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Yarın Halkevlerinln açılış yıldönOmO 
dür. Törene sattt on heşt~ Aol~tıra H k 

evinde Jstikhll marşı ve Btı~vekliimlzin 

bir bltabesile başlanacaktır 

S•hlbl Vfl Umum Neşriyat 
fUJdUrU 

ı A 

Cumartesi 
8 

ŞUBAT 

1 9 3 3 

GÜNpEL tK. SİY ASİ HABER. 
Yurtdaş! Töreni lakip et. Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı; 1 Sayı 

FİKİR GAZETESİ 

Hatay Devleti Meclisi 
Anavatan kanunlarının memleketlerinde 

tatbikini muvafık gördüler 
ve bunu kabul ettiler 

Hariciye YeKiliıniz 
Balkan Antantı Konse 
yine iştirak etmek üzre 

lst :ıııbula geldiler 

Anadol u Ajans111ın hueusi 

dahili hı.ı tıerlel'i: 

lataı:' ul, 17 (Radyo) 
20 ~ııbaha Bükreşte toplll 

A~kora 17 (Rndro) - 1 Bokir Sıtkı, Vedi Kara bay, Ab ballt icaplara uygun olınıyan 'ı nacak o:an Balkan antantı kon· 
Dun II t •ı · ·· · · • k t ek u" zere Hari-a ay u ıllet meclisin· bııs Ulkü, Musa Kazancı, Kamil kısımla! ınıu LDmaınen veya kıs I seyıne ış .. ~ra_ e ~ _ 

de Türkiye Cumhuriyeti kanun ve doktor İbrahim Bedı· kanuııun · · . ciye Vekılıınıı Şukru Saraçoğlu 
1 men tatbik edllip edılmemesını h . . arının aynen kal.ıulüne dair Ad ehemmiyetini ve Hrıtayın nnava . ekispresle Ankar:ıdnn ee rımıze 
li e • i'!ra vekilleri hcyetwe bırakmak 

ye ncumeııi mazbatası okun tana sarsılınoz bağlılığını ve dü gelmişiir. 
nıuş ve müzakere edılmişıir. şünüşte, yürüyüşte au·.vatanla tadır. · Vekil istasyoııda vali, vali 

• Esbabı mucibe lilyihaRında bir olan Hat:..yın anavatandan Bundan soura söz alan Ha muavini, Istaubul komutanı ve 
Turkiye Cumhuriyeti kanunları ayrı bir kanunla idare edilemi t ay Bnşrnkili hir nutuk söyle cumhuriyet müddeium umtsi ile 
Q~y_ant eükran ahkAmı ihliva et yecı-ğini tebarüz ettirınlşlerdir. miş aııavatana ı-e Büyük Şefe Romanya konsolosu ve kouso· 
tıaınden bu kanuıılar sil~ılesi Kanun mül\efikan ve alkış b.ağlılıklarıııı arzeden telgraflar ıosluk orkAuı tarafmdan kareı-
tnesut neticeler doğuracaktır larla kabul edılmiştir. çekilm(lsiııe alkışlarla karar ve 1 ıanmıştır. 
denırıekted·ır. ' • • 

Bn kanunun birinci madda ri lm iştir • 'it b• •l, 1'\S\ 1 
.. Kanunun theyeli umumiye -.ıııde 'fUrkiye Cumhuriveti ka Bu ~esile ilP- H11taym her ltt- mgh ere UYU& e 'I 

s~nııı reve kor1ulmcısınden "!V .. el 1 JJ ' h .. 
.. . • ııun arının -ı a tay kaııunları ola rö!ındtt ullyllk lezebOrat yapıl Atatürk e son ur- , 

11 3216 

Yugoslavya Başvekilinin bey~~tl 
----------~~ 

Dahili ve harici siyasette de· 
ğişiklik olmıyacak - ----------- .. 

Dostlukların takviyesine calışılacak 
' 

Belgrad 17 (Radyo)- f siyasetin isabetli olduğu meydn 
Yugoslavya Başvekili mec· na Qıkmıştır. lsıikbnldo do kaza 

li&te yeniden bir nutuk söylo· nılan doatluklarm idame odılece 
mistir. Basvekil nutkunda ııulhun ğini \'e bunların dnha esRslı ve 
tarsini yolunda gayretlere de. kuvretli bir surette i 11 kieafına 
vam edileceğini, Yugoslavyanıu çalışılacağını söylemiş, efkllri 
4-5 senedenberi kral naipliği ida umumiyenin müzaharetini mille 
resi altında yapıcı bir kudretle tin emniyetini, meclisin itimadım 
çalıştığını, gerek komşu ve mül· dilemiş, dahili Sİ)'aseto dair röy 
tefik devletlerle ve gerokırn bü- ledi/l'i söıier arasında da Hırrnt 
yük devletlerle dostane müııase larla kardeşlik meselesini fıdölfı 
beller tec8süs etmiş olduğunu ne ve tam müsavat dnires ndo 
bildiı·d iklen sonra harici niyasel· ı halliııe çalışac&ğıııı bo)'nn etmiş 
te, beynelmilel anlaemalar bu tir. 

~ alnıı Haındi Selcuk Kara bay rak nıeriyota ~az'ı tarihince ma mıştır. • .E • • •f t 
. . . . met vazo esını ı a 1 

C H Pa rt• • 1 fngiltere IŞÇlfBrl 1 
•1 Beriin, 17 (Radyo) ı beklenmektedir. • • 1s1 ' effl er 1 Alman istihharat daıresinin l Şamııı büyük solrnklarındn 

Suriye Kabinesinin 
istifası bek leniyor 

J b • Ankara. 17 Rndyo) Baruttan aldığı habere göre Su nümayişler yapılmıştır. Hu os Müntehibi Sani namzetler·ı l 26 Şubat a ır logillerenin Roma büyük \ riyo dahili ye nazırı istifa etmiş\nada 12 kişi yarrılanm etır. z 
' nümayiş yapacaklar elçili~ine tayin edilon Ankara tir. Kabiııoııinde istifa edece!ld bıta 30 kisiyi to\lrif etmiştir. 

tesbit edildi ' Loııdra 17 (Raci~·o) - :~:tü~n~l~R~nSe~:ş~er:\~)r:;radf~: -CÜm~uriyetçlİspanyolar -İngiltere Başvekili 
Vıldyetimiz drthilindo l3 1 l lııgiliz l~çi parlisi VA :ımele müzesiııe girerek Ebedi Şef Ata -- . f 

bus . me•j u iutihap devresinde p, er · ıu·rk'u-n tabulu önünde SOll rasl· Franko\,T•l b zı tel{lif Alman VP. lt·.11yan se ir secımi için ı;alıemalara de sin merkazindeu 157 müutehibi Sendikaları Franko hükumetinin J c~ a 
v~rn edilmektedir. Dün o P . P. mei ihtiramı ifa etmiştir. Jeı·(Ie b•ılunc'JCa k. Jeri ile birlikte b -, eani Çıkacaktır . Bunlardan 138 i tanınması aıe ... hintle 26 Şubat ' ' 
~ııasıııda Parti lıyön ve ilçe J K k 1 ki d 1 b" k d. 

Yo Mersinden ve 89 u köylerimiz· için büyük bir nümayiş terlibiui aça CI 1 a mu·ca e e 11 teklifler ŞUnİ'--' rdır lr yeme ye I n ve bütüıı merkez ve marke· ı• 
7.V.e ~aQ'lı l{amun idsre heyelleri dendir. · kararlaştırmıelardır. ı Londra 17 (Radyo) 

a_lı ve I)ar•ı· l>a"kanımız l'. Ru·k Müntahibi sani namzetleri B. h f . • d Paris, 17 R(adyo) t k Q 
' Y , ır a fa rçrn e 11giliz Başço ·ili t<mberlayu llUdd" Parti İlyöokurulunc~ da tetkik H' ~· ı • ı· ı ' Paristeki cümhuriyetci lspırn ın Nasuhio~lunun baekl\n ı 1 ın ıs an mus uman arı l l oıı f L k düo akşam yomoğiui Alman so ıtı altında toplan k _ .. ve tasdik edıldik teu sonra ka:i yaka anan af Y ar lara llldan ı.;'ran O}a. f l 1 

eani namzetler·ı ki yet kesbeıiecek ve seçim esna- . -- cne::>ı ıta arıorn geri ara muntehıbı ı ı 1 E ı. k 
1 

aret rnnesinde Alman ve talyaıı 
10 amasını yap d . . . ! F"/ • . k . alınması. sefirlerile birlikte yomietir. rnışlardır. t Si~ a partı .namzedi olarak ılan ı ıstın ongresıne Ankara, 17 (Radyo) - Gazeteler bunun Alman \'0 

