' çı>lcnkl l'r te KarakösAden mııhte Kıtaat ve okullarla diğer te 1 0 llll'H'tyo ·omı- f <l ·ı 
Atıtıınt J3 de sOvıırl ıtl k ı k seri :Molotofla giiriisecektir. 111 an verı eıı garantinin kıy ır dip 

11 .,uıga, istıın vef ttyı, mızı 8 ve h rço lıt teş >kkllller tımıfından gönde şekküller ve halk Hava sahilleri • 
buıurı':ın1tlik mUnıesslllerl bu c;elPnklerl takiben top arabıılsr, 1 rllmlş bul unan çiçeklerle rsUslen ni temsil eden Abideyi şehitleri Diinkii lııgiJiz gazotclori metini gHstcl'(ligiııi bildirmek· 

uş\ıırdır. daba arkadıt ırnbaylar, bUkQınet mlşllr. \eboilea setamJıyacaklardır, Almanya, J.>olorıya uıiirı:•soha. tudirler. 



9 MAYIS : 939 SALI YENi MERSiN 

l 
1 ·SICAK KÜL ı' ci~;~~:ıı= 1 Ynzan: 

Henri E • 
ZI anda 

Bord•e•a•u•x.·._ ........................................ .;.. .... o.ıcay 1 
-4-

•Kundi menfaatim için bu 
boeanma hıldisesine karımın gny 
rimeeru rabıtalarından bı..hsede

bilirdim. Fakat vaz geçtim. O -

nız mülk te em•alinizin tt1ksimi· 
ni isteyiniz. Hükmediııiz, mcka· 
vemet ediniz, maA'lup olmayıuır. 
Harpten çıktınız. harp etmesini 

De,7 let 
Demiryolları 
j 'it ~ ·

4 
·ı I' 1 Yüz yirmi bin liraya bir ha-

,,noı et~eden300 mı yon, ırak piSa·rn binası vapılacak 
l\ıyme m e vagon a aca · . ,. 

Ankara - Devlet rlemir»ol Ayrıca bir de geniş arazi üzerinde zıraı 
nan lehine olarak bu davanın 

halledilmesini istiyorum. Fakat 
biliniz. tarı idaresi logiltereden dört bir hapisane kurulacak 

çocuQumuz ;ııe olacak V •• ıı Be 
nim cevap vermeme ?akit bırak 
madan anlatı1ordunuz. Şimdi 

her eefi anladım. .Münasebetsiz 

- Bana, evime tekrar avde milyon liralık ÜQ yüz 1olcu va 
· · 

1 
· gonu satın alacaktır. Bu mak~_ at .· Er.ziıı_can - Bir k~ç yıl ov. el l ne arsıısiyle belediye"o ait bir arf 

tımı usıye ediyorsunuz öylemi'? "' ! ı ' 
P 

la büyük bir logiliz fı' rmasın mu· şıddellı hır yor snrsıııtısı nelıce sa üzerinde yapılacaktır. 
- ek tabii. Harp meydanı nı henüz intihabetmediniz. Raki messilleri nldkadarlarla müzake ı s ı nde Erziııcıı u hapishanesi ta b. dUun?an başka şehrimiıde 

binizill hilove desiselerini kullan reye baelamıetır. J mcımeıı yıkılmıştı. O vakittenbl' ır e zırai hapisane yapılacak 

harekatınıza, düeüncelerinize ma masınıı takit termeyiniz. En D h · ı d ri mapuslar kira ile tutulan bir tıı, Bu bina için boe bir ziraata 

ni oluyorum. müsait zaman ve zemini bulunca a ' 1 l·ye e binada muhafaza edilmekte 1 idi müsait bir arza aranmaktadır. 
Adlire Vekaletiuin eehrimizde Müddeiumumi arsa isi üzerinde 

- Manimi olacaksınız ? hücum ediniz, h llA ·ıı r b l modern bir bapsnne ~ aptıracagı araretle çalı~maktadır. Zehri 
- Şüphesir., bütün ittih:ımla Mösyö Monmoro müeterisini ,,.,, i se,-er er ik b b" D t D • 1 b" . rnizde zirai bir hapishanesi u ına ııı am ma asıy e ır ıs 

ra boyun eğecek olursanız, ~o mOnasip bir sekilde tahrik etıno d / nin kurulusu, istifade edilmiyeu 
cuk annesine teslim edilmiş ola ~e uğraeırken kendiı:ıide büzük Umum mÜ Ür ÜğÜ IAhh.ane ~lacıığı ~nlaşılmaktad.ır on binlfırce dönüm arazinin işle 
cak. Oau ancak muayyen zaman bir befecaoa kapılıyordu. Mütare k / Yeuı hapıebane bınası 12

0 bın ı tilmesine 1aradık1au baeka malı 
larda görebilir setebilirsiniz. keden sonra kendisini harabeden uru uyor 1 liraya mal olacaktır. Yeni bina kumların dR iş sahibi olusunu 

Dahiliye Vekaleti, VekAlet ıhüktimet Civarında e&ki hapisha 1 temin eılecektir 
Dört yaeında oldu~unu sö,ıemis maoevivatını bozan asabi zafiye 

t
. · b" d .b. milli seferberlik müdürlüğü tes 

tiniz. Annesi onun bütün mesuli mı ır en unutur gı 1 oldu. k.l"t · ı · K b •• k t 
\ 1 ö. iDi genıe etme~o Ve bır a r a u e 

retine sahih olacak. Babalık hak Baek~larının feH\ket menbaı 
1 
umum müdürlük haline getirme 

kından kendinizi mahrum ettir ~a, gençlık kaynağında susayan ğe karar ,vermiştir. Vekalet bu 
me1iniz. Kaıınız bunu sizden ınsaolar gibi delar onlar& bir te 

1 
nun iQin bir kanun projosi hazır 

daha iyi anlamıe olacak, biraz Belli olmak isterdi. Taheyvüc o· lamıetır. Projeye göre umum 
evvel bahsetti~iniz hiddet sahne na müdafaa kunetioi, söz söyle 1 mGdürlük teskiUltı, 100 lira asli 
sinde size bunu hatırlatmış oldu. me atesioi veriyor, kazanç ve za maaelı bir umum müdür idare 
Maı:ımafih çocuğunuz yanımızda fer 1emiyle temamile bir iğfal sinde 70 lira maesh iki sube mü 

Biiyük bir istasyoı1 
yaptırılacak 

binası 

kaldığı m\lddetQe tamamile hak usıtası olan menfaat perest in dürü, her şubede 35 lira mRBslı Devlet demirfolları idaresi, Bu kadar faalifeti, çok ge 
kınız olan va ona tahsis edilecek! sanların zilletini görüyor. iklser eef ve 25 lira maaslı bi ı Ahonda yapılan modern istas nie sebekeli bir istayoo kArşılı 

rer memurdan • t kk"I ı 1 s yabileceai için Karabükte bü1ük 
paradan istifade etmiş olacaksı- Fakat Pifer Lanje avukatı mu eee ı o a l ron birıası ve ameunda kuru 

lak 1
. . . t k nın ates saç b k 

1 1 
caktır. Birinci eube milli sefer lan yeni islasyondoa sonra Tür bir sahaya muazzam bir istae 

nız em ve emva mızın a an a ış arı a tında b 1.k d . . yon yapılacaktır. Demir cevheri 
. . . . ' daha eis v 

1 
. . er ı ve or u seferberlığino da 1 ki yenin ilk sana11 sehri Kara-

8~~ıod~n so~rada madd'. vazıye Y .e e e~h bır sesle : ir kanuo, nizamname ve talimat bükte modern bir istasyon yap kömür ve sair malzeme tagon 
~ınız. duz~l~ıs olacak. Pıyer Lan: = Kabıl dağıl olamaz, . I namelerin tahmil ettiği islerle, tırm: .k üzere faaliyete geQınistir· !arı bu istasyona kadar uzatıla 
ıe hıddetını yenmejte çalışarak · ... Daha doğrusu yapmak ıs ikinci sobe ise hava taarruzları idare, Karabükte istasyonun ya cak hatta fabrikara havai hatla 

- Nasıl olurorda bana sev tedığınııi söyleyiniz. na kar~ı pasif korunma kan.un pılma ından enel Acilen ihtivaç 
gir le, do~tlukla elinizi, uzatıp be 1 - ~arır, hayır asla yapa nizamına ve talimaloamelerin görülen kömür deposu ve yolia 
ni anladı~ınızı sö~lediğ.ioiz. halde 1 ma~. S~zaoı sevirordum . Onu 

1 
tah~il ettiği islerle istigal ede rı ile makine deposu insaatım 

baıa bana maddı tazıyetımden htlla sev11orum. Onun bu ığreoç ceklır. rapurma~a karar vermietir. GOo 
karımla aramızda olan müşterek kıtbahatında benimde hiı-;sem 1 , • , den güne genivliyen ve fabrika 

rın altıaa girerek hamulelerioi 
verecektir. 

Fabrikanın faaliyete geQece 
gi ıamanına kadar bu tesisat ik 
mal edilmis olacaktır. 

SAYFA -- 2 
GOney Yurtda 

- Folklör 

Atalar Sözü - Oeyişet 
-3-

Dorliy.,n: Sait Ugnr 
• At bulunur meydan bu· 

lunmaz. 

• Ata da soy gerek, ite de 
soy gerelr. 

• Adama ile mal tükenmez 
* Ağlamıyan çocuğa meme 

verilın l!Z· 
• Ak akça kara gün iç indir 

* Aı çoğun yanına gıder· 
* Ak köpeğin pamuk sa· 

hcısıııa zararı var. 

• Ak keçiyi gören içi dolo 
yağ sanır. 

• Azıcık asım, ağrımaz ba
sım. 

• Anasına bak kızını al, 
kenarına bak bezini al. 

• Alma orol:!punun kızıuı 

o <ia sürer anasının izini. 
• Arsizia ar nesine, gömle 

ği yok don nesine 
• Aslını yeren haramzude. 
• Akılsız köpegi yol ko· 

catır. 

• Akıllı düeüuürken, deli 
oQ-lunu, kızını everir. 

• Alnımın teri, gömleğimiı> 
kiri. 

• An beni bir koz ile o ıia 
çürük Çıksın, 

* Artık as karın aQrıtmsZ• 
• Azan belAsıaı çabuk Luıur 
• Ağır tav, yerinde gerek. 
• Alma satmayı gözeLmeZ· 
• Ağır tası ne yel alır, ıııı 

seı. 

* Armudup iyisini arı yer· 
• Av kı:ıznna yakın nerelr· p; ____.,, 

mallardan bahsedebilirorsunuz? v~r. Oıı~ mesut edebilirdim, be Transıt ge~en muşted !arın faaliyete geçme 7.am :rnı 
Ben izzetinefsimi, namusumu hio nı sevdığl, bana çok yakın old!J 

1 
çok yakııılaşmıe olan Kara bükte 

bir ee1e değismem. Bu nileti 1 ğu za:nanlarda vardı. Bende ce maddelerden t demlryolu faııli1eti çok Al'tlığın 
iş ihtilaflarını uzlaştırma 

Nizamnamesi 
ve tahkim 

mukaddes bir ananedir bunu u· zoma razı olacağım. Onun veni ı 
1 
dan ve hele fat•rika faaliyete geQ 

nutamam. Dünyada bic bir ser basl~yacak olau saadetine asla Belediye İstimlaki tikten sonra Ereğlic:'en ve Zon Dünden artan 1 sı dolayısı} ıe inerlerinin baeııı 
bahaaıga izzetinefsimin sarsılma manı olmıyacaA"ım. guldaktan kömür, Divriklen de Madde 61 -- 1e ihtilAfları ha da bul d ki ı 0·1p • l k unma ı arı zaman 
sına tahammül edemem. Karım - Pek manasız hareket et- resmı Q ınmıyaca mir cevheri uakledecek kalarlar 1 kem kurulu ile büyük, yüksek - . f gS 
dan hiç bir eep kabul edemem. mie olacaksınız Ya Çocuğunuz ? Dahilire Vekaleti, bir kısım geceli güııdüzlü sefer halinde 1 ve fe vkalBde hakem kurulların ucre\lerıoden e Kanununun 

Avukat eefkatle müeterieinin Piyer Lanje baeını elleri belediyelerin mahallerinde 8arf bulunacağından Karabük Türki ca ııerilen knrarların kesinleetiği inci maddesi mucibiııce levflreıl 
omuzunu okear : arasına alıırak uzun uzun düşün te ietlhldk edilmiyen ve transit yenin eo ziyade faaliyet arze tarihten itibarım 26 ie haftası veya ieveren tekillerioca keeitl 

b 1 1 k 
den istasyonu baliae gelecektir. 1 

- Sizi takdir ediyorum. 8i me~e ae adı sonra verdiA'i ka· o ara getirilip sevk edilmiş müş geçmie bulunmadıkça bunun ti yapılamaz· 
ze hürmetle gıpta ediyorum, Size rarın büyük yesile : teil maddelerden istihlak reEmi 19 M ay 1 s mevzuu olan mesele için yeni- Madde 67 - lsbu nizaıJ>ı:ıll 
Yalnızhayatı hakikiden çok uzak - Evet çocuA'umuz, hakkı almitkta olduklarını teshil edil· den toplulukla ıs ihtilafı çıkarı· med .1 .1• 1 1 r dtıı> 

A 
mi" ve bu maddelerden ist"ılıl_,.k lamaz • 

8 1 gı 1 
o an ar tara ın 

saade ediniz. nim sefaletimin içinde ODU müte resmi alınm'lml:lsını belediye)P.re Spor ve gençlik bay- Madde 62 - A) fş Kanunu imzalanması tasrih edilen bilO 
oldu~unuzu sD1lemekli~ime mü nız tar. nnesinin serveıile, be .. 