- edıleceklerdır. ı Son bı"r hafta içinde güm· ı 2 - Mukabelei bilmisil ya· 1 1 
~. 

k b l d ·ı J• Ll pılmamas ı . talJ'liD ngiliz siyasetinde nr 

H 1 k a u e r me lR e- u·k muhafaza teakllAtımtZ tara-ı I . . . batılsa doğru yürüyüşü oıduftu a 1 • a r ~ 3 - spanyol mıllelıuın mıı ev e rl n 1 n • J k f d s riyo hududunda 49 ka· . . ııu sormaktadırlar. rın en co mütees- ın an u h . kadderatı hakkında karar varılır Al G I . 
' Çakçı 855 kilo gümrük ve in ı· . man azete erı A 1 1 sirdirler - . '> • ken ecnelıı tesırden azade kalma ÇI ışının 7 c·ı yılda·· n .. u·· ndel sar eşyası, 79_ turk !ırası ve M 81 tarının tomiııi yoluıııin rnüraca um ' Dalhi 17 (Hadyo) - lah 12 me~mı . ve !staı~bulda .21 a}da. bulunncaklar_dır. neneraı f ngil j~ 0İ lfıh la nmctSllıa 

1 . . . H ' d" 'kaçakçı 120 kılo gumruk ve ın· Nıy a1anııı Frauko ıle mütareke Ank d . Fılıslııı kongresıne lll ıs- - . . . çol{ fa z] a aı ·H~a ora a Ve dığer şehı· ' d k. H lkeo 1 - - hh 1 hisar eeyası \le 80 gram uyuetu muzakcresıne gırısmesi ihtimali - ( ~ l . d b. r er e ı a • i tan mu.dumanları mura as arı- rucu madde yakalanmıştır. vardır. gösteriyorlar 
erın e lT tören yapılacak lnın müstcmlekAt nazırı tarafın· ı· • 1 Berlin 17 (Hadyo)-

dan kabul edilmemesi burad.a Vilayet umumi mec ısı spanya~aki İtalyan İngiliz . Alman dostluk cc· 
Hnlke\'lerinin yedinci açılıa k r ll lk . 1 d H lk müslümanlnr arasında derin bır miyetırıin biı· toplantısı dolayı· Yıldöııü ~ " a a a e\'ı eaonuu a a ev·ı. . ..1- ı- • ·ıı"I • J 

mu dolayısile 19/'>/193911 • . . . . ı ıufıal U)andırmıetır. ~us uman D t • d gonu u erı sile gazeteler ıığıl\oroniıı muaz 
saat on beele Anka - . erınm tıım~ıye kadar_ neşretmış ı kon resi kabul etliği bir karar· \ Ün opıan l zam sillihlanmnsıııı nıevzuubahs 
de ve d" ra Halkevın oldukları kıtap, tıroşur ve mec- g . . ~ - · . . • V "f 1 · l · b J etmektedirler. 
1 ıQ-er Halkevlerinde yapı 1 m 1 d . kk b" . da Fılıstınde ve Kuduste Hınd VilAyet umumi meolısı dun azı e erı 11tam U Un Gazeteler, Almanlar al ... 1·" · acak töreo ua ar an mure ep ır sargı _ 1 _ 1 rının büyük alakası • " u 

dır. proaramı aııaA"ı1aıve grafıklerle Halkevlerinin Çalış mus uınau ab ı d k" k d- Vali B. Rüknüddin Nasubio~lu ca İtalyaya dünecekler mum demokrasi ile olan münn· 
olduğu ve ura ar a ı mu a 1 1 sebat1111 bir kora daha terid et· 

1 - Halk . . 1 maları gösterilecektir. . - • . nun baskanlı(lında top anmış Roma 17 (Radyo)- tikten sonra lngiliz sıllihlanmn-
Yedinci . 1 . ~vl~ının açılışıcın l b - Aynı gün Ankara Hal- des yerlerın muelumanlar ~imde evrakı varide incelenmek üzre İtalya hükıimeli neşretti'"'i sının Pnristo uyaııdııclığı sevin 

l 
1 dorıumu dol ·ı \ 1 c ~ını evvelce logıltere-

1 
d"I · r ı; &>ılacak ın . ayısı e ya kavinin di~ar bir salonunda eve m una a . encümeulere haııa e e ı mıe ır. bir tebli~de ispanyada gönüllü.' ci ve bu savinciu lugilız işçileri 

gOoü eraeım 19-2 1939 pazar bağlı ressıım \'e he.,kehraşlerıu uin kendilerine buııu ı-adetmış H , 
1 1 1 

. F k' f d k d"I ' taratrndan ödeneceğini y zyorıar 
saat on b t 

1 

. • l 11. Je ça ışına ar arın ran o lıtra ın ııll ·eıı 1 e- . . .. keviııd t . ese Ankara Hal eeerlerioden mürekkep dfırdllncü olduğu kaydedılmak•edır. J a 18VlnU . ·r 1 . b.tl°"'" t brx. di· _Sılah~a~ıma _ış.~n~n Çember-
e S\ıktaı ınıırşı ile b 1 . . . . • rıne vaıı e ert ı ıe.ı e it; e laynın Munıh doııueunden son· 

YaCaktır. as 
8 re~ım. ve heykel sergısı tartı p Vala nsı·ya ·ı Ar homitesi senelik lir edilmez memleketlerine ciöue ra ~uzlaumasrndaıı teessürle lrnh 

2 - larkıaı adılmış bulunacaktır. cekleri Röylenmektedir, sedıyorlnr, 
_
1
P C. H. P. O 

8~ c · er yıl oldugu gibi Hal - ••• - ! ongresrnı yap f k· 
1 

marşını müt H k • · J l ----------=--------= 
lı Hıııvekil Dr~ı;:ıfinaşkan vekı kevleriuin bayrammı bir gün e Fraokocu Tayyareler: ---~ SON ff A 8 [ 8 L [ 8 
tarafından bir BÖ:le~ Saydam \leldan kutlamak üzere 18-2-1939 boın barduman ettiler ! Evv~lki gün şehrimiz al' ko ı _. ______ _ 
Lır. verilecek cumnnesi akşamı Ankara halka- ! ınilesi yıllık toplaotısrnı yap 1 d h 

3 - s·· vi salonlarında hasılatı soc;;yal Nadrid 17 (AA) - Frankistj k -zere Hıılkeviııdeki salon •ıspa nya a arp 
beetekQr1 ı~:!~~r~:n so~ra Tüı k yardım işlerine tahsis olunmakl tavyaroler ValAn~iya _limanını · :: H~:.an Dayı Köröpik tarafın 
Türk müsıkıai f ~n hır modern üzere bir l.ıalo ıertıp edılmietir. bombardıman etrnışl erdır. ! dan açıl ınıe ve en yaşlı aza ol ·- • 

l ır. Bu fostiv 1 estıvali yapılacak ·ı ·ıt F k h .. k" t· 'ınak sıTatıle nııı\'akkal . reıt;li~eıSon safhasını buldu lngiltere 
A - l<tı:aı~ö~ı·o(~ranf11 ~t·d~r ngı ere ve ran Q u ume 1 Halı! Oıgaçay ve ldilıplıkltıre Gel 

İl) Cemal Reeıt seu onık su ·lıl Vtı Muıılla geurılmışler lı>A tavassutda bulunacak 
8 - Oı koslr - 1 Hariciye N zırı beyanatda bulundu cıe pıı.ıılaıı yoklama da ıııukay 1 

'Eerıı Alnar a su tı- Hasan j yet 307 aıadırn 165 ııııu muhttı 
c - Çıtta toııı . sviçre ve Polonya hükumetleri' · 1,1 s ı bepıtırıe komıtedeıı ayrıı 

grole k dau) N . (seııfonık F k k/ ; mıe ve gtırı kalan 142 azanıu 
D - acı I<rtzım Akses ran oyo tonıyaca ar . ancak oLuı.uııun gtılmıe olduğu 

mal ErginKonsertiııo Ulvi Ce- Londra 17 (Radyo)- • • , • . ve şu sur~lle ekserıyu t hasıl 
E - s h" Hariciye naıırı Halifakel Yem Macar kakınesım ı, olmadığı anlasılmıs oldugu!1dan Sa1gııı 

1 
ır rakkası -Aduan . . . l.ıaeka güu toplauılmak uzere 

muhAfazakArların ıstızahı üıerı • • \ . . 
ı . 4 

- Mevcut 209 Halk . 1 ne Frank o meselesi hakkında 
1
• Eskı Maarıf Nazırı .