1 
u 

d b 
bildirmistir. r lk 1 k ..til - Niçin ? re dit ırakma~a hakkım yok. ramı kutlama nun 82 ncl maddesinin B bendi mum ves a ara o uma yaz,.. 

O · Veklilet bu münasebetle val b"I O _ Çünkü kendi itirazları- nu, ne ıstediA"im gibi fasatabi n.in 3 numaralı fıkrasına göre I ı rnmeyenlerin imza yerine ııı. 
l. . liklere bir tamim göndererek t ı · f 

b
. f k d 

1 
ırım, sonra bütün vaktimide a ıma ı vılhetlerdekı hakem kurullarına hür ko.,maları *"a"'a sol elleriPıJJ 

nu:ın ıle ar ın a o musorsu. her hareketin ucuzlu~a. tenzile ı ' • 
1 

nuz. ÇocuAunuza sahip olmak, ooa vermekliğime imkO.u yok' Bu doğru gitmesi 
98 

hangi sebebler Büyük kurtarıcı Ebedi sof seçilecek iki zata her toplantı bae parmağını basmaları caizdir 
nu bana biraz acı olarak sı'z an AtatürkUn Türk vatan rn istikU\ nünü için (3) er ı· a 1 

onu 11anınıza almak istiyorsunuz le olursa olsun fivat .,üksekli~i " ır · 1 Madde 68 - fs ı... 0 nı·za,...,11 11 

' t ı S k 1 ~ 6 lioi kurtarmak üzre Samsuna B) K ~· ... 
Sonrada kanunu ve geçinme hak atmış 0 dunuz. ize teee kür et ııe sebebiret verecek hallerden anunurı 83 üncü madde - - . . ı meliydim. Fakat okadar acı bı·r arak bnslıklarının yıldönümü sinin B b d" . 1 1 f k me hukumlerının tatbiki dolııf 
kınızın tabii sera itini kendi al ey tevek ki olunması lllzı m geldiğin olan 19 Mısyıs münasebeti le ya en mıu numara 

1 1 ı . . . . • ıı:ı 
hlnize oevirmis oluyorsunuz. Ma hakikatin esaslarını bana anlat den bu mühim mevzu üzerinde pılacak törene ail talimat Cum- rasına tevfikan rüksek hakem sı1le ılgıh makamlarca ıuııJ 
dem ki mücrim olan karınızıu le· mıs oldunuz ki : idare Amirlerinin cok hassas dav huriyct Halk Partisi merkezin kuruluna seçılecek profesöre te 1 görüldüğü takdirde mahalli ıııbı 
hine olarak bosanmak istiyorsu - Daha henüz karar urmesi· raııarak buna makus kararları den teşkillitlara bildirilmiştir. ayni bendin son fıkrası muclbin ta kuvvetleri vasıtasiyle 1ıalill 
naz, Ve her haktan batta kızı· niz. Beklefiniz. tasvib etmemelerini bildırmietir. Vı!Ayet, kaza ve nahiyelerde ce yüksek hıtkem kurnluua seçi icap E\tlirdi~i inzibat ve asefiee 

- Daha neJi beklemekliği· bu talimat dairesinde hazırlık· ı k il h t ı t nızı geçindirmek hakkından bile Belen Leşlı· Partı• 1 b 1 ece zaya er op an 
1 

gunu mu-teaıı·ık tedb" ı ·ıt·h ltJrı"' mi istiyorsunuz ? R ara ae anmıştır. . · (lO) 1. h h kk ır er ı ı az o 
mahrum kalıyorsunuz. Ne yap· ıçın ar ıra uzur a ı ve ııll 

Düsünmenizl istiyorum. kamun br·naSI 8 o 6 rilir. Madde 69 - le KanuotJP 
mak fikrindesiniz ? og"'an e ıı _ Çatıeaca~ım. - Zamanla fikrimden rücu , flÇ Son hükümler sekizinci ceza hükümleri taslıP'.,,, 

edece~imi zannetmerioiz. Bir C. H. P. Belenkeeli kamuııu ıv - Etet buna bili
0
orum oa " ı tı ·· k ıı ' ••• - - Madde 63 - t" Kanu>ıunuıı' 134, 135 ve 136 ncı maddeler 

' amelirat kararlaıtınca onu der· 1 ve çe ron uru uının nakdi 8 • [ M •f "' heacaksımz, Bida1ette tesadüf hal infaz etmek Ulzım. Bakınız yardımlıırile ikmal edilmistir. ıngÖ aarl mü- 82 nci maddesinin Q fıkrası mu de ıazılı hallerden başka ie
110 

edeoeginiz müeküller sizi belki kalbimi parçalırarak çok sevdi Parli flQe rönkurulunun ta dür[üfüne tayin cibince gerek uzlashrma toplan nizamnamenin hükümleriPde~ 
de rıldıramaı, fakat haz.ırlamıe ğim kızımı annesine terkedece· rin edeceQi günde açılıs resmi tılarına ve gerek hakem ve bü herhangi birine muhalif hsfelte 
olacağınız mıltevazi, hatta karar Qim. Haratımızın seklini kolar yapılacaktır. edildi rük hakem kuruluna ieciler ya ı:ıd' te bulunan kimseler hakk1 

sız bir harat geoineesi çocuğu laıtıracaQım. ---- VilAyetimiz ilk tedrif!al mü hut isveren •e1a iıvoren vekili ııc1 

nuzu ürkütebilir. Çocuğunuz, an PiJel' Lanje verdiA'i kararla G6kbelende imar feltislerinden Bu Arif Do~an rerine uukat rahut vekAlelııa Türk Ceza Kanununun 626 ti 
nesinin ihtieamh hayatını bıra· biraz enelki kırık dökük hara· Geno Bingöl villyeti kültür direk me ile dıearıdan tayin edilen madrlesi hük a ünce takibat jC 

kıp babasınm mahrumiyetlerine biretinden tamam ile silkinerek f aaliyetferi törlüAüne tayin edilmiştir. her hangi bir mümessil kabul olunur. 
katlanmıa olacak. Biliyorsunuz avukatının eaekın bakıslarına e· s ı· ( Kazamı Uzun seneler vilayetimizde edilemez. Muvakkat madde 

jllJ v i ıfke Hususi) - müfetlielik vaıifesinde bulunan 
ki çocuklar bu moka1eseleri ra bemmi1et verruiyerek kalkar. Ba za ba~h Gökbelen köyünde Madde 6i - le ihlilAflarının Bu nizamnamenin 1 99g mumaileyh dürüst ve ciddi ça 
parken pek hassas olurhır. De· zan ma~luplar galip gelenlerden imar faaliyetine devam edilmek lısm:ıları, vazifesine karşı derin 
miude size söylemietim : bosan deha fazla gurur doyarlar. Hezi tedir. aekı ve muhabbeti ile tanınmış 

kurtarılması için işçiler tarafın 

dan verilecek layihalar iş Kano 
uunun 82 mPddeei muoibince 
her türlü reıılm ve barçrnn muaf 

maddesine tevfikan 1 mart 1 
C 

dan 31 mayıs 1939 a ~adar ~~ti 
lacak mümessil itci seçimi ı1e'. dıktan sonra Qocukların bir taraf metinden zirade fedakartı~ıum Bu cümleden olmak üzere kıymetli maarifQilerimizdendlr. 

tan di~er tarafa ziyaretleri sara acılarını hiseetmeAe, feltlketinin çareı içerisindeki raya kaldırım Terfıiııden do•ayı tebrik ,. 
01 

teessüf ve bazende acı baki inzivasına çekilmeğe baelarlar. temamen yapılmıe olup ineaah te yeni vazifelerinde de baearılar 
- Nasihatlarınıza minneua l 1 k k l bi d'I · ka!ler do~urabilir. o halde iki marn anmamıe o an ara o ı arız. 

tır . sinde iptiba,e olunan JJJliıtl~ııô' 
Madde 65 - Toplulukla iv iSQiler 15 haziran 19.!J9 taritı 1 

Liman haberleri ihtilAfının kotarılmaınna ait uz uzifere baelarlar. 9,1 
rım. Size ne kadar borQlu oldu nau da bitirerek jandarmara 

taraftan birisinin, çocuklarının "'umu so··,ıermı'sı·nı'z ? • teslim edilecektir. 
selameti için feda klirlık etmesi _ Bütün emlrlerın ize baıır Lim d b 

1 
Al !aştırma veyJ.t tahkim m'1amele Madde 70 - 3008 oorı

1 

~, 
dediniz ? olduğumu unutmıyarak, bana 

borçlu olmadıQınızı size tekrar 
elzem. 

- FedakArlıkmı 

etmeme müsaade ediniz. 
Avukat uzaklb.san müştel'isi· 

Asla. 
- Elbette fedakftrlık edile 

nin arkasından reisle : 
- Vaktiniz var düeünücüz. 
- Artık her eey bitli. Bel-

cek, fakat bunu sizin sapmaklı· 
ğınız IAtım gelmez. SilAblarınııı 
kullanınız. Hücuma geQiniz, va· 
faaızı mahkum ediniz. Davanın kide rarın mühendislik vazifesile 
azaınetini düeününüz azizim ! earkın en uzak bir köeesine ma 
Qocuğunuz, annesinin servetile seıa çocukluğumu rasadığım Ha 
mntenasip bir tahsisata salııba ooise hareket ederim. 
o1noak eonr!l müsı ..... ~ Mkları· • - Sonu var -

1939 
. anımız a u uaan man 1 b K f 6110 , 

Jzmır enfer bımdralı Belgrad vapuru Krom !erine aşlandı~ı günden itiba aoununun beşinci ıl ~~· 
mRdeni almak üzre beklemekte, 1 ren ihtıHif kesin sure\le karara yazılı hükümler d,ıiresincle 1.,c* 

nasyonal Fuarı Türk bandralı Sınop vapuru !o· baı?lanıncıya kadar gec,ıecek ZA me alınmış ve Devlet şiift16,ıııt 
bir milyon mÜQteri- hisarlara ait tuzu çıkarmakta, man içinde fs Kanununun 87 Jeörülmüe olan bu uiz8rfl~~eı1 

'i Alman bandralı llavard vapuru nci maddesi mucibince ilgili ie hükümleri Resmi Gazete 1 eııel' · ğ ğ d krom madeui yüklemekte. Eğil· . . . [llı.I 010 U ra 1
0 
lf. berg vapuru çlmeUIO boşalımak yerlerındO {lSkı lŞ sartJarıııtn dığl günün ertesinden O 

Mallarınızı şimdiden ta, Ateu vapuru demir aksamı 
1 
tatt.ıikine devam olunur. dir. rJlıı ~,ı 

boşaltmakta, Amerıka bandrnlı ! Madde 66 - Ur.taştırma top Madde 71 - Bu nizarnrı 8 ~ııı~ 
hazırlayınz. Eksport vapuru bakır yüklemok lırnlılarınn iııtirak etmesi veya kümlerıı~in icraı:ına icra ve 
20 Ağustos _ 20 Eylül le olup· Denizrollarının Dumlu hakem huzuruna çıkması içop ht!yetı memurdur. d. 

'.;;;;;;;;======--===......;; pınar vapuru beklenmekLedir. eden ieçilerin bu ödevlerinin ifa Biı[lle 
1 

b 

12,3 

~ıııa 
l'apa 
ıonrı 
iİlrı 



--.SA~FA 3 

Ankara 
Radyosunda 

bugünkü program 

@--------@ 
~IERSiN 

PiY J\.SASI 
..._,. _,... - 'al-_ 8 5 

l'ürkiye Radyodifüzyon ~ - -939 
~0•tabrı, Türkiye Radyosu Pamuklar Ku S. !Kul. 
'lbk R Klevlant 41 •ra adyosu. w 

D ;ı. 1 Dııgmalı 3ö, i Q 
ALGA UZUNLUuU Kapı walı 36 

l' 16:19 m. 183 Kes. 120 kvv Koza 6,5') 
2Ö~ Q. 19.74 m, 15195 ,..Kes. t Kırma 33 
9{ vv. T. A. P. 31,ıO m.(Koıacı parlağı \ 35 

'flS Kes. 20 Kvv. Buğday- Çavdar 
Pazar 9/5/1939 Sert anadol 4. So 

12,ao p li Yumuşak 4,50 
ro.,ram y ı· b wd ~ 25 12 ,. er ı ug ayı .,, 

,3a Türk müziği - PI Çavdar 3 62 

·~ ' .Oo Memleket saut ayarı. Anadol yulaf 3,30 
8ian · A 
1 

& v~ meteorolojı haberler. rpa 
a,15 MUzik (Karışık proğram Anadol 
· Vi) ı Yerli 

YENı MERSiN 9 MAYIS ı~r'9 

·--Di KKA T--..... 1 n 
DiKKAT DiKKAT :=:=il Mersin C. M. Umumiliğin~en 

' 

Ülgen kolonyaları hakiki ve en yüksek limon 
esanslarile imal ve taktir edildiğini her yerde rağ
bet kazanan Ülgen 90 derecelik Kolonyalarını 
sizde bir kerre tecrübe ediniz. Çünki ülgen ko-
lonyaları cilde tazelik ciyerlere kuvvet sinirlere 
sükunet verir. ÜfJOE~ l\lARK tıSINA Dl1\KA11

• - -
Ülgen kolonyaları Losyonhrı E~nıısları Tuvalet 

11 sulılrı Sa.ç losynnları Kremleri Brirnntiııleri ~ıH~ lıoya 
lan Bebe Pudraları Çiçek -ve giil suları Sılıln lcnum 
matları Sılılıı vo sağlam Kor:-;aları gayet ucuz fintla satıh r. 