1 

içtimaa son verılmıııtrr. ..,u saatta evıy ı 

ınuu 3G7 rıçılaca~ 158 inin mec izahat vermiş - ve hükumetin l teşkil etti General Metaksas 
"&at Jı:d llnlkevındeki lören de Frankoyu resmı surette tanıma B d t 
cak ıı: e·ıs.li_kltıı marŞıle baelıya eındaıı sonra Franko hükumeıi M~c=~~ea~;~:.e~~·:Ji kabine- 1 k • 
ve da1ı:"ekı1ıu nutku dinlenecek le uzlaşma yapılabilec~ğini ima 1 de Maarif nazırı olarak bulunan ı Bü~reşe hare et ettı 
Pro~ sonra kendi mahalli etmietir. B. Del kinin riyasetinde teşekkül ' 
. rarnınır; tatLik i 1 . • . . etmistir. 1 Atina, 17 (Aadyo) -

tır. ne geQilecek r· . ~Hvıç~e.hQkumetının L~fndkra Eski Başvekil tmredi reni General Metaksas ve Harici 
5 _ se ırı arıcıya nazırı Halı a sı . . . . j 

mor . Ankara Halkevindeki ziyaret ederek hükumetininFran kabıney~ gırmeı~ıştır. b ye vekili SelAniıt'e varmışlard ır. 
asırn Aııkara r d . Yenı Raşvekıl beyanatta u 

8 
.1 .1 h" beşdan basa 

rodileoektir a yoeu ıle nee koyu tanımak kararında olduA• lunarak gerek harici ve gerek u vesı 6 1 6 se ır 
NOT: • nu bildirmiştir. 

1 

dahili siyasette ar nen lmredi gi 
1 dsnanmışt!. • • 

Polon yanın Londra el~iei de bi hareket edileceQ'ini söylem is· 1 Bu munasobetle buyuk teza 
a - Merasimi müteakip Au· aı ni tekilde hareket etmietir. tir. hüraı J&pılmııtır. 

Londra 17 (Radyo) - Mı!drlı1in sou hoıııbıırdıu,anı Uzerlne ço 
çoklar helediye tHrafıodan t ihllye edilmiştir. hıvlçr{ y rdım komi 
tesi çocukların Al>stye sevkini kRbııl etmiştir. Londrtı menıı!ıli hnr 
bin yakında biteceğini teyid ediyorlar. Hafta sonundan evvel mOltt 
reke akdedllecektir. Jngiltere berşeyden evvel ruOli\reke H~ muhu 
samatın ttttlll ve kimse1Jlo feott mubmeleya mttruz kalmaması şar 
til e tavllssutu knbul edeceğini Burgos lıUktlmeti nezdıodekl ajanmcı 
telle bildirmiştir. BlHOn mıızıı kerpler Cumhuriyelçller lcblne lJir 
mUtareke ftkrll lehinde tezs.hOr etmiştir. Frankonun uzluştırıcı bir 
şı>kllde hurokf't edeceği thllit edilmektedir. MUzakerE>ler mOsail ue. 
tice verdiği takdirde razarlesl gUaU iogi!lere bUkL1m •tinin Franko 
bükumetlni tarııması muhtemeldir. 

Amerika Reisicumhuru 
Manavraları takip için Vaşiğtondan ayrıldı 
Vaşington 17 (Rhciyo)- Rıızvelt dUo hususi trenle hOkümet 

merkezinden bttreket etmiştir. Mıımaileyh Filorldadan Hestin kro 
vazörUoe binerek deniz manevralımuı takip edecektır. 



18 Şubat ı 9J9 Cumartesi YENi MERSJN 
/ngiliz basını ve f 

ı spanyon meseleleri ,-----------------------------------------.-------------------------------------
SAYFA - 2____, 

Sert içkilerle müca~eleıı 
doğru Taymis Gazetesi 

F,rankoya karşı mutedil bir 
lisaı1 ku llaı1ıyor 

Diğer gazetelerde bu yolu takip ediyorlar 

Times gazetesi İspanyol dft 1 Qalanıak arzusunda oldu~unu, ls 
bili harbiıı i n sona ermekte oldu 1 p~nyanın fa şist olması ile iktifa 

ğundan bahseden uzun bir ya edilmedi~ini, aııtikominter dev 
zısındfl Minork adasının , fspıın lauerinin GarLi Akdenizde İn 
yol topraklarının büyük bir kıs giliz ve Fransız kuvvetlerini boz 
mının hakimi olan general Fran mak ve parçalamak için i t 
k t 1. d"J . . . k d yen s oya e1-1 ım e ı dıgını ayde e 
rek lspanyol harbınin ufak bir panyayı bir alet olarak kullan 
bilAnçosunu yapıyor, Frankoyn mak niyetinde olduklarını kcly 
karşı çok mutedil liıan kullanı dettikten sonra bu mühim vazi 
yor. Ve asi generalin işgal etti yet karşısında Chamberlainio 
ği ınıntakalarda halka kareı Çok tutmuş olduğu (yatıştırma) poli 
makul muamelelerde bulunduğu tikasını eiddetle tonkid ediyor. 

nu ka1dediyor. Koyu muhafazakar (Daily 
Daily Telegraph ve Mor· Mail) gazetesi İspanyol harbinin 

ııing Post gazetesinde de lspan 
nihayete ermekte olmasını bü 

yol harbi hakkında hemen he 
men Times'tekine müşabih bir }'Ük bir memnuniyetle karşılı 
başmakale vardır· Gazete lspan yor, Avrupa sulhuuun bu suret 

yol harbinin neticesinin artık 

anlaşılmış olduğuna göre hükü 

met kuvellerinin daha fazla ıs 

le tehlikeyi latlatmış olduğunu 
bildiriyor. 

Almaıı 

Filosuncla 

Şehir ve memleket haberleri 

Çifcilerimize 
pamıık tohumu 
Mersinde tevziatına baş

landı. Tarsusda da Tohum 
tevzi edilecek 

Evvelki sa:vılarımızda Vild· 
yat Ziraat müdürümüzün çifçile 

re tevzi edilecek pamuk tohum 
!arını temin için Adanaya gide
rek Tohum istasyon idare•ile te 

masa geçtiğini 1azmıbtık. 

Adanadan temin edilen 830 
ton klevlaııd tohumu ile 175 ton 
yerli (kapalı koza) tohumu ta· 
maman şehrimize gelmiş ve ı;if 

çilerim ize d ağıtı imaya başlaoıl · 

Şe·hrimiz 
rricaret ve Zahire 

Borsası lıaftalık raporu 
8-:1.5 ŞUBAT 939 

Bu~day Beyaz Anadolu 30 000 4 25 
3 25 
3 20 
4 05 
3 75 
9 

Hazır M.V.T 
• 

Çavdar 
Arpa 

• 
Fusulya 

" " 
" 

yerli 
Anadolu .. 

Yerli 
Elazığ 

Anadolu 
Elbistan 

Anadolu 

180 
45 
30 

135 
40 
20 
20 
7 

000 
007 
000 
000 
000 
ooo 
O(IO 

625 

10 
11 

" 
10/ıı; gjnd• • 
10 " " 
Hazır 

" 
il 

15 güude 

hazır 

M.M.T 
HV.T 

M.M.T 
mıetır. .. • 6 114 

12 35 
13 25 
36 

.. 
Tohumlar elekten geçirilmiş Acı çekirdek " 15 000 

temiz bir &Akildedir. Verilen to " " 12 353 

humlar tasdik suretile verilmek Üzüm sarı Antep 25 000 
tedir. " siyah Nevşehir 22 500 

BirkaQ gün sonra Tarsueta Kaysi yarmacası Bıtirgen 7 200 
da tevziata başlanacaktır. • " • 10 000 

~ehrimiz Ticaret ve zaföre 
Borsasmda 

7 500 
:~ 135 

140 000 
7 500 

Kayqi çekirdekli 
Cniı içi Anadolu 
Pamuk klevland Ceyhan 
Yapağı şark 

Y opılan Muamele 
Dün eehrimiz ticaret ve za 

bire borsasında: 

M V.T. - Mersin vagon teslimi 

M. va. T. - " vapur " 

M.M.T. 11 mağaza " 

• 
• 36 25 

12 25 gelecek 
12 25 • 
27 50 ,, 
23 25 15 günde 
17 75 hazır 
53 50 56 • 
42 50 " ,, 

,, 

" 
M.V.T. 

" ,, 
M.V.T 
~l.M.T 

" 
MVa.T 
MMT 

6 ton 72 kilo rer fıstığı 17 ku 
rue 75 santimden,45 ton yerli buğ 
day 3 kurue 25 santimden 2 C. H. P-. Mersin il alkevi başkanlıfından 

1 

1 Hafif içkilerden bt' 
'ranın şişesi 20 ka' 

ruşa satılacak 
1 ! 