Uray caddesi ülgen ıtriyat deposu 

Kulak, 
' ~- -

Boğaz, Hurun Miitahassısı 

DOK.TOR. 

Ziya benson 
Hastalarım hergüa sa~t onbeıten ıonra kabul 

1 - Mersin ceza evindeki mahlsOm ve mevkufl rın J Fi zi 
ran 939 tarihinden 31 Mayıs 940 tarihine bir ~f'nc· 
lik ihtiy acı olan (9C'OC'O) doksan bin kilo ckmcğın 
1 Mayıs 939 dan . itibaıcn, Bir ay müddetle k palı 

2 
zerf usuliyle Münııkıısy kor.ul muştur. 
İstekliler 8550 lira ihale bedeli üzerinden 675 lira 
muvakkat teminat makbuzlarını ihale günü olan 1 Ha 
ziran 93!J perşembe gütJü s t 14 de C. M. Umurnili 
gi makamında toplanac k olan l.omisyonı tevdi et
meleri. 

:l -- Teklif mektupları ilırılc gtııü f'art OD ( orde kada 
taahhüdlü pQst& )le veya bizz t kap lı zarf d runınde 
komisyona tevdi edilmiş bu\unacak ve mu yyen sa• 
ate kadar her ne suretle olursa olsun komİJyon~ ve 
rilmemiş mektuplar kabul olunmuyac ktır. 

4 - Şartnameye muv fık olınuyan veya içinde, Ş rtname 

1

. dışrnda şartları ihtiva eden tekliflere itibar edilmez. 
5 - Verilecek ekmek birinci nevi undan yapılacak ve h r 

ekmek Tam (960) dokuz yüı at mı~ gram olarak pi'ii
rilecektir. 

13·4\t4 'Konuşına (Karlın sa-) Nohut şırk 
atı) · Fasulye anedol 

18,ao Proğram Yulaf yArh 
~~,35 MUzik (Oda mOıiğı) - Pi Mercimek şark 

4, l2 
3.2> 
6,50 
1:?,15 
3,50 
4,50 

6 

1 
ile muayene ve tedavi eder. 

1 
ı1 M rsin; Yoğurt pazarı Hastane caddesi , 

~---------..._ _____ lllmll!ı 7 

Ekmek ceza evi müdürlüğünün göstereceği luzum 
üzerine yerumiye 200 ila 300 adet arasında her gün 
nihayet saat 14 de ceza evıne leslım edilmiş bulu
nacaktır. 

- EKsİ ltmeden mlitevcllit bitumum rusum. teklif, dam 
ga resmi, ve ilan ücretleriyle iodelbaca ekmeklerinr 
veya un tahlili için ve bilcümle masraf müteahhide 
ait olacaktır. 

,OQ Konuşma Sahlep 

!91 ~:, Türk müziği (Fasıl he- Tatlı çoğeo 
eh) Balmumu 

90,95 
70,7 J 1 F'OTO GUN ı 

'rah · C b · sın Karakuş ve erked11şları. e rı 

~O,oo Memleket saat ayarı, Susamy 
'h . apağı 
2 

ns ve meteoroloji haberlerı . Si eh 
O,tS Türk müziği Y 

Caı Şark 
Ce anlar - Vecihe. Ruşen Kam, ' Anadol 
o~'det Kozan, Reş ıt Erer, Aydın 

69,70 
ıs.~o 
18,50 

yok 
47 
46, 
51 
80,85 

iyi bir Resim çektirmek iatiyen 
F O']' O Güne Qir defa uğramah~ır 
FOTOGÜN: Reıimçeke r. 
Foto Gün;Atrandisman yapar. 
Foto Gün; A mcıtiJr if leri g6rür. 
Her iş foto GOnden temiz ve sOratle çıkar 

8 - Şartı.ameyi bedelsiz olarak almak ve görmek ve daha 
fnla izahat Almak istiyenlerin tatil günleri müstesna 
olmak üzere hergün C. M. umumiliğine muracaat et 
melcri ilin olunur. 

ao -4-9-14-ın 

1 1 a n 
C.H.P. MeiSİn ilçeyönkurul Başkanhğm~an 

8 UYanıar - Muzaffel' tıkar. Yıkanmıf yapak 

1 ernahat Özdenses. Güz yuou yok 

re,: Anadolunuu hils"'yni peş- Konya mah tiftik 117 

Adres: FuTO G~N 
Bozkurt carldASİ c il . p EnılHkindt n c~ mİŞt1r ı f rnalıalltısirıdfl 

------------------------------------2 • 1' 1 Yo:ıgat 129 
-----------~-~-----'!""--~- ve Parli l iııusı bit ı şiğiıı<lekı 27 uo. in lıiıı ı ile al 

~ı· Suphi Ziyanın hüseyni şar l Keçi kıh 52, 

a '.(Feryat ediyor bir gUI için) .. 
~. Rahmi heyin hüseyni şar- I f?ırınçler 
Al· (Acep nazeııde şuhsun) f CMıırhaf 22 

, • F ey an 20 
Ct\rn aiı kapancının şarkı: Çay 290 340 

5 'n dağlar canım dağlar) K&bve 10~ 

6 ~ ICanun taksimi: Vecibe. Badem, çekirdek 
~Q~ 'rabi efeQdinin hüseyni yil içleri .. 

Vasfi Orgun 
Güven 

Sigorta Sosyetesi 
MÜMESSiLi 

~ersin Azak han 
No.4 90 

55 
7 tıenıaisi: (Ben gibi sana ) J Tatla badem ıçı 
il)·. Andonun hilseyni saz se· Acı • • 

8 
aısi.) J Acı çekirdek · 6, 37 

Yangın - Nakliye - Hayat - Kaza - Oam - Otomobil 

Sigorta 1 ar i n ı zi 
(S. llirnen şanın seg~h şarkı: ' Urfa Yağı ~~ 
a."11da içsin ysr elinden.) · f.;.ç_eı __ .• _______ _ En müsait şartlar ve tediye kolaylıklarile yapar. 

21 ~gfth şarkı: (Sevda okunur) 

2ı'1 Koouşma ı bi; 5 
Esham, tahvilAt, kam 1 l l H 

fi~:t) .. nukut ve ziraat bors1ts1 

2125 
2ı~ao NPşeli pliklMr • R. 
rası • Muzi~ (Radyo Orkest-
1. \V Şer : Hasan Ferid Anlar) J 

lçel mu~asa~ıi ~ususiya mü~ürlüğOnden : 

Op,, ' H. Mozart - Sihirli Flüt Cl N 1o.:: I 
'\ "resirı · ' ı .:t 

Numarası 

Muhammen 
bedeli 

< • \7 tn UvertOrll -------~ 
foııi (aıı Beetthoven-3. en Sen- ~1aAaza Cami ŞP. rif 2 90 Lira 

Fr · k ) • 
Al 01 8 Halkevi binası » 400 l> 

Male~ro con brio Scherzo ~1ağttza » 4 90 » 
22 

3 
rcıa funebre Finale l>Ppü » 16 90 » 

)a'.o~ ~Uzilc ~Operetler - Pi.) VBIİ konağı Gözne 150 » 
htı k' on 8J!lns haberleri ve [) po c 1 mi şerif l 4 ı ao )) 

Mu vakkal 
lenıimalı 

6.75 
30 

6. 75 
6. 75 

ı 1.25 
9 .75 
3. 2a 1~ 1 Proğram. Dii~kan Kir0 milhane 14'2 40 » 

1 "~4 'H 
~ - MUzik (Cazband ·Pi. » » 144 40 » ij. 

·~ l'lağ za Cami şe~if 8 90 , 6.76 

t111daki 50t.> ııo. lu dPJlO \P- Parti birıa~ı ijftıncfoki 
505 rıo . lu dt1 po 1939 Senesi U&ziranı ı d~n 1940 

: Seuesi ~ayıs ayı O'tllrt<ı kadar bir sene miiddel 
' le ve açık 3rltrma ile kiraya Vt~rilecektir. 

,lezkur bina v~ dP.poların 18 ~hl)'JS Cüma 
glinii saııt ı ı d~ Parli hinasında ihnlt.1Sİ y pıla 
c~ ktır. 

islr.klilerin Parti ilç~)·önkurul kalemine mura 
c .•alları ve illale günü Sbal ı ı de Pcırtide lıazır 
bulunmaları ilan olunur. 

9-11-13-16 

i L A H 
Silitke Jan~arma okulu Komutanlığm~an 

Milden Beher kilosu ilvıle 
Erzakm cinsi: K1lo: Kuruş: Sa. güUn 
Erimiş sade yağı 1600 82 50 22-5-939 günO 
Sığır Eti 10000 12 00 22·5-9)9 » 
Beyaz peynir 80C 53 50 22-."ı 939 » 
Fuçu zeyt inı 800 3.1 !iO 22-5-93!J » 
Çapa marka makama lfiOO 23 50 22-5-939 » 
Arpa 1800 4 2? 22·5-939 » 
Saman 1800 1 00 22 ·5·939 » 

Silifke J. Okulurauıı dört aylık ihli~ acı olan 
\'Ukarıda cins ve mikdarı yazıla v di kalem me 
ol • ~ 

vuddi iaşP-si s 5 ·939 giirıiinden itibaren (15) gün 
miiddetle açık ek ~il m~ ~u rftile eksiltmeye konul
muşlu r. lali p' ilerin yüzde yedi huçu k leıııinat mu 
vak kata pa ralarile birlikle yfivmi mua~· yerıde oku 1 
kararğahında le~ekkül edec~k komisyona nıiira · 
caatları ilan olunur. 

9-12-16-19 
--------...,...-----------~ 

Kiralık daire Zayi m6hiJr Dükk~n Nqsrati) e 60 » 4.50 
~ Adırn » » 60 » 4 50 . Vali Konağı arkasm iaki c~ddede biitiin kon 
8laerı 8 ~ah~uk möhrOmO forü havi dört oJah bir dair kirallktır. 

hp zayı ettım Yenisini l 
ll}Q acağınıdan e llf öh 

0
_ Huspsi idar'}yH ait yukarıda cins, mevkii, numarası, mu ıammen b~deli i~teklilerin Azak zade handa Bahaeddin köz. 

11611
11 Huıunn vv:aı~:Oıiını mu vak~al lenıinall yazıla .~ 1 .. p ırça ~nlilk~in 9i.S9 ~carlar~. 18 Mayıs ~39 l?rih~ beri\'e uıii racaatl arı. 

ederim. rıe raslayan ~erşr.mbe ~unu saat ıo dt! ıhale edılmek 11zere lçPI vıla ye ll daı l • (! h d 
Mersin: Araplar kö n - IHİ ~rıciim~ni~c açık arl\rmaya konulmuştur. İSlPklileri il mu vak kal lemi nalla ayt y8 a etname . 
den ihtiyar heyeti.~~- rilebirli~ te o viin l;~lli saala vilayP-t enclimenhe baş vurmaları ilAn olunur. 329 senesi ı<onya Sanayi mektebinden nldığım teha· 

sı d 0 
3 

detnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin bük • 
-............._ ı:ıınu j n Mehmet Kurt. 9 t 4 

------ - - mü yoktur. Ermenek değirmenlik mahallesinden 

'ta Zay; mühür 
lı ~oŞınıakta olduğum Sağhk
tesrn~Unur, lhtiya; hey'eti 

de z ~öhrurnu 6-5-939 gOnün 
ayı ettim. 
Yenis· · 

eskisi . •nı Yaptıracağımdan 
11~o f<ndın. hUkmu olmadıoıni 

erırn. c 

Sağlıklı köyü muhtarıı 
llUaeyin Biçar 1 

------------"!"':~~~":':'"'"'~~~-----:---------- Burhaneddin oğlu Metımet göne) 

r-Doktor Nazım Ünsal , 
Yoğurt Pazarı Caddesinde 

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

·------- kadar kabul eder 

- v 
f.ransızca ogrenmek isteyenlere 

Üç ny zıırfınd fr ıı sı c ıfııd ' me nm ve muhab re 
haftada ö ders hPr dors l s at olmak üzre her ay içiıı 

10 lira ücret verilir. Tediytit birer aylık olmak ilzre. 
peşindir . Gurup helinde ders aımal(isteyenyer için Ucret 
h~ r ny icin 5 liru peşindir. Bunlar bittabi bir az daha 

ağırca öğ'renebılıı ler. Her gnıı saat 8 don 4 de kadu 
ıiyoretcilerinı mathanmızıia kabul eder. __________________ llllİlll ________ Bl'!:!!!~~~~ 
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SAYFA-4 VENi MERSiN 9 MAYIS 1939 

i LAN l A H 

Tarsus icra dairesin~en : 

No. Tarihi Cinsi H. 
32 E)·lul 321 Tarla 2 

17 Nisan 334 
" 

92 Şubat 340 

1222 k. sani 33!'> " 

.. 