Aokara, - Dl vlet zirB8 • 

ı letme&i kurumu biradan 
1111 

i
l makla olan inhisar resmioıtl 1 

dirilmesini Gümrük lolıiS11 '1 

l vekAletinden istemiştir. \'ekAl 

İ kurumu(\ bu talebini tedktk 
·csd 

maktadır. Sert içkilerle ınu 

le, Dr. Refik Saydam hükıltJlf 
Din programında yer aıoııe oı• 
delerden biridir. Buna 1:>ak•'' 

. ·~~ 
kurumun bu ta!ebinin hafı!" 
!erin taammümünü terviceıı ~ 

1 
bul oluuacağı umuluyor. J31l 
dirde biranın litresi perııkeıı 
olıırak (Şieesi) 20 kuruea esli 

bilecektir. 

Ban~uma civann~a şe~~r 
fa~rikası ~urulaca~ 

Pancar fiatları o; 
para arttr-ılarak 4 

par.aya alinaca~ 

rar etmek suretile milletin kırıl 

masına, misli görülınemie nıeşek 
kat çekmesine ve ecnebi toprdk 
larında bin türlü yoksulluk için 

de sürünmesine meydan verme 
mesini tavsiye ediyor ve bu hu 
susta verilecek kararın lspanfol 
hükümeti tarafından bir an eve! 
verilmesi gerektiğini bildiriror. 

En son sistemde ton Akale pamuk 42 kuruetan,15 Ankara - Ö~renildiRiı1 ıı 
ton arpa a kuruş 75 santimden Halkevlerinin açılışları yıl re bükümet pancar ekiucİ1e 

Yine ısyni gazetenın de'liz 
ieleri muharriri 11. c. B1Water 
<fngiliz bahriyesinin döRüe kud 
reli) başlığı altında yazdığı bir 
yazıda lngiliz deniz kuvetleri 

nin bu günkü sayısı ile önümüz 
deki seneler zarfında halen in 
şada bulunan gemilerin ilhesi 
ile varacağı kuvveti bildirdikten 
sonra geniş mikyasta yapılan 

tevsi işinin lngiltere bahriyesin 
de Nelson ruhunu yeniden ihya 

etmiş oldu~unu tebarüz ettiriyor 
Liberal (Manchester Guardi· 

15 ton Anadolu buğdayı ·1 kurue 1 .;er sevindirecek bir karar 
25 Eantimden 8 ton ı;ekirdek 36 d b } 1 ş 

Berlin (A.A) - Alman gaze kuruetan, 13 ton arpa 3 kuru::ı ön ii ffi Ü ffi Ü Il388 eti e tir. gu knrara göre, pancar 
teleri bilhassa Hismark zırhlı 875 santimden 15 ton kumdarı : fiyatları kiloda 10 para art~: 
sınıo denize indırilmesi hadise 5 kurue 30 santimden 30 ton pi 

1 2 939 
, , · 40 paraya Qıkar1lacaktır. 

siyle ve bu münasebetle HiUerin rinç 19 kuruş 625 santimden alı 9. • pazar günü ve gecesı evımiz taraf m~an 1 
soeta hazırlanacak kanuu lıJf 

söylediği nutukla meegul olmak nıp flahlmıştır. 1 sı açılır aQılmaz Büyül! ~fı 
Adana boreasında yalnız ı k l'k 1 .. 

tadırlar. klevland üzerine 42 kuruetan yapı aca şen 1 ve oren program~ Meclisine verilecektir. t 
Augriff diyor ki= muamele yapılmıe başkaca mua Diğer taraftan meı:P18~ 
"Deniz silahları hakkında mele olmamıehr. muhtelif yerinde aQılacllk ijÇ 

GOndOz yapılacak tören 
son senelerde yapılan bütün mü Liman haberleri ni şeker fabrikasının yerle 
uakaşalar bu silahların eskiden Gündüz töreni Evimizin üstkat salonunda saat {14) de baalı cıı· 

v tesbit atmak üzere müteha8• 6 de olduğu gibi esasını zırhlının Yugoslu bandralı Çettert yacaktır. 811 
tarafından uzunca bir zno1 ·~ 

teşkil etti~i görüşünü değietire vapuru Ankara memurin koope Saat 15 te Ankara radyosu ile verilecek söylevler salonumuz beti yapılmakta olan 1etk1 

memietir. ratifine aid Qimento tahliyesiue 0 davam etmektedir. daki radyo ile dinlendikten sonra bu programın tatbikioe de bitmiş gibidir. Bu ledkikıerı f 

......... ....... 
harp gern.ileri var 

Alm!rnya dünyanın en mo vam edilecektir. e 6 
) A - TOrk bandralı Sümer vapu kısım neticeleri hilkümet 

an vrupanın uç ve asyanın derin ve en kuvetli harp gemile fi 
bir devletin birlikte yeni bir mu rinden birini denize indirmiatir, ru 500 ton buğday ve Şafak mo 1 - İstiklal marşı dilmiş bulunmaktadır. ilk •· 
k d ·r k k ld k "' törü İnhisarlar ıdaresine aid 2 - HQlkevleri mareı (gençler tarafından bir a.,..ııdan) dil " a dee iUı a urmuş o u !arı Almanya deniz lneaatında kati & knnrn Bandırma civarıu 

1 b f . t ·ı· · r k üzüm, Alman bandralı Smirna 3 _ so·· .. ıev 
m, yanız u aeıs 1 

'' a ıom yen İngiliz - Alman mukavele ve Reinberk vapurları hububat .. lacnğı anlaeılmıetır. / 
bir asır kadar e\'ol Avrupada Li sinin çerçevesi içinde ka1makla Tehtiz vapuru Etibanke aid 4 - Mili manzumeler okunacaktır. ~·· 
beralizmi ezmek için kurulmuş dır. lngihere, 1938 - 39 büdçesi krom madeni Danimarka band 5 - Ant (Ev gençleri tarafından) ef 
olan ( mukaddes ittifak ) tan ile donanmasını yüzde 20 artır ralt Ekholm vapuru küsbe almı 193 9 Jzmir efil 
farklı olduğunu, o ittifakı kuran mıe olduğundan büyük farklar ya devam etmektedirler. Gece müsamere salonunda yepılacak tören ve nasyonal F uort. 
ların tatmin edilmiş devletler la di$ter devlellerin baoında gel Dün beklenmekte olan Ze· temsil proğramı fi 
olduQ'unu ve mevcut muahadele mektedir ve Almanya da _ ki malık, Loid ve İnönü vapurları bir milyon ~ üşte 
re riayet edilmesi talebinde bu bu donanmasının yüzde 35 ini son dakikaya kadar gelmemişler 1 _ 1stiklill mareı . ğ X- d 
ıunduklarını, bu günkü faeist yapmak hakkına malik bulunu dir. Sebebi taabür anlaeılamamiş 2 - Söylev nın U ra5 l Jf. ·def' 

tır · Mallarınızı şı'ındı i tlifakrnın ise antikomintern na yor - daha serbestçe pek çok =·--------===-=·==~~= 3 - Konser (seçme müzik pıırçaları) 
mı ahında bütün dünyada . de· gemi inea edebilir. Mamafih di ki, diğer dev etlerin gemileri için 4 - Babaların günahı (adlı 3 perdelik piyes) hazırlayınız . 
mokrasi kuvetlerine mukavemet Q-er devletlerin filolarile maka de eski modeli r bulunduğu 5 - Bir facia (1 perde komedi. ı~I 
ve bunları ezmek snretile m.,v yese edılecek olursa alman do halde Alman filosu en son sis Müsamereye saat (20,30) da baelanacakhr. 20 Ağustos-~ 
cut siyasi 9e askeri bünyeyi par nanmasının eu tefevvuku vardır tem gemilerden mürekkeptir. Bu diren ve şenliklere bütüıı yuddaşlar davetlıdır. / 

~==~~======""'"=====~====-~---=~==~==---~~=====-===~=--~==========~==~==~====~==~./" 

Üç perde ı 
iki tablo . 

- 12-

K,o: 

1 

13ir yalnn değihni söyle l ftinek~o. 

l'lenckşo : 

Tokaym evgi i edecek tleli 
Başkalru;dı ona gföıül voreJi. 

Dertli : 
Bülbüller füttiikçe u~ıhr giirılün . 

Z<ıynob: 

<.sağlıyan dereler yasmı atar. 
Dertli : 

Açılı~ı gülÜlj' • una her güliin. · 
E~e: 

]~sen yeller ~ana ııe:;elor katar. 

Dertli : 

Kendini kedere vorm<' kı:1. 8akın. 

Dü.,ünıno hayatın kcdorlcı·ini . 
lıtırab, ıram çekme, yakın gol yakın, 
Bay,ttan baz topla, <linlo kız beni. 

Hor yiğitin gönlünde tatlı ~ızısın. 

R AZ 

1 

G iiller anlı rkoıı <logınu~ un ilkyaz. 
-Ye<li <la~ çiçeği tan yıldı:wmı 

Oiin~~in 1roro)<ılıt e.,i:-in Iraz. 

l\l ı~, o J; t 8 
11.I 

« Kvvelkilerlc :i\Icryeın. leryeınin elinde 
sopa aı·kasımla dağarcık.> 

~Ieryoııı : draza hitab otlor> 
Seni göri.ince ben içden çağlarım, 
Kütü gözden seni sakla~ın tanrım. 

Iraz: 
.N ertlon geliyorımıı hey :i\loryoııı cfre. 

1\[eryem ; 
Bu gün çok yoruldum, nasıl ııı eco, 

Iraz: 
Oice iyimhdn, hNı çok iyiyim. 

:.\forvenı : . . 
Oh, oh eni böyle ~en görmeliyim. 
Altı günden beri şehirdo idim. 

1 Varayım bir kerrc obaya dedim. 
ı Zo-vnob : 

1 .1\foryeın cice ~öy lo ~ehir<le ne var. 
.... Ieryeın : 

Ölüler giiliiyor, ağlıyoı· sağlar. 
Eınrim olmadıkça olmasın <liiğiin. 

Diye emir vor<li ovefüü gün. 
Hnü hii.' ük o yii<·e Kozuuoğlu. 
1nletip şelıirılo sağ ile . olu. 

1 Hep kızlar birden : 
: J\ man, aınnn na ıl ~eyıni~ bu muiı·. 
ı Dertli: 
ı Bmir değil bu hi · ke::ıkince ueıııir. 

! M'cryeıu: 
! Demek To1..'1l.y ile düğün kalacak, 
Bol.iti semi ba.~ka biri n.1 ak. 

Ji~~e : 
Haydi ('İ<'e h<>vlo Hözler !'iÖYlem . . . 

Iraz: 
Bu emri dinlenmez en alıınak, seıne. 

Dertli : 
j Bu dnglar hür dağlar, K:ıznnoglunun. 
1 Şehirdeki ünlü, hn~ı tuğlunun . 
1 Jray, : • 
•Zerre kadar bize hiiknıii olanıa7.. 

1 MoneU~e: 
1 Bu boş s<>zler cicc karın doyurmaz. 

Dertli: 

1 Yiil'üyii u ıı;idelinı c i vo 1 ek k rnl:ı r. 

Hize a~k tüı·kfü•ii söy lc::ıin pınar. 
«Dertli ,·e kızlar criderlorken 

Irazın koluna takılır.• 
Oitıne eaınnı, otur ~mıiulı· biraz. 

Gizli J.ıi>zlerim var dur dinle J raz. 
Seni çok ı-1<wcrinı Hcvgili kızım. 
Ni~:mlııı nerede giizel yıldızım. 

lrmr.: 
Bilmiyorum. 

i\leı·yeın : f 
Tokay gez~n- d:ıt 

O, 13eni hi~~ !'.<evmez, ~oytanlar tepe . 

Ira~ : 

benim giiziinıcle dünyayı tlog·cr. 

~lorymıı : 

1 
Seven giiniil kızını lıi;~· Jn mi sever. 

lrn;.ı; : 

I
Yeter işitrueyiın b<iyle hir e~i, 
Yeter Toka.yınıın bana ::-e,·gbi. 

- ::;onu 
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ANKARA [QJ=============================[g] ------------------- -

Radyosunda 
bugünkü program D•• d N 1 Oldu unya a e er öiuyor 

.-~-,1 E-:, R·-8-i N--, . 1 L A N 

Pi y ASASI ı ı.,.uıı~a~~.s icra .~!~~~iluğund~~;.si 
(QJ ı 

17 - 2 - 938 

[QJ_ 

86 Kanun evvel930 

939 
67() 

hleı nı nı u re bha ı 
18386 Türkiye Radyodifüzyon D a l d a n d a J a 

poıtılMı, Türkiye Radyosu, Pamuklar 

Ankara Radyosu 1 R . . b'I . v l ld Kı vlınt • omanyada, Ploeıtı şehrı l ı ezıkler oldugu an aıı r. ~ 
DALGA UZlJNLU~U c'.•~rınd~ petrol kuyulorından Pa.r!ıli Am~~e Lampuo ~=~:n:~lı 

ıKu . S. Kn S 
4:! Kıyuu~ti 

100 lira 

b<iğ ve 
car<lak 
• 

ı ... evkii 
Namruıa talıc mevkii 

l6!1~ m. L !1 Kca. 120 kvv. bırı delındi, şehre doğrug 080 n~mı dıger «Guul çocuk Koza 
T. A. Q rn. 74 m, 15195 Kes. ton patroj akmağa başladı. I Dede», kazancın yolunu bul- Kırma 2
0 Kvv. T. A. P. 31,70 m. Yolda tutu,an petroller üç muştu. Geceleri Paris sokak- Kozacı parlaiı 

38 
39. 
9,50 

yok 
3~. 9

4'15 Kes. 20 Kvv, alev nehri halinde akın edi- Jarında kedi avlıyor, sabah. Buğday- Çavdar 

Cumaertesi 17-2-939 yor. Facianın önüne geçebil· lorı kedileri kürkçülere satı- Sert anadol !:~~ 
1:3 30 p,. . mek içın tertibat alındı. yordu. Ancak güzel çocuğun Yumuşak 

' ogı am. k d' d" t ki k- k " Y l' b -d 13 3r; . ~ • • e ı ıye sat ı arı ur çu- er ı :ı~ ayı 
,. u Müzık (Cazbant Çigan) Valans şehrıne hır saat J d t ld gvu ı'çı"o A Ç d 

· • d _ er e avşın o u • .av ar Lantcş Orkestrası ıçın e beş buyük ve on küçük d t k"f d'ldı· A d ı 
1 

, 
14 · . me e ev ı e ı . na o' vu a, .UO Moınlekel saat ayarı. layyore ıle 1611 bomba ilıldı. Harp kafi değılmiş gibi Arpa 

me~t>orolojı ajans haber Dört ay evvel Pariste ya İspanyada iki tren çarpıştı. Anadol 

14.10 lerı,. Qan Kuanova barında iki bi- Kırk kişi öldü, yllz kişi ya Yerli 
1r; 40 MUzık (dans müzigi-PI) lezik çalınmıştı. Zabıta bütün ralandı. . Nobut ekstra 
·•, ,lG,:10 'fUrk mUzigi kuyumculara hırsızlığı ihbar Fransaya iltica eden fs- Fasulye yerli 

Çeıanlar : Fahire Fer- etti. Geçen hafta kendisine p.anyolların sayısı üç yüz bin Yulaf yerli 
san, Hefı k F ersan. iki hilexik satmak isteyen biri kişidir. Mebuslar hükumetten Mercimek t•rk 
Okuyanlar;. Nec~ı Rıza ni bir kuyumcu zabıtaya ba-ısoruyorlar: Bunları ne yapa- Sablep 1 

- Tanburı Cemıl - Hı-,ber verdi. Kuyumcu tam üstü cağız? Nereler yerleştireceğiz? Tatlı çoğen 
c2azkAr peşrevi ne basmıştı. Burada çalınan 1 Nasıl besliyeceğiz? Balmumu 

- Udi Cemil Hicazkar c h · 
. ( S en ~~;)kı Layıkmı bana anatoryom Gemi Pariate Yangınlar Susam 

3 A ·r b H' Puist.e intişar eden Sıh- Bizde aıağı yukarı kök- Yapağı · - rı ey ıcazkAr s· h 
şarkı ( A 1 hat mecmuası yazıyor : leşmit bir kanaat vır.dır: Ba- ıya 

cı ey gonca 8 .. k d . b ... k d - h. 
1 

· Şark satberk ) ugun artı enız havası tının üyu me enı şe ır erın 

a.2:. 
!i,15 

4, 

3. 75 
5.50 
~·,, 14 
3,50 

7,8 

10.71 
69,70 
9,10 
17 

yok 
48 

4 • Lutr· b H" k" nan bir çok haılalaklara, bil- de sık sık yangın olmaz. Pa· Anadol ı ey ıcaz ar . B l d" . . b Aydın 52,55 
şarkı (Bana noldu gö· haau vereme çok yararh ol- rıs ~ e ı!e~ının. . u sene çı Yıkanmı!l yapak 85 

50 

nül şadol ) du- 1 ld N kk' kardıgı bır ıstatıstık bu kana ... yok 
r; • Rt:fikmior T gJu ~ a~ı ı. ~ Y•.zı. ~va ati kökünden söküp atıyor Gnz yunu 

bur 1 n ksi mi. • rse n-
8 

n p~;r •B. •~I• le b ~vı_ ~m in'. 1938 senesi zarfında P a-
1 
~on Y• molı tiftik 11 O 

G - Arif bey Hicazkatt yo ur. ır ere uyu gemı ris itfaiyesine 11. 270 yangın j oı~at 
şarkı (Güldü açıldı yi- Jere, bulaşık hastalığı olanlar haberi verilmiştir, Paris itfai- Keçı kıla 
~~ gUI yUzlU) . kabul. edilmiyor; sonra da en yesi geçen bir sene içinde 1 .. 