132 T. evvel 329 ,, 

s T. evvel 930 ,, 

66 Mart 335 ,, 

1 Nisan 930 ,, 

101 Mart 339 ,, 

2 

2 

13 

2 

· 2 

12 

1 

Metre m2 Köyü 
7579 Tekfur 

2246 

2246 

7895 

6659 

8498 

8702 

6547 

" 

" 

h•cıbo 
z•n k· 

" 

,, 

" 

" 

Beher H 
Kiymeti 

Lira 
165 

165 

165 

165 

275 

275 

275 

'275 

149 k. evvel 334 ,, 4 59fl5 ~, ~ 7 5 
Her ne kadar tapuda dört hektar 5965 metre yazılı iıe 

de 2 hektar 2982 metre m. olduğu ve bunu da yarısı halil 
ibrahime ait olduğu ehli vukuflar beyan etmiıdir. 

69 k. sani 329 ,, 2 2522 ,, 275 

88 haziran 928 ,, 11 9263 yunusoğlu 220 

89 ,, " 9 916 " 200 

26 k. sani 926 " lo 11232 ıneliki 275 

68 Mart 335 " 3 677 2 hacı~koı.an k. 275 

276 k. evvel 316 ,, 8 2732 ,, 272 

llucluıtu 

Şarkan p~ nos oğlu k id or. garlu~ n kapl~n R. Şi
malen cevher veresesi cenubeu K.amil paşa arsası 
Sahibi T. C Tabasından Bekir oğlu llas ·ı n. 

Şarkan Ahdnrrahuıa11 ' t1 l't•se•si ve hacı Emin 
garbr.u klirt oğlu Hasan ~inwleu klirt oğlo lıasan 
ve Arif ve Ebraham veresesi cenııben Kamil oğlu . 
veresesı 

Sahihi T. C. Ta baasında n Bf kir oğlu Hasan 

Şal'kan c~vher VP.resesi g:ırhr.n Ht>kir oğlu ha· 

sarı ~imalen cevher veresesi cenuben Kamil pa~a 
veresesi. 
Sahibi 4 de iki hissesi bekir oglu basan 

Ş:ırkan tarikıam garben panosya Kirkor ve va
nis ve kirkor vı~ arap Hasan oğlu ~lehmet şirua
len çermikli Ali ve Cumali oğlu Hüseyin ceuuben 
Kfuuil paşa 
Sahibi .t hissede 2 hi~sesi 6 sehim itibarile iki 
sehmi Rekir oğlu Arif ve Hasan 

Şarkan KamH paşa v rfsrsi iken lıacı bozanh 
Bekir uğlu liasan rnahtnmu K+•mala gPçtın tarla 
garben kaplan 8. iken llalil ibrahinı ve Aziz şinıa 
len ~tustafa oğlu Emin ve Cemileden kaplan B. 
ve Hasan 
Sahibi Temanıına Hasan oğlu Salih. 

Şar~ an Safiye garben lekdi kızı Hatice şinıa· 
len tarikıam cenuben Safiye 
Sahibi 24 sehim de 15 sehimine Abdullah oğlu 
Nuri 

Şarkan hacı Ömer oğfn garben larikıam şima 
len hacı hali) cenuben kamil paşa tarlası 
Sahibi 4 de bir hissesi Hasan oğlu C~mil 1 il. 
Cemal 1 il. Halil ibraiıim 

Şarkau Mustafa oğlu Emin ve Bekir <'ğlu ha
san ve Arif hasb bello gar lren va~ıf lıarır şinrnlen 
Alişan oğlu durmuş ve ta rikıa ru garbf!n ~leuu~t ve 
Hasan çavuş. 
Sahibi yarısına tosun oğlu Halil İbrahim 

Şarkan brkir oğullan hasan ve Arif garben 
~ura ni zadeler Şi mah1 n lt ~cı V r yis vrr,· s~leri cr
nu ben l~rikH m. 

Sahibi 256 ll. 5 2 il. sına Bekir oğlu hasa n 
Şarkan Be~ir oğlu Arif ve Hasrtn gaı·beu dur 

muş şimalen tarikı cenubt•n lıacı y.,yis 
Sc.hibi yarısına rosun oğlu Halil ibralairu 

Şarkan tarikılıas garben tarik Şimalen c. 
Cumali ve şıh oğlu isnıail Oenuhen lı~tice tarl a sı. 
Sahibi 32 sehimde 3 selıuıin~ Abdullah o. Nuri. 

Şarkan hallee müfrez tarlası gal'l.ıen Niğo ha
san zevcesi ile arap hasan oğlu }lelııuel şimalcn 
Ahmet C. oğlu Abtlulkaciir cenuben tarikrnm 
Sahibi 32 sehimde 3 selımine .Abdullah o. Nuri. 

Şarkan ve şimalen dere gar ben Abd ulc~ bba r 
hissesi cenben tektıii oğlu Ali ta ti ası 

Sahibi 6 hissede 1 hi~ssesi hacı tosu rı oğlu 
halil ibrahim. 

Şarkan safiye garben tekel k11.1 halice ş·ma
len tarikıam Cenuben safiye 
Sahibi 24 de 15 sehmine Abdullah oğl•ı Nuri 

Şarkan Zakir karısı Safiye gaı ben ve şimal~n 
tarikıam cenuben keza 
Sahibi Tt-mamrna Ali kız' halice 

İçel lıususi mu~ase~e ınü~ürlüğün~eh . 
Mahallesi Cinsi numarası Muhammen bedelı 
Cami şel'İf mahallesi Magaza 2 90 lira 

,, llalkevi bina!iı 400 " 
,, Magaza 4 9o ,, 
,, Depo 1G 90 ,, 
,, " 14 130 ,. 
,, Mageza 8 90 , , 

Kiremithane 
Mahallesi DUkkAn 142 40 ,, 

., ,, 144 60 " 
Nilsratiyc mahallasi ,, 60 ,, 

,, ,, 60 " 
Gözne yaylası Vali konağı 150 ,, 

Dairede ınevcut şartnamP.lerine Levfikan yu~8 

rıda cins ve ~'safı yazılı akarat1 Hususiye 939 

mali )· ılı içiude icart. verilmek ÜZP.re nıiizaytıdt' .. 

ye çıkarılmıştır. ı~~ llayıs 939 tarihirH~ müsatl~~ 
perşembe giiuii saat 15 de işbu emlakin ihalf'~ 1 

icra kılınacağından talip olanlarrn ·üzde ye'li b11 " 

cuk teminat rnuvakkalalarilP. birlikte ve nıezktV 
giinde eı•ciimeni vil~yP.lle lrnzır bulur maları i1311 

olunur. 
5-9-13-17 ____________________ ....,,..,.. 

il AH 
Antalye Cum~uriyet müd~ei umumiliğin~en 

1-- Antalya ceza evinin bir senelik ilıti)1 a~1; 
olan 85600 seksen bflŞ bin altı yliz kilo ik10 

ci nevi ekmek kapalı zarf usulile münakH511 

ya konulmuştur. 
ihale 30 mavıs 939 sah günü saat ouıl8 

Antalya Cuı;•huriyet müddei umuruili~1 

dairesinde yapılacaktır. 
3 - isleklilerira yüzde yedi buçuk ıuu vak kal 11 

minJt mcktulrn ile miia acaatbu·• ilan oluııtır· 
4-9-14 - 19 

4 nösterileu giin<le aı·tırmaya iştirak ~th~ıılt': 
a ruruıa şartııanıesiui okumuş ve luzunıllı nıah)ı1ı:ıl 
almış ve bunları teınaıuen k~bul etmiş ad ve itib~11 
olunurlar. 

n Tayin edılf .. rı zamaıu)a gayri menkul iiç ~e( 
fo bağırıltlı~lan soura en çok arllırana ihale tıd~.ı 
~H1cak aı llıruıa hed .- li ıu u lıaıuoıt.ııı kıymt>tin )''1 ~~ 
de yetuıiş lı e~iııi hulıııaz v•·ya satıj isti~enio ~1 9 ca~ırıet riichaııı olan diğt!r (jla~aklılar buluııtıJl1 

•• 
bedd bu rılar111 o gaJ ri ıuenk ul ile tt>ıui1ı e.tlilfl111~ alacifklar 111111 nwcmuundan fazlaya çıkmazs ı e 
çok ar ; tırJrırn taahhiidii baki kalmak üzere ari 11~ 
ma on bt'Ş ~'ln ılah~ lt~nıdil v•~ on lwş i nci ;!ii 1~~ 
aynı saallt> yrtpıl<icak arllır:uıada, işbu ~'1ucak ~2:;t 

1 uunıaralı kanun şu uluna dahil olduğurıdun ge~,1 
de )'e lmiş lwşirıi bulması aksi takdirde gayri Jl1~1 , kul satılmıvarak alacaklının al:.ıcağına karşı ka•1 

. . k l ., ı · . 1 k · 1 l . k . 1 b . f' ,,t nı ıpote w ıııı a nıa · şartı e •eş la sıl e •'Ş ~ "(1, 

ye lt>cil Pclilt>ctı k v~ nwzktlr kanun şumuluna go 
muanwle yapılacaktır. e 

6 Gayrı nıPııkul kedisine ihale olunan kill1:ı 
1 derlıal 'eya verilı~n miihlet içP-irıde parayı verr1',el 
se ihal~ kararı ft.>sholouarak kerıdis i ndeu 1··•1'i~ en y iiksek tekl ı ft~ imi u nan ki mst~ arzt~lmiş 0

11
1
,r 

ğu brdelle razı olur~a orıa, razı olmaz veytt ~ 
jlu nma·tsa hem~ n on b 0ş gti n miiddetle a ruıı·ı~•';ıe 
ç1kartılıp en çok arltırana ihale edilir iki ı~ı eıı 
arsıındaki fark v~ geçen günler için yiiıcle be~1119 
hesap olunacak faiz ve zararlar ayrıca hüluuc 

1 
,11 

cet kalmaisızın menıu r İ)' elioıizce alıcıdan H
11

• Alacakh 
Borçlu 

Nuri ve salih 

Tarsusda Yasin oğlu Tevfik 
Bacı bozan köyünden Bekir 
ve halice 

oğlu Arif ve bekir oğlu basan vertısesi ve Abdullah oğlu olunur. 133 
• ı( 

2004 numarali icı a ve iflas kanununun ı 2 1:( 

Birinci arttırmanm yapılacağı yer, gün, 
S. 9-1•• kadar icrada Cuma giin 

ikinci arttırmanın yapıla cağı yer. gün. 
S. 9-10 kadar icrada Cumartesi ;.ünü 

9-6-939 

ı - işbu gayri ınenknlun artırma şartnan1ısi 9-
5-9 39 tarilıindtm itib~rerı 9 3 9-98 ııo. ile tarsu~ 
icra dairesiudP. muayyen uunıarasıuda herkesin gö · 
rebilmesi için açıktır. ilauda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyeuler işbu şartnameye ve 9 J 9 
98 dosya nuınarasile ıneınuriyetimize ıuürac~at et
n1elidir. 

2- Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıy- maddesinin 4 iincii fıkra "ma tP.vfikan hu g (1 
. (.) me11kul ~ah i plt>rinin hu haklarırıa ve hnsu;;;il~ 1, metin yiizde 7,5 ııisbelııı e pey veya milli bir ban- v~ masar ifr· ti ıir olan idd i dar 1111 ilan :.i l'ilı 1 '' 111 ( kamu l~ıniuat mektubu tevdi edilecektir ' · 124,, it\ hart u 20 giin içiııd~ f'vrakı mii~lıilf'ltır ı~ bıl 1l 1 

3 - ipotek sr.hibi alacaklılarla diğer alakadar- oıPltlrİ aksi halctP lı a kltil'J tapu sicilltl.rile ~~~h ~~ 
larm ve irtifak hakkı iabipleriniu gayri ıneı~kul j nı .~ clıkçlı salış lw•h•linin p·ty laş ıua~ırulan lı:1~ 1 ~ 111rl 
ÜV' riudeki haklarını hususile faiz ve nıasrafa da ;r laea ~la r ı c: hetı ... al:\ k ada rtaı·ın iş hu maedf'nı 11 (,ıı' 
olan iddialarını i~bu ilan tarihinden itibaren ) iı· aı i l k t'ı r fık!·a·mıa ~ö e lıcırf•k t> t .-tnwı~ri VP. dahH :ı,.ı!' 
giirı icinde evrakım ·sbitelerile birlikte ııu~'llll' İVP. -1 nır hi11 rnt ~ırn~k isti,t>ıılPI' 939-98 do .. v::t uuoı·tr·,ı~ 
tinıize bildirmeleri icap <~der . . \ ksi halde lıaklm·ı·ta -

1 
ıP. ıaı"·'tJ!o\ i cr~ nııımıı rluğ 1 111a wiir;ı c fat1<1r1 ./ 

pu sicilile sabit olıuadıkca satış. bedeliuin paylaşın- jolurıur ~ 
sın da ıı haric kalırlar J Yeni Mersin Basımevinde Baııloı•f • 
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