.~akını •··· -.Hıcıızkfir 1 son sıstem Transatlantiklerde 2.694 yangın, 3 943 baca tu 1 .. P.ırınç!er 
~ dkı ·)( Rekledım fecre bile, hastalarıo tdm istirahat- tuşması söfJdürmüş, ~·.~~6 can 1Bı~ın~ı nevı. mal 
•1.i ar l . . . k kıncı nevı mal 8 _ (S .. ) erını temın edecek şartlar urtarmıştır. •1

90 
,..... az scmaısı Çav ' 

17.30 Proğram. me•cud değildır. Canlan kurtarıfonların ço "•İıve 10~ 
17.30 Müzık (dans ssati.PI) Bunun için hastalar sözün ğu toprak ve enkaz altında 8 d k" d k ı .15 T·· 1 1 d ı· tf . • . a em, çe ır e urk nıUzığı -(İnce saz tam manasile denizden, deniz Kıt ~nar ır. aıyeoın emrın . 

1 
• 

19 OO heyetı- Şetrraban faslı. hllv~sından deniz ted.vısin de, muayeneye tııbi 4~ kan ,
1
, ti ~çderı .. 

, Ko ( 1 . . d B k . ·ı • ' • em ıçı 

55 

95 
6u 55 

~uurı : 

Alacaklı 

Borclu • 

• 
Şarken i\1us.ttfa iken Jiuar tdr lası g;ır-
lwn del·e Cenuht>n hacı Nailin Ahnwl 

Simaleu laı·ik. 
1 

Kızılnıurc!l ~ı. Siııdeu ~lf'lınuıl kızı 'P 

ı\bdulhth kansı lla~Lmle 
Dahahaue M. Sirıden ~abil hoca oğlu 
ılla h nı ut ka r.sı ita) ri ye 

Birinci Artırmanın yapılacağı yer, gün, .saat 20-3-93~ 
Pazartesi günü saat 9 dan 10 a kadar 

ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün, saat 4 4-93~ 
Salı saat 9 dan 1 O a Tarsua icra dairesinde 6 ı - işlıu gayri uwrıknlurı artunıa şartn~~mesi 18-
2 -939 tarihir .tfoıı iıil>aı·eıı 939-676 ııo. ıle .tarst~s 
icra tb ir~sirı nnıay~·eu ıımuarasırıda heı·kt1 S111 go . 
rebilnıesi iciıı acıkıır. ihlııda yazılı olaıılardau fazla 
mahlmal a~lnıak°L·t ı~ enler işhu şaı'tnaıue) e 'e 

tlosytı ıımuarasile menıuriy~timize nıiiracaat et
nıelidir. 

340 

2 .-\rııı·mayn i~tirak için yukarıda .Y~lz1~1 kıy-
metin yiizde 7 ,5 rıisbetiu<le pey' eya ımllı bır bau
kamn l..,miııat mektubu tevdi edilecektir' · t 24,, 

3 - ipotek sdıibi alaca~hla~·l:~ diğPr .alakadaı·
larm ve iı·t:fak h:tkkı sabıplermııı ga~· ı·ı menkul 
iizrriııdt~ki haklaı·ııu hususile faiz vt• rna .. rafa daİ!' 
olan id<lialarrnı i"btı ilfuı tarihiıu.le11 ilihaı·eıı ) irmi 

l 11iiu iciude evrakı ıu shitelerile birlikte nıe1 uuriyP 
tim ile bildirnıeleı·i icap eder . . ı\ ksi halde hakları ta

IJnı sicilile salı · ı ohııadıkca satış be<leliuirı paylaoı; naa 
sırıda n haric kalırlar 

4- nösh;rileıı giirıde artırmaya iştirak etleıılt 1 ." 
artınııa ~artııamesiııi okumus ve hızumlu mah),nat 
~lnnş ve 'jbuıılaı·ı temaıııtm k.~inıl etmiş aJ ve itibar 
oluu 11 rlat·. 

ıuşma. dış po ıtrkutden istif de edemiyorlar. Ça· verıcı var ır u an verıcı erı A ,. >t 

19 r. hadıselerı) · Ç . . bir sene zarftnda lı·l kiıiye cı . .ı,, lürk mUzıg-ı-(halk tn resı? aresı gayet baaıt: Mo k . l d" ' ıAcı çekırdek 
uı- d bb l h . b"" an vermış er ır f y _ l<Ulerı Sıveslı Aşık ve j ern sı at şart arını aız u · 1 Ur a agı 

3G,SO 37 
90 95 

rn.aG ~~-'ve İbrahım) Y yük bir sınatoryom gemi yap ! Kralice Hçel • 

furk nıUııgı Çalanlar maktır. . . , . ~ .. ,----------• Cevd~t ÇHğla, Refı k 1 Bundan bir kaç ay evvel Rısıkıet ılk ıcad edıldı- , 
75 

5- Tayiıı edileu zaıııanda ga~ri rne!tkul uç.~e 
fa ba;;.ırıl<lıktuu ~oııı·a en cok arıırana ıhale edıl11· 
.\ ucak ar\ırnıa bedeli ıuuJ;~uumen kıymetin ~ iiztle 

f yelnıi~ beşiui hulrnaz ""Ja satı~ btiycniu alacağına 
r r11clıar11 olau diğer alacaklılar hulııuup ta be<lel bt11' 
larm o gayri meııkul ile lP mirı edilmiş alacaldıla
rua mecnıuuııdan fazlaya t;ı knıazsa eu çok art11·aum 
laahhiidli baki kalmak iizre arıırnıa on heş gnu Feı·sah. Kemal Niyazi 1 Savuada bir sanatoryom he.- : ği sıralarda adını kraliçe koy-j 

Seyhun, - Okuyan .1 line kondu. 1 dular. . . 1 

20100 Halutc Recaı ı 8 ü k k d . Motosıklet vesaıreden son 
- A' . ug n artı açı enız b' "ki k 1· l'k ht d j Jilnij, m13teoroloji ha- h . . . ıra ısı et ra ıçe ı ta ıo an 

bPl'Je . z t avasıoıo bılhassa veremlılere indi mi dersiniz ? İngilterede 1 . rı, ıraat bors'!sı · · .•. .. •v• 

20.15 Lfıyat) lıyı geldıgı tebeyyun ethgme neşredilen bir istatistiğe göre 1 emsıı ÇıılınHn (yazan- , göre, llnatoryom gemıler İn· bayır. Yer yüzüJün yollarında 

Nöbetçi 
Eczane 

·--· 
18 - Şubat· 9;l9 da 

~rofosör Merimee) fası zaruret halini alm11tır. iıliyen 61 milyon bisiklet varmış 1 

ercen:ı_e Madyofoni k Baıta Almanya ya geliyor: ı -----------
;:~~~~' (~krem Reş.~t) Triatan Dacunha 1~ milyon. ikinci 10 milyon in 1 
Orkestraesn,ısı~da .kllçut< ailtere, Ucüncü Fransa 6 mil· , 

HALK Ecza nesidir 

''"••ndo J, Bızelın ope adası yon, dördlincü ihlya 4 milyon 1 
n parça calacak- K- -k b" d d h d v H b' dır. uçu ır • a; • a og er halde yer yüıünde ı-

21•1 r. llleınleket saat • r _ rusu, Ümid bur•unuD bürcro sikletle doloşonların ıoy111 pek 
Bsharn tahvilat K y~ 1 

_ bir köşeaina serpele11mit bir çok, iasanlar hali pusuya kuv-
21.15 kut borsası (fıyat) · u çok adacıklar arHında en bil vet gezip dolaşıyorlar: Bunlar 

~Olcl~r (Halk mOzigi ve yüğil... ve elektrik in1an kuvvetini 
debıyatJ. H B. Yönet Bu adanın nllfuıu yilz ki yıldırmadı. 

22.00 ~:~; l<utai Tecer) ti kadardır. Bu adaya senede ----
22 30 u,ı •lııc. posla kutusu bir kere vapur uğrar. Sermayeaine ·• ·•!1- Maıııc · 

rı (C ' Opera aryala- Ada, aeyrüıefer hatların Amerikada yeni ve bUyUk 

\'~ ya~~be?d) s?o ajanR dan uzak olduğu içia remiler bir mağaza açıldı. Ka~ısmda 
:;:::====~--..:.::.::lr~ı Program. rota değiıtirip bu adaya uğ- şu IAvhe var: Sermayeıınel •• 

0 10 
7,5 

100 
100 
lOO 
100 
ıoo 
100 
ıoo 
100 
10() 
100 
10!) 
ıoo 
100 
100 
100 
ıoo 
100 
100 

ramazlar. Bunun için, Triıtan Bu. mağazada ipliğe kadar 
. . he:- ceşıt mal satılmakta ve 

Dacunho adası salnnlerı yer her malda . t 1 
• w •1 serıpayesıne sa ı · 

yüzilnden dıger kıtaları e se- maktttdır MU t . .. . d f' . . . ş erı uzerın e ı 
nede bır kere temas. etmış ati yazılı olan bir malı isterse 

oluyorlor. serrrıayeaine alır, ietemflzse 
Aboneler, her aene so- yüzde yirmi k~r verir. 

nuQCla, .365 taae ı•z'te alar- MUşteriler arasında malla 
lar ve her rUn bir taopsiai o rı sermayesine elanlbf v11rdır, 
kuyar•k senenin •onuna bu· fakat ekseriyet yüzde yirmı 
lurlar ve zon gilnü gene elle kAr vermekteler ve mağa1.a 
rine 365 yeni gazete gelir. mükemmel işlemektedir. 

Adanın havası bozuktur. Pnris gaıeteleri; Bizde 
Gökyüzü seacnin 360 güoil böyle bir mağaza açılacak 
bulutludur. yirmi dört saat sürmez iflis 

Bu adada yaıar m111nız?. ederdi. diyorlar ve içlerini çe 
Fakat belki lna ad.,._..a bir kiyorhtr. Bız de içimizi çeke• 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 

0/0 10 lratlı Aile sigortası 
hakkında bir misal 

MİSJl.L 

30 yatında bir kimae 25 ae 
ne müddetle SOOO liraya aigor · 
ta oluraa bu müddet zarfında 

her aene 193 lira ücret öder. 
Sigortala vadede hayatta iae 
SOOO lirayı bizzat alır. Sigorta 
h vadeden meaeli aigorta ol· 
dutu tarihten bir aene aonra 
vefat ederse ailesi atatıdaki 
paraları alır; 

Sigortala meblitın 
% 10 u derhal.. lira 500 
24 aene müddetle 
her aene aermaye
nin % 10 irad ola· 
rak;.. SOOX24 = 12000 
Vade ıelince ai-
tortalı meblit 5000 

lira 17500 
Siıortah meblit, ancak 

aigortanın vadeainde, aigorta
h berhayat iae kendisine, ai
gortalı vadeden evvel ölmüş 
iae hak sahiplerine tediye 
edilir. 

c.Jıha tern<lit ve 011 lıe,irıci giirıii ayııi saatta yapıla 
cak olae aı·tırmada bedeli satı~ istiyeııiu alacağıııa 
riichanı olan <liğer alacaklıların o gayri ıueuk.uı 
il~ tenıin edilmiş alacaklaı·ı rnecnuıuııdan fazlaya 
çıkmak şartile eıı çok ıtrtrrarıa ihale ediliı· 'üyle dir 
bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve bu satış 
talebi diişer. · 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimss derhaı 
veya verilen mühlet içinde parayi vermezse •.hale karar: 
fesholunarek kendisinden evvel en yüksek telr.lıfte buluna.1 
kimse arzeimiş olduğu bedelle almağa ~azı olursa ona razı ol 
maz veye bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırma-
ya çıkarılıp en cok artırana ihale edilir. ilk ihale arasında 
ki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunarak 
faiz ve diğer zararlar ayrica hükme hacet kalmaksızıe meml' 
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (133) 

2004 numaralı icra ve ıflas kanununun 12 
irıci maddesinin 4 iincij fıkrasrna tevfikan lıu
ga) ri merıkt)l sahiplerinirı hu haklarına VP. husu
~ile faiz ve masarife dair olan iddi<ılarını ilan tarı 
hirıde11 ilihareu ~o ~iin it;itıde ~Vr'l.fkı nıiisbiteh·ril·· 
b i ld i r nı t> h· r i a ~ ~ i it a 1 l P. ha k 1 a r ı ı a p u sici il ~ r i J ... .. • ı -
bil olmadıkt;a SlJlı~ hedt·l iniu pa~1 hı ~ ma ... ıuda11 h( -
riç kal:wakları cih+-'llt> alakadarl.u·ın i-;hu madd<~ 
uirı nuızktir fıkra uıa gön~ hareket f'lnwleri ve d -
ha fazla uıah'ı ıua l a ima isti )'t"'lllt'•· g 3 g 6 7 6 dos ~ı 
ııumara~ile Tarsus icı·a memıır·iuğuna nıünıca< l
ları H~rı olnrıur 

Kulak, Boğ:.JZ, Burun ~lüıahası.oı!'iı 

DOKTOR 

Ziya Benson 
Hastalarını hergüo sa~t 

ile muayene ve tedavi eder. 

Mersin: Yoğurt pazarı 

onbeşten ıonra kabul 

Has!ane caddesi 
kaç radyo koDJD.,t.ar. bılirizJ .• 

MÜMESSiLi 

Vasfi Ornun 
'-"'--......... --------.... ~~~· ·~ ... ··· ""'~·· ""· -~.w __ ,.._ ~~----...---~ ... !1'11 ...... ,._ ________ _ 



i l A N 
Mersin icra memurluğun~en ; 

YENf MEltSIN 

i lan 
İçel Orman müdürlüğünden : ' 

1 
1 

Dos~·a ~o., uıuhamm~ ~alıid fiy::st · 
:J39 j Cinsi Mıkıart kerıtal lira K. 
522 

. 1 karışık odun 7<>90 o 08 
Alac.aklı: ~tersinde bahçe mahallesrndc Köşker l lçf>l vila)elinin .llol ~:-ızası dahiliruie Ke~lik 

Ahmel kızı ve isnıail karısı giillü veki 
1 1 1 r k 1 ku·ı { t~V d Orm~rıııufarı (70\-JO) kenliJI karı . 1 avu al 1 ÜSe)İn Anlebelli \ şik oıi1111 satışa çıkarılıaıı~llr. 

Borçlu : Mfrsirıde ıkeu lıcılen Tarsusda Ayrancı ·> Karıı,ık oılunuu L.,Jıt· r kerıtalımu rııuham-
ve Sahlepci k iirt ism!:!il ı- "' 

T k d ı nwn b.t>deli 8 ~nru~ltır. apu a) ı_ve larih ve mımrosu, Temmuz 931 
3 

...; 
1 yarlname Vt' oıukaveleuame proj ... J r rirıi gör. 

larih ve No. J9 1 k 
rne isleJenlerin MM si11 Orman çevirg"' 

Cinsi dönüm ve zirai Arşın 400 zemini htızmi · 
ı rıılidiidiiğiirıtı, l~lut orman hillgtı şef'Jigine 

alem Valide:~ultan vakfıııa senevi hinde yüz para 1 
nıukataah tahlani iki odtllı ha11e ve bir düklu\u • ve Aııkaracia orman umum mücHirlüğlirıe 

miinıcaat f.tn;eler·i 
~levkii, hududu ve t!vsafı ihsana)·e malıallesi sağı 4 Siitış n 3 939 Cuma giiııii saat 15 de ~]er· 
nıüfrezi mih Kazım efendi arsası, solu Cemal ar-1 sin Orman çevirre ~lüdi1rlüğü dairesinde 
sası, arkası Osman arsası, önü hastane caddP.si / 

yapılacak ur. 
ile nıabdut, Sahilii .~asan oğh! ismail 3 ~~t 5 Satış umnmı olup at:ık arttırma ile yapı-
Ve Vtlziyeıi lıazı rası Ustü he ton taşla ~·a pılmış Jacaktı r. 
zemini toprak iki oda ve yalnız ıaş divarları 1

6 ~lu vakkat lemiırntı 66 liradır. 
mevcut iislü açık bir oda ve kapısı caddeye~6ö1'o.lu 7 Taliplerin şartrıauıede yazılı vesaiki getir-
diikkan, 'e üsl kalı beton merdivfrnle çıkildıkda j meleri lazımdır. 
iislü beton kArgir üç oda mevcut ve frnr iki daire ı 
,. nin öniirıde bahçesi ol.ıp ıuiileaddit :ığPçlar ve ı . 
e şnuı, su kuyusu mevcut. )iflllUllfmllN•!••!•lm•!••!•lmlmllntni~O 

T•kd!r _eıli!eıı kıynıPl ıı ~~·eıi uıııuıııi~··si : Türk Hava Kurumu : 
1 000] bın lıra. /a • 
1 inci artırma ~ler~in icra dairPsiude ~0-~-939 1 0 biiyiik PivangOSll O 
(, . ı lP .J • 
,jn marl~sı saat ıo o . . 'dl» 5 ine! keşide 11 Mart 1939 dadır. O 
~ mcı artllrnıa ~tersin ıcra dairfsirıdP. 4-4 939 0 Büyük ikramiye So,ooo liradır S 
• ah ~aal 10 0 Bundan başka 15,ooo, 12000, 10000; liralık ikramiye@ 

Yukarıda gösterilen gayri menkul açık artırma ve peşin Olerle 20,000 ve lo,ooo liralik iki adet mükafat vardırf.i! 
para ile muhammen kıymeti olan Bin:Lira yüzde Yetmiş beşini ı it. Yeni ~e~tipte~1 bir . bilet abrak iştira k et~eyi~ 
bulduğu surette 20· 3 - 939 t a r i h i n d o saat ıo da Mersin j Oıbmal P.tmeyın~z •. Sızde pıyangonun mesud ve bı.htıyar@ I 
icra dairesinde ençok ve en son artırana ihale olunacaktır. Tayin ~Jarı arasına gırmış olursunuz. O j 
dılen zamanda artırma bedeli mezkür gayri menkulün muhammen IUflOGOOOGOOOOCc)•#OOOOOOOOGOO 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en çok artıranın 1 
teahhüdli baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilecek yani - ı 
4 4.939 tarihinde saat 10 da takdir olıınau kıymetlıı yüzde 75 ni 1 
bulduğu surelle en çok: artıra.na ihale oluntJcaktır. Artırma DOK. TOR. OPR..A TÖR. 
şartnamesi 18-2-939 tarihinden itibaren icra dairesinde açıkolup 
herkes tarafından görülebilir Recep Sayhan 

ipotek sahibi alacaklılara diger alakadarların gayri menkul üzerinde 
ki haklannı hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evraki ~1E\1LEKET 11.\STANE~I OP.-\IL\'I ÖHU 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır 
Aksi halde hakları Tapu sicil erie sabit olmadıkça satış bedelinin. 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar ~ayri 
menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçıık nisbetinde pey 
akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubu vereceklerdir. 

Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen olan zamanda icra dai 
resinde bulunmadığı bulunupla artırma meclisini terk ettiği tak 
tirde yüksek teklif vaki olursa almaktan vazgeçmiş addolunacaktır 
Kendisine ihale olunan kimse be,1eli ihaleyi vermezse ihale fesh 
edilecek ve aradaki farklardan ve zararardan mesul tutulııcaktır. 

Oiyaterrni TPıLı \ıİSİ ~· apılır. 

Hastalarını herg ıin saat onbeşten sonra kabul ve teda 

vi eder, 
Adrt>s: rJastane cadd.-ısi 46 No. lu sokak 

6 Nunıurada 
Buluklu B. lfanıidin t~vinde . 

Alıcıların Mersin icra memuruna muracaat etmeleri .._ __________________ ...... 

iin olunur. 

18 ŞUBAT t9J9 

Portakal bahçesi 
Sahiplerinin nazarı dikkatine 

1-Meyvaleri toplanarak yeni sen13ye girmiş oısn 
portakal ve emsali ağaçlardan meyveleri vasıtasile aıın 
mılı4 olan gıda maddelerini kendilerina geri vermek IA 
zımdır. Bn maksatla ağaçlara verilfm hayvan ve çiflik 
gUbreleri zayiatı umumiyenin yüzde 25 ini bile karşı'• 
yamez Bunun için en iyi çare azotlu, fosforlu ve potsB 
lı kimyevi gübrelerin verilme~idi r. Bu iş için en iYİ 
mevsim Şubat ayıdır. Meraklı bahçe sahiplerinin bu mef 
simi keçırmamahırı dUşUncesile getirtmiş olduğumu• 
muhtelif cins kimyevi gUhrelArimiz muhterem müşteri 
!erimizin emirlerine ha?.ır bulunduruyoruz. 

2-Yeni dikilmiş fıdanıarırı pek kısR zamanda baya· 
melerini temin edecek olan Azotlu gübrelerin verilmesi 
mevsimi de gelmiştir, Bu mevsimin kaçırılmamasıll 
bahçecilera tavsiye ederiz, 

Sebze Turfandacılarının 
nazarı dikkatine 

Tarlaya çıkarılmış sebze fidt•lerinin soğuk 
hırdan, donlardan, kırağılard<tn ve yağnıur
laı·clan muhafazası için lu rfa ııdacılığı ileri gil 
miş nıtımlek~llf~rd~ uzuu miidd~l ltıcrüb~ .-di· 
erek mu va ffa ki JP-1 i a rılasıl mıs olan v~ ıi \·ıı 
vn lıar~ır·di Kt>ıaıli ~ı1111ıa· to~~l;ı.'ıp nı11lıaf:.ı~i1 
ed~·' lausır~i . ört iHPrİnıiz gt1 lnıiştil'. Fırsaıt•'' 
i:-.l ifade t·•liltufSİrıi alftk~cJarlar·a f;ı\·~i~.- f>cft>rİ1· 

Mersinda Tüccar hanınd• 
Vıktor Botros 

Ticarethanesi 

-------------· -----~ 

iyi bir Resim çektirmek istiyen 

F O 'J' O Güne Bir defa uğramahdır 

~ a 
FOTO GÜN: Resim çeker. 
Foto Gün; Ağrandisman yapar. 
Foto Gün; A m<ltör işleri görür. = g • 1 

1 
Cl ' 

Her iş foto Günden temiz ve süratle çıtar 
.\drPs: FOTO GÜ~ 
Hozk urt caddesirıcff'. 

~uunununnt1•u~W!••••~•••• 

ımıı~~~~~~~~~~~~ 
~ Nisaiye Opratoru ve Doğum Mütahassısı •••*·•··············••1111••••••1111•~~~**• • • 

lf. SIHHATİN İZİ K.OR.UYUNUZl * 
* - NASIL JM1:I "' 

i KAY ADELEN İ 
L:! DOK.TOR. 

1 Sıhhat ~~~~~~!n~~ekil~~~~~~~ıporu ı; 
TAHLiL RAPORU 

1 A.-Yakup Aslan 
~ Türkiye ve Rusya Tıp fakültelerinden diplomalı Almanyada tahsilini ikmal et 

l'iill Hastalarını her glin8- ı 2 1 f> - 18 e kadar krı bul muayef1 
l!:VC tedavi eder. 
liill ADRES: Mersin Bozkurt cadd 

Görünüş: Berrak Kaleviyt~l; "loo smn suya sarfolunan N. lo 

Renk 
Koku 

Tadı 

: Renksiz 
• Kokusuz 
' 

• Latif ' 
Teamül; Mutedil 

rııikdarı,, 0.2 sm3. 
Mecmu sertlil\ dflrflce~i "Fransız,, 1.5 
Uzvi madd~lt1 r icin sarfolunan müvelli-

• tHiJhunıuza litrede o.4o mgr. 
Siilfat "SÜ 4,, litrede 0.0033 ~r 
Klor "CI ,, ,, o.oo 7 4 
Nitrat ''No ö,, ., 0.0040 
ı itrat "No 2,, yok 
Amonyak ''NH3,, Yok 

Fennin ~n son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itıba
ren istasyona kadar- içi kalaylı kAl vanizli borularla içi mermer döşeli 
bellurhavuzlarM dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve kimyevi 
evsafnıı mnhafaza ~derek ve hiçbir suretle el dPğmeden hususi kim
yagerimize ve Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etti~i Sıhhiye nı ~mu· 

• ru huzurlarında damacanalar ve vagonlar KAY ADEL~N suyu ile 
! yıkandıktan sonra doldurulmak la ve ağızları Sıhhat · ınemuru tarafm .. 
,. dan mühürlenerek şehrimize gelmektedir. 

e= Yoğurt pazarı No, 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Z A F E R Aile Sineması 

• 1 • 
1 Bu gün gündüz saat 14,30 dan itibaren başlar Mevsimin en güzel şa~ eserlerin~-

iki filim birden 

1 1- Ebedi Şef Atatürkün ' 
1 naze töreni · 
1 Avrupa kopyasi 

i 2 - Tayyare üzerinde 
! dan si .. w••••••••••••a1••gaa .. 111111•n1••"' * •. * 

Karyoka Doleres del rio 
Pek yatmda; Silahlara veda 

reni Mersin Basımevioda ~asllm~tır 
Muaz.zam harp filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 